
Educação
Oportunidade de estudos
na escola do Sesi de [araguá
Estão abertas as inscrições para o Ensino Fundamental
e Médio do sistema de Educação para Jovens eAdultos

que trabalham na indústria regional. Página 6

Literatura

Talento local nas páginas de
um livro de contos e versos
Os escritores da regiãoAna Ianete Pedri, Luiz
Paschoal, NilzaVilhena, Gil Salomon e lnacio

Carreira são os autores da obra liTrama".•111

Ação de bandidos
Instituições de segurança em
alerta,mas sem fazer alarde
Na avaliação da PolíciaMilitar e da Polícia Civil em
Iaraguá do Sul, a regiãonão está entre os alvos dos

ataques registrados no Estado. Página 23

MARCELE GOUCHE

Nov ospital começa
.a ganhar forma

AUnimed de Jaraguá do Sul projeta inaugurar
a primeira fase das obras da futura lUlidade
de saúde da cooperativamédica em julho
de 2013. Os operários estão concentrados
na construção das áreas onde ficarão o

ProntoAtendimento, o laboratório de análises
clínicas e o centro de imagens.

Pági:na17

'Novo governo

Dieterprojeta estrutura
comseis secretarias

Avaliação do prefeito eleito de Jaraguá do Sul com a medida é economizar

R$ 5 milhões por ano. A meta é ter mais receita para poder investir em projetos
para o município. Novo organograma da futura administração está em formatação.

Vai até o dia 30 de
dezembro o prazo para as

empresas ingTessarem no

regime do Simples 2013.

Plenário, página 5
Lourival Karsten

I " II!I ,
. Página 2
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�elp IÍlfor�ática .«

Comemora hoje seu 17° aniversário,
" II, .. /,.' I .i;t I

mantendo seu compromisso de
.

proporcionar "socorro" aos seus clientes
em questões que envolvem informática. !

28%mas, com preços mais baixos, o
consumo de combustíveis cresceu

44% e aprodução cresceu apenas
20%. Por isto, deixamos de exportar
e passamos a importar gasolina,

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Cooperação
Com o objetivo de incenti

var o aumento na produção
da Usina de Processamento de

Frutas, localizada no Garibaldi,
o gerente de Negócios do Ban

co do Brasil!agência central de

Iaraguá, Jandir Alberto Portz, e

o vice-presidente do Condomí

nio de Produtores Rurais de Ia

raguá do Sul, Renato Hornburg,
assinaram o termo de coopera

ção Desenvolvimento Regional
Sustentável (DRS) Fabricação e

Evazamento de Sucos de Frutas

Concentrados, no último dia 12.

A atividade desenvolvida pelo
condomínio atende os três pila
res exigidos pelo DRS: é econo

micamente viável; socialmente

justa, já que beneficia cerca de
100 produtores; e ecologica
mente correta, pois, além de

não agredir o meio ambiente,
proporciona benefício à nature

za, com o replantio das semen

tes da palmeira-juçara, de onde
é colhido o açaí, principal fruto
processado na usina.

DIVULGAÇÃO

Celulares
AAgênciaNacional de Telecomunicações (Anatei) conta
com a colaboração das prestadoras de telefoniamóvel para
combater o uso de aparelhos celulares piratas e clonados.

Na categoria pirataentram os aparelhos comprados no
exterior. Pelo sistema, que ainda está em fase de elaboração,
a identificação do terminal será feita no ato da ativação do
acesso do usuário, quando é inserido um chip de celular

para a utilização do aparelho. Nessemomento, a prestadora
faz a leitura de um número de série do terminal, conhecido
como IMEI. Se o aparelho não é homologado, não ocorre
a habilitação imediata e o usuário é encaminhado para
atendimento diferenciado pela prestadora. O objetivo
declarado é proteger a indústria nacional.

PIB 2013
O crescimento da atividade econômica é uma das grandes
preocupações das empresas, pois a retração no mercado dificulta
o aumento nas suas vendas. Se acreditarmos no que diz oministro

Mantega, poderíamos ser otimistas, pois ele afirma que o crescimento
do PIB deverá superar os 4%. Vai ter de tirarmuitos coelhos da cartola.

Simples nacional
Iniciou em Iode novembro e vai até o penúltimo dia útil do ano
o prazo para as empresas que desejarem ingressar no regime
do Simples Nacional para 2013 manifestarem este interesse. O

agendamento poderá ser realizado no Portal do Simples Nacional
e, caso não haja nenhuma pendência, a solicitação para ingresso
nó regime no próximo ano será confirmada automaticamente.

www.ocponline.com.br
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Holanda
A Federação das Indústrias de Santa Catarina

(Fiesc) realiza na próxima segunda-feira, dia
19, o encontro de negócios Santa Catarina
e Holanda. O evento, que ocorrerá na

sede da entidade, é realizado em conjunto
com aAgênciaHolandesa de Relações
Comerciais, Acate, Inova@SC, Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável e Fundação Certi.
O encontro é voltado aos empresários ligados
à construção civil, engenharia, meio ambiente,
gestão de resíduos, portos, transporte, logística,

.
agricultura, fruticultura, farmácia e tecnologia
da informação. Estão programados cinco
painéis: Oportunidades de investimentos em
Santa Catarina; Política de inovação tecnológica
em SC; Panorama do setor de tecnologia
da informação de SC; Rede de promoção
econômica daHolanda no Brasil, além de

apresentação de empresas holandesas.

Dólar
Depois de um razoável período com
a cotação estabilizada, o dólar voltou
a oscilar com tendência de alta. Já
existem empresários preocupados com
uma eventual disparada que poderá

.

comprometer seus negócios. Na época
em que o foco era a exportação, esta seria
uma boa notícia, mas nummomento de

importações crescentes, a história é outra.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1124
Primeiro Sorteio
08 - 18 - 28 - 29 - 44 - 49

Segundo Sorteio
05 - 12 - 18 - 19 - 23 - 40

QUINA
SORTEIO N° 3044
01 - 11 - 53 - 57 - 79

ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA

DA SOCIEDADE ESPORTIVA E
RECREATIVAALIANÇA

A sociedade Aliança convoca todos os

seus sacias patrimoniais para a assem

bleia conforme segue:
Data: 30/11/12

. Local: Sede da sociedade no Rio Cerro II

Hora: 19h30
Ordem do dia: Assuntos Gerais
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Charge
CAIU A

..

ARRECADAÇAO

Do leitor

Cadê as autoridades?

Gostaria de repudiar uma

situação qu� estou pre
senciando em relação à Vara da

Pamílía, Há algum tempo notei.
que meu sobrinho estava sen

do praticamente espancado
pela mãe. O pai, separado, fez
a denúncia e o corpo de deli
to da criança. A mãe está com
diversos boletins de ocorrência
contra ela.

Ela não deixa ninguém ver a

criança, mal deixa o pai ver o fi
lho. Avó, tio entre outros paren
tes não podem ter esse acesso

porque amãe não deixa. Acredi
to que isso é urna vontade (direi
to) da criança em ver outros pa
rentes. Essa mãe bateu em seu

filho, deixando sérios hema
tomas. O pai solicitou aguar
da provisória e ela foi negada,
A criança pede pra sair da casa

da mãe porq�e fica todo dia
de castigo. O filho não aguenta
maismorar com amãe.

A criança não pode brincar.
Não pode fazer nada.O pai fez

a denúncia ao Conselho Tute
lar e simplesmente disseram

que nada poderia ser feito

porque ela é a mãe! Então a

mãe só perde a guarda se ma

tar um filho?
Gostaria que as autoridades

se opusessem a esta situação,
escutasse a criança, pois ela já
tem oito anos. Um filho com essa

idade querer ficar longe damãe e

falar que não aguentamaismorar
com a mesma é sinal de que há

algo de errado. Quero saber qual
é o Estatuto daCriança de fato?

No Brasil uma das poucas
coisas que dá cadeia e quando
o pai não paga pensão em dia.
Mas agredir urna criança de oito
anos é algo normal. O pai atra
sou a pensão em alguns dias, e
por essemotivo amãe não quer

,

deixá-lo ver a criança. Ou ele

paga ou não a vê. Fazer um filho

hoje no Brasil é negócio. Mas
ainda quero acreditar na Justiça!

MaiconMeUo

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@ocorrf3iodopovo.com.br

Não é a idade...
rrenho dito nosmeus comentãI:i0s dos últimos dias,
1. e emmuitos momentos de minhas palestras, que
fico extremamente irritado com velhos dengosos. E
o que são velhos dengosos? Pessoas que num certo

momento da vida dão-se por velhas, e em razão dis
so passam a desejar privilégios, buscam acomodação
e querem ser tratadas por pobrezinhas. Não contem

comigo, compadres e comadres, não contem. Se a

pessoa de idade estiver doente, bom, aí a conversa é
outra. Se estiver saudável, por que razão fazer-se de
coitadinha? Vejo seguidamente pessoas na faixa dos
60, 70 anos, "gemendo", buscando vagas nesses tedio
sos e constrangedores grupos da "terceira idade". Que
terceira idade? Terceira idade só acima dos 100 anos.

Digo o que digo, com os olhos grudados na Fo
lha, lendo estamanchete: - "Niemeyer, 104 anos, se
recupera e deve ter alta". O Niemeyer de que trata a

manchete é o Oscar Niemeyer, o arquiteto que de
senhou Brasília e responde por incontáveis gran
des obras dentro e fora do Brasil.

O jornal diz mais, diz que a equipe de Niemeyer,
no hospital onde o arquiteto se recupera de um pro
blema pulmonar, dá voltas para atender-lhe às solici

tações. Niemeyer está preocupado com projetos que
ele tem em andamento no Marrocos, onde arquiteta
urn centro cultural, na Argélia, onde desenha uma

biblioteca, em Portugal, onde ele projeta um museu,
e na França, onde cuida de uma vinícola. E tem 104
anos. Que tapa na cara dos velhos dengosos que an
dam por aí arrastando o chinelo, vestindo pijama e

o mais que fazem é jogar dominó, que tapa na cara.
Niemeyer sabe que a vida só tem sentido se es

tivermos vinculados a um trabalho, seja ele qual
for, se estivermos apaixonados, seja também pelo
que for, desde, é claro, que não seja por alguém,
uma pessoa... Trabalho é vida, trabalho é sentido
à vida, trabalho é sentir-se útil e não um fantasma

aposentado e inútil por preguiça ou cansaço ... Não
é a idade que nos faz velhos, é a vida vazia, não é

mesmo, Oscar Niemeyer?

Começou
Bastou esquentar um pouquinho e lá vêm as

tragédias. Afogamentos, por exemplo. Acabo de
saber do afogamento de um menino de 4 anos

numa piscina de clube, foi em São Paulo. Ele es

tava com a avó e com o pai. "Descuidaram-se" e o

menino morreu afogado. O que pode explicar esse
"assassinato" senão o descuido lrresponsável? E
desde quando criança de 4 anos nada em piscina?
E quantas outras vão morrer por desatenção de
adultos irresponsáveis? Não tentem explicar.

Verdade
Abel foi o treinador campeão pelo Fluminense.

Pouco tempo antes, tinha sido demitido pelo Interna
cional pormaus resultados. De incompetente no Inter
a campeão no Fluminense. Não é o treinador, é o gru- f
po que joga com vontade e vergonha ou não, é a dire
ção que joga duro ao administrar o clube. Bem como

ocorre com alunos em sala de aula. Notas baixas não
são de responsabilidade da professora ou da direção
do colégio, mas da falta de vergonha na cara dos va
dias, das vadias que não estudam. Omais é desculpa.

Falta dizer
Para cada ação de bandido tem que haver a 'rea

ção' de quem de direito... Magistrados devem bater
o martelo da Justiça com as duas mãos, com toda a

força... Policiais não devem pensar duas vezes antes

de 'tratar' com bandido, será que fui claro? E políti
cos precisam ser vigiados e cobrados, eleger-se para
enriquecer e arrumar a família, é isso? Esses têm que
apear do poleiro, por bem ou por mal... E tudo isso, já.

Fale eõnosco
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Governo 2013

Queda de arrecadação norteia prefeituras
Prefeitos eleitos

acompanham a

situação financeira
dos municípios e

definem estratégias

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

/\ queda na arrecadação mu

rlnicipal, que afetou várias ci

dades pelo País, tem estado na

"mente dos futuros governantes
dos municípios da região. Na úl

tima terça-feira, dia 13, aministra
de Relações Institucionais, Ideli

Salvati (PT), comunicou um paco
te de auxílios do Governo Federal

para que os prefeitos consigam
encerrar o ano com as contas em

dia, de acordo com a Lei da Res

ponsabilidade Fiscal.
Para evitar tais dificuldades,

oriundas da diminuição da re

ceita municipal, os novos ges
tores dos municípios da região
têm pensado em estratégias e

verificado a necessidade de mu

dar o quadro administrativo das

prefeituras, a fim de economizar.

�

- --

e

•
�
I

DIE'I'ER Si� da prefeitura não vai comprometer os projetos de campanha

Em Iaraguá do Sul, que projeta
um déficit de R$ 8 milhões nas

contas,' o prefeito eleito Dieter

Janssen (PP) afirmou que a di

minuição no repasse de verbas
o preocupa, porém, não impe
dirá que os projetos de campa
nha sejam iniciados tão logo o

ano comece.

"A gente tem que procurar
outras fontes de renda, como a

implantação de empresas tec

nológicas e o incremento do
comércio e serviços", disse Ians
sen, que citou ainda a busca de

recursos federais e a economia

de gastos como medidas de

prevenção. "Quando existe uma

queda de receita é preciso tam
bém fazer a queda nas despe
sas", declarou o eleito.

Pensando nisso, o organo-

grama que definirá o tamanho

da estrutura do futuro governo
tem sido elaborado com a ciên

cia de que nem todos os cargos
estarão preenchidos no começo
do ano. "Vamos iniciar só com

alguns nomes (indicados para

cargos comissionados) e depois
verificar a necessidade de incor

parar mais pessoas", explicou o

pepista.A ideia de Janssen é que

A situação na região
Schroeder

[urckpreocupado com as perdas
o prefeito eleito de Schroeder, Os

valdo Iurck (PSDB), afirmou estar pre

ocupado com os reflexos que a redução
na arrecadação municipal poderá ter

em janeiro. "Ainda não tive informa

ções concretas, mas pelo que se ouve

.

a queda foi considerável", disse Iurck,
Antes de definir o caminho que de-

verá seguir no início do próximo ano,

o tucano aguarda informações referen
tes à situação atual do Executivo. "Pri

meiro temos que conhecer a estrutura,
não sei, por exemplo, quantos cargos
comissionados existem", declarou o

eleito, em menção à possibilidade de

enxugar o quadro administrativo.

Guaramirim

Atenção no equilíbrio financeiro
Oprefeito eleito, LauraFrohlich (PSD),

disse que não está tão preocupado com a

queda na receita. Isso porque, segundo
Frohlich, .houve a diminuição na arreca

dação de alguns repasses, como o Fundo

de Participação dos Municípios (FPM),
mas, por outro lado, arrecadou-se mais

ICMS. "Foi o que a AMVALI (Associação
dos Municípios do Vale do Itapocu) mos
trou para nós. No fim, houve um equilí
brio (na arrecadação) ", comentou.

Além disso, na visão do eleito, os

altos e baixos na receita municipal
são normais, assim como costumam

ocorrer em empresas privadas. "É uma

questão administrativa, é preciso saber

quando recuar e quando avançar (na
realização de investimentos)", afirmou.
Questionado sobre uma possível redu
ção de estrutura e cargos, o eleito disse

que é preciso antes verificar as necessi

dades do município.

o primeiro semestre de 2013 sirva

para avaliar qual deve ser o ta

manho ideal da máquina pública
para Jaraguá do Sul.

No dia 10 de outubro, o Con

selho Nacional dos Municípios
(CNM) entregou à ministra um

documento demonstrando a situ

ação financeira atual dos municí
piosbrasileiros e solicitou o pacote
de medidas para auxiliar o fecha

menta das contas do finaldeman
dato. Osmunicípios sofreram com

quedas nas transferências consti
tucionais do Fundo de Participa
ção dos Municípios em função de
incentivos fiscais concedidos pela
União, como a redução do IPI.

Este fato refletiu no desempenho
do Fundo que teve uma diminui

ção emR$1,5 bilhão.

Corupá
Controle no fechamento das contas
o prefeito reeleito de Corupá, Luiz

Carlos Tamanini (PMDB) também tem

controlado o fechamento das contas.

Segundo ele, não será necessário fazer

a exoneração dos comissionados antes

de 31 de dezembro, mas teve que ado

tar o horário reduzido em alguns seto-
.

res da Prefeitura, cortar as horas extras

,

e não pode iniciar novas obras.
Mesmo assim, o início do novo

mandato deverá dar conta apenas da

continuação de obras e convênios já
em andamento. "E durante o primeiro
semestre devemos fazer uma adapta
ção do quadro da prefeitura, que já é

enxuto", afirmou Tamanini.

Massaranduba

Realidademais positiva no caixa
Em Massaranduba, Q sentimento

também é de certa tranquilidade. O pre
feito reeleito, Mário Fernando Reinke

(PSDB), disse que mesmo com a dimi

nuição do FPM em outubro, a média

anual de transferência ficou 2,2% acima

do que no ano passado. "E no total geral
de arrecadação, considerando o Fundeb,
ICMS, FPM, houve um acréscimo de

7,6% na receita total em relação ao ano

passado", afirmou Reinke. Entretanto, as

despesas dos municípios também au

mentaram por isso a dificuldade do Exe

cutivo de deixar os caixas em dia.

Para evitar surpresas no final do

próximo ano, Reinke disse que tem

acompanhado de perto as contas. Até

o momento, não há necessidade de to
mar medidas mais duras de contenção
de gastos e a previsão é de que os proje
tos de campanha já possam ser inicia-

dos logo em janeiro.
.
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Na semana que vem a

Comissão Especial que
investiga as qbras de
ampliação e reforma da

I Unidade de Saúde do
Centro de Schroeder,
criada pela Câmara de
Vereadores, deve receber
as documentações
solicitadas no dia 7

ao Executivo. Entre os

documentos pedidos
estão a planta da obra, o
projeto e um relatório do

engenheiro responsável
pela construção. A
prefeitura tem 15

dias para entregar os
documentos ou pedir a
prorrogação por mais
15, mas até ontem o

Executivo não havia
reivindicado mais tempo.

Plenária
da Acijs
o deputado estadual
Carlos Chiodini (PMDB)
participou.na plenária da
Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do
Sul, na última segunda
feira, dia 12, e tratou
sobre a "Educação :

Panoramas, desafios e

ações". Na apresentação,
o parlamentar fez uma
análise da Educação no
Brasil, em Santa Catarina

,
",' ','.,','

!

e Jaragua do Sul. Sobre
amaior cidade doVale
do Itapocu, Chiodini

. -apontou-ospontos
positivos, ressaltando

Ir
"

"

'

queJaraguá do Sul possni
.' !

tuna estrutura de

eciucaJâb que é modelo' li ""

BAla.o�$tago ,,� o l?�s.

com esta readequação, pois o dinheiro

que será economizado com folha de pa

gamento irá para obras na saúde, educa

ção, ou seja, será investido em melhorias

concretas para a comunidade", finalizou.
De acordo comDieter Janssen, o novo orga
nograma será enviado para a Câmara deVe

readores no primeiro semestre do ano que

vem,mas o governo iniciará os trabalhos em

2013 já com redução no quadro de pessoal.
Dieter afirmou ainda que no dia 30 deste

mês anunciará alguns dos nomes que vão

integrar o primeiro escalão do governo

municipal.

Gratuidade

aos idosos
os vereadores de Iaraguá do Sul
utilizaram a tribuna na sessão da
última terça-feira para criticar
o corte da isenção da tarifa para
os idosos entre 60 e 64 anos. A

vereadora Natália Lúcia Petry
(PMDB) lembrou que a empresa

justifica que a isenção está
embutida no preço da passagem.
"Significa que a empresa vai reduzir

o valor da passagem?", questionou..

Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Administração enxuta

Oprefeito eleito Dieter Janssen (PP)
afirmou que está sendo montado um

novo organograma com redução no nú

mero de secretarias de 11 para seis. "Que
remos juntar algumas pastas, visando eco

nomia e agilidade nos serviços", declarou.
A meta do prefeito eleito é reduzir em 30%

as despesas com folha de pagamento, o

que equivale a cerca de R$ 5 milhões ao

ano, totalizando R$ 20 milhões ao final da

administração. uÉ importante que fique
claro que os serviços prestados pela pre
feitura não serão afetados ou prejudica
dos. O munícipe será o maior beneficiado

Plano Municipal
da Cultura
Chegou ao Legislativo de Jaraguá do
Sul a proposta da Prefeitura que cria o Plano

Municipal da Cultura. Caberá ao plano
fazer a gestão e o planejamento das metas e

ações das políticas públicasmunicipais de
cultura. A proposta é uma forma de alinhar o

município ao Sistema Nacional de Cultura.

Políticas

para dez anos
Na proposta do PlanoMunicipal daCultura
estão contempladas as ações a serem
desenvolvidas pelo governo municipal
nos próximos dez anos. Conforme a

justificativa apresentada aos vereadores,
o plano foi elaborado com referências e

orientação do Ministério da Cultura.

Transição em

Schroeder
o prefeito eleito de Schroeder, Osvaldo Iurck
(PSDB), dedicou a semana para conhecer a

estrutura da prefeitura. O tucano disse que
é preciso estar por dentro da situação atual
para depois fazer os ajustes. "Preocupa-
-me a diminuição das receitas. Precisamos

ter uma ideia de como vamos receber a

administração", afirmou.

Reflexo na
. -

eomposaçao
A situação financeira domunicípio de

Schroeder, devido à queda nas receitas, pode
influenciar na construção da estrutura do
governo tucano. Osvaldo Iurck (PSQB) afirmou

que a questão dos recursos será levada em
conta na hora demontar o governo. "Vamos

analisar com cuidado para não cometermos

_ equívocos no início da gestão", explicou.

Deixando o DCE
O atual presidente do Diretório
Acadêmico dos Estudantes, Luis
Fernando Almeida, está deixando
a direção da entidade emmarço
do próximo ano. A nova diretoria
foi eleita na terça-feira passada e

deve assumir o diretório no

dia 15 de março de 2013.

Prefeitos eleitos
Na tarde de terça-feira, os prefeitos eleitos dos municípios que

compõe aAssociação dos Municípios doVale do Itapocu (Arnvali)
tiveram o primeiro encontro na sede da entidade. Na pauta, a
direção da associação apresentou aos eleitos os projetos que

estão em execução. A apresentação foi na tentativa de manter as _

parcerias para os próximos anos. Outro assunto abordado foi a

parceria que os municípios têm com o Consórcio de Saúde.

Administração em Guaramirim
O prefeito eleito de Guaramirim, Laura Frõhlich (PSD), adiou o anúncio dos

nomes que irão compor o primeiro escalão na nova gestão. A divulgação
estava prevista para acontecer nesta semana, mas deve ficar para o final

do mês. Conforme Lauro Prõhlich, amudança na data foi motivada pelo
feriado e a ausência dos futuros secretários na região nestes dias.

Indefinição
A nova gestão manterá
as nove secretarias
existentes hoje. Entre
elas, as secretarias de
Saúde e do Planejamento
ainda não têm os

nomes confirmados.

Garantidos
Dois nomes já estão garantidos no governo
que inicia em 2013. A Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habitação ficará com
o PT e o nome já confirmado é do atual vereador

Jaime deÁvila. A Secretaria do Desenvolvimento

Econômico vai ficar com o PPS. O secretário

seráMoacir José Mafra, o Zuco.

Bem cotado
Nome bem cotado para assumir o comando daDefesa Civil ou do Departamento
deTrânsito de Iaraguá é o tenente-coronel aposentado, �ogéri�KlP,lll.ehn.
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EDUARDO MONTECINO

AP'R'ENDIZADO Isadora ajudou a fazer a maquete que explica a mata ciliar

"-

li •

tI I

Conhecimento que
. " .

gera consciencia
Alunos de educação infantil de Jaraguá do
Sul realizam exposição sobre a natureza

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

Qual a nossa contribuição para'preservaromeio ambiente?A

pergunta parece de gente grande,
mas é feita por aqueles que são o

futuro de toda a nação: as crian
ças. A mudança de consciência
destes pequenos ocorre a partir
do conhecimento e na prática es

colar, familiar e comunitária. Esse
é o objetivo do projeto "O planeta
é por todos e quem é por ele?" do
Instituto Educacional Jangada. Os
trabalhos foram desenvolvidos

pelas turmas de educação infantil
e começaramno início deste ano.

O pátio da escola ficou reple
to de maquetes, cartazes, experi
ências e muito conhecimento na

, manhã de ontem. Os guias da ex
posição foram os próprios alunos

da turma Infantil 5. Os alunos de

Educação Infantil participaram de
todas as atividades como a pro
dução de maquetes, visitas aos

órgãos ambientais e empresas. A
ideia ,çlo projeto foi mostrar que
a iniciativa deve partir de todos
e ser espalhada na comunidade
em que vivem. "O nosso objetivo
foi de construir valores voltados
à preservação do meio ambiente
com ações sustentáveis e menos

consumistas'; explicou Cláudia

Ferreira, coordenadora de educa

ção infantil.
As respostas para os efeitos dos

desmatamentos estavam na pon
ta da língua de Isadora LaraPeder
setti, de cinco anos. Ela ajudou a

desenvolver a maquete da mata

ciliar e destaca o papel da preser
vação. 1i0S tratores derrubam as

árvores, as pessoas colocam fogo

e os agricultores colocam os ani
mais para pastar". A pequena Isa
dora também citouum dosprinci-

, pais eventos climáticos da região:
os desmoronamentos. i'As árvores

seguram o solo com as suas raí

zes", destacou.Mas apreocupação
maior damenina é com o tempo,
pois as árvores demoram muito

tempo para crescer.
A professora da turma, Cris

tiane Murara, comentou que este

é um trabalho que começou no

início do ano e que terá continui
dade. Cristiane ficou satisfeita
com a participação dos seus alu
nos e disse que o conhecimento
não ficou apenas nas salas de aula.
1i0S hábitos mudaram em casa

também, pois as crianças explica
ram a necessidade de preservar a
cidade e o planeta", comentou. As
atividades de separação do lixo e

economia de energia foram as que
mais surtiram efeito nas casas dos
alunos. IiÉ muito bom quando o

conhecimento é levado para casa".

Estudantes' também alertam sobre poluição
Os· agrotóxicos usados nas

plantações e o descarte incorre
to do lixo também prejudicam a

população na hora de tomar um

simples copo de água. 1i0 líquido
dos lixos contamina os manan

ciais e essa água fica poluída", ex
plicou Gabriel Krogel deMiranda,
de cinco anos. O menino explicou
que com alternativas simples po
demos evitar problemas maiores.
(Temos que andar a pé, de bicicle-

ta e até de skate". As dicas fazem faz com que a terra não fique fria
sentido, pois amaquete da equipe demais. 1i0 aquecimento global é
mostra os efeitos dos gases que " causado por nós quando coloca
são lançados pelos carros, cami- mos fogo nasmatas, a fumaça das
nhões e fábricas na atmosfera. indústrias e carros", destacou. Para

A maquete central destacou ele, sem a natureza ninguém vive
as principais diferenças entre o ria e por isso temos que aprender
efeito estufa e aquecimento glo- a preservar.A importância do pro
balo Segundo Eduardo Teixeira de jeto foi resumida emuma resposta
Almeida, cinto anos, o primeiro é de todos "Iudo está ligado. O solo,
responsável por deixar a tempe- água e o ar são necessários para a
ratura do planeta estável, ou seja, vida na terra", analisou.

F�dl1.Cateã«:, I:11.f)a�n"til
.,JJt

Em dezembro serão
feitas novas chamadas

O prazopara cadastrarnovos
alunos nos Centros Municipais
de Educação Infantil (CMEI)
terminou ontem. Os pais que
não conseguiram cadastrar
as famílias devem procurar as

unidades nos primeiros dias de
dezembro, pois serão realizadas
novas chamadas. A diretora de

Educação Infantil da Secretaria

Municipal de Educação, Gra
ciosaOtília Fock, explicou que o

recadastramento é umamanei
ra de organizar as vagas nestes

centros. "Avaga é definida con
forme a renda de cada família",
explicou. A família é escolhida

por um sistema da Secretaria e

as matrículas serão realizadas
no dia 8 de dezembro.

Os números de vagas que

serão preenchidas no ano que
vem não estão disponíveis,
pois o recadastramento dos
alunos só começa dia 23 e vai
até o dia 30 de novembro. Gra
ciosa disse que as famílias que
não. conseguiram uma vaga
ontem, terão uma nova chan-,
ce no mês de dezembro. Estas

pessoas deixam o nome em

uma lista de espera e, quando
surge uma vaga, elas são cha
madas, mas precisam atender
os critérios da secretaria para
ter a confirmação da matrícu
la. A redemunicipal confirmou
200 vagas no Centro de Educa

ção Infantil João Wagner, qua
tro salas no CEI Onélia Müller

Ersching e mais quatro no CEI
Márcio Mauro Marcatto.

Confirmação das vagas para as crianças
cadastradas: de 6 a 12 de dezembro, das 8h às

l1h30 e das 13h às 17h. Inscrição diretamente na
secretaria do Centro de Educação Infantil.

Documentos necessários (originais):
• Certidão de nascim�nto da criança;
• Folha ou comprovante de pagamento do
mês "de outubro de 2012 dos ,pais ou
responsáveis pela criança;

• Declaração atualizada do horári� de .

trabalho dos pais ou responsáveis;
• Comprovante de residência em que conste
o nome do pai/mãe ou responsável; e

• CPF dos pais ou responsáveis.

portunid e

Sesi abre inscrições para
ensino de jovens e adultos
Estão abertas as inscrições

para o Ensino Fundamental
e Médio do sistema de Edu

cação para Jovens e Adultos

(EJA), na Unidade Sesi de Iara
guá do Sul. Para se matricular,
é necessário ter no mínimo
15 anos para cursar o Ensino
Fundamental e 18 para cursar
o Ensino Médio. As vagas são
destinadas aos trabalhado
res das indústrias da cidade e

para seus dependentes. O cur

so é gratuito e há vagas para
os períodos matutino, vesper
tino e noturno.

A metodologia de trabalho

prevê a aplicação do conteúdo
de forma presencial duas ve

zes por semana, ou nas segun
das e quartas ou nas terças e

\

quintas-feiras. O restante do
conteúdo é aplicado à distân-

da. O aluno receberá apostilas
com o conteúdo das discipli
nas para estudar nos períodos
de folga, em casa.

Para efetuaramatrícula é ne
cessário ir até a unidade Sesi, na
rua Walter Marquardt, 835, na
Barra do Rio Molhá,' portando
cópia da carteira de Identidade,
do CPF e de um comprovante
de residência, duas fotos 3x4 e

a carteira de trabalho original.
Caso o interessado não tenha
moradia própria, é necessária
cópia do contrato de locação
do imóvel. Para as matrículas
no Ensino Médio, é preciso o

certificado de conclusão do
Ensino Fundamental ou ates

tados parciais das disciplinas já
cursadas em outras unidades

que oferecem a Educação para
Jovens eAdultos.
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lVIELIIOItlAS Obras do viaduto será perto do trevo de acesso a Schroeder

Santa Catarina, a Engenharia e

Pesquisas Tecnológicas (EPT),
de Osasco (SP), tem prazo de
18 meses, a partir do início das
obras, para a conclusão do pro
jeto. O primeiro passo deverá ser
a demarcação da área ocupada
pelo viaduto, que começa pró-

ximo à Escola Estadual Alvino
Tribess, no bairroVieira, e termi
nará em uma nova rua que será
aberta no bairro Centenário.

Para início das obras fo
ram investidos R$ 6 milhões
na desapropriação de 15

terrenos e, de acordo com

o secretário de Urbanismo
de Iaraguá do Sul, Aristides
Panstein, após a demarcação
da área afetada pela obra, ou
tros três imóveis deverão ser

avaliados pela prefeitura para
saber se há ou não a necessi
dade de desapropriação.

Infraestrutura

Obras iniciam ainda em novembro
Dnít confirma para
este mês o começo
das obras do viaduto
entre os bairros
Vieira e Centenário

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

O alívio para os motoristas

que utilizam diariamente
o trevo de ligação e acesso aos

bairros Vieiras e Centenário,
na BR-280, em Iaraguã do Sul,
está prestes a chegar. Devem
começar ainda este mês as

obras de construção do viadu
to previsto para o local desde
2004. A assinatura da ordem
de serviço foi agendada para o

dia 19, em Brasília, e a empre-
"

sa vencedora da licitação terá
cinco dias úteis para começar
a movimentar o canteiro de
obras. O investimento total será
R$ 5,1 milhões financiados pelo
Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
(Dnit). A obra deverá ser con

cluída emmarço de 2014.
De acordo com o Dnit em

o que abre e o que fecha no feriado

Atrasos

Terceira

promessa
Prevista para sair do papel

há oito anos pelo valor de R$
4.645 milhões, a obra teve um

acréscimo de R$ 510 mil após
alterações sugeridas pela Pre
feitura de Iaraguã do Sul e pelo
Dnit. Foram modificados o raio
da curvatura da alça inferior
do viaduto e a largura da pas
sagem inferior de 14,8m' para
25m, ampliando a capacidade
de circulação de veículos para
dois carros por faixa.

O Dnit em Brasília recebeu o

projeto no dia 19 de julho e ape
nas agora concluiu'a análise dos
documentos. O atraso fez com

que a data para início das obras
fosse alterada duas vezes este ano.
Inicialmente a obra iria começar
em junho, mas então foi verifica
da a necessidade de alterar a cur
vatura do viaduto. Amudança no
projeto postergou a data de início
das obras para agosto" mas o ór

gão em Brasília não concluiu a

análise do projeto em tempo. -.

• Jaraguá do Sul - O Centro de Resgate Social Aberto das 8h às 19h reabre na sexta-feira. Pronto Atendimento.
,

• Postos de Saúde - Fecham continua aberto e atende pelo . Shopping Breithaupt • Defesa civil - Plantão pelo • Aguas de Corupá - Plantão
na quinta-feira. Atendimentos telefone (47) 3371 � 1534. O • Alameda de serviços - das telefone 9201-3077 pelo telefone 0800-64410 13
emergenciais no pronto Abrigo provisório para crianças 14h às 20h • Secretaria de Obras - Fecha
socorro do Hospital São e adolescentes também • Americanas - das 12h às 21 h • Schroeder • Coleta de lixo - Funciona
José. Os Pomos 1 e 2 continua aberto e atende pelo • Havan - das 12h às 21 h • Postos de Saúde - Fechados normalmente.
permanecem abertos. telefone (47) 3276-0424. • Praça de alime-ntação - no quinta e sexta-feira, com • Delegacia de Polícia Civil

• Centros de Educação • Defesa Civil - Plantão pelo 1 Oh às 22h atendimentos emergenciais no �- Fechada, com plantão pela
Infantil - Fecham no feriado telefone 1 99. • Hipermercado - das 8h às 22h Hospital São José, em Jaraguá delegacia de Jaraguá do Sul.
e reabrem na segunda-feira. • Coleta de lixo - Não haverá • Farmácia - 1 Oh às 22h do sul. • Comércio - Fecha, mas

• Biblioteca Pública Rui coleta na quinta-feira. • Águas de Schroeder - reabre na sexto-feire.
Barbosa - Fecha e reabre na • Delegacia de Polícia Civil • Guaramirim Plantão pelo telefone (47)
sexto-feira, das 7h às 19h. - Plantão pelo telefone 3371- • Postos de Saúde - Fecham 9186-9271. • Massaranduba

• Museu Histórico Emílio 0123 na quinta e sexta-feira, com • Secretaria de Obras - • Postos de Saúde - Fecham.
da Silva - Fecha e reabre na • Delegacia Regional- atendimentos emergenciais Plantão pelo telefone (47) Casos de emergência
sexta-feira, às 7h30. Fechada. no pronto socorro do Hospital 9186-9?56. serão atendidos no Pronto

• Samae - Fecha na quinto e • Comércio - Fecha na quinta- Padre Mathias Maria Stein. • Coleta de lixo - Funciona Atendimento.
• Águas de Guaramirim -

,

sexta-feira. Plantão 24 horas feira e reabre na sexta-feira. normalmente. • Aguas de Massaranduba
pelo telefone (47) 21 06- 91 00 • Supermercados Fecha no feriado. Plantão pelo • Delegacia de Polícia Civil - Plantão pelo telefone 0800-

• Secretaria de Obras e Breithaupt - Aberto das 8h telefone 0800-6433-803. - Funciona em regime de 6434070.
Urbanismo - Plantão pelo às 21 h • Secretaria de Obras - plantão. • Secretaria de Obras -

telefone (47) 3376-0536 • Supermercados Angeloni Fecha no feriado. Plantão no • Comércio - Fecha, mas Fechada.'
• Secretaria de Agricultura - A unidade na rua Barão do 9201-3011. reabre na sexta-feira. • Coleta de lixo - Funciona
- Plantão veterinário pelo Rio Branco funciona das 8h às • Coleta de lixo - Funciona norma Imente.
telefone (47) 9922-5246 20h. O hipermercado, na rua normalmente. • Corupá • Delegacia de Polícia Civil -

• Secretaria de Tenente Bernardo Grubba, das • Delegacia de Polícia Civil - • Postos de Saúde - Funciona em regime de plantão.
Desenvolvimento Social, 9h às 22h. Funciona em' regime de plantão. Fechados. Casos de • Comércio - Fecha, ma�
Família e Habitação • Supermercados Brasão - • Comércio - Fecha, mas emergência serão atendidos no reabre na sexta-feira.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HISTÓRIA I 8 I QUINTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

Históri do

rte
José AUguSliÓ'
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Criativos - desportistas e visionários
Os jovens jataguaenses do início do Século 20, em sua maioria eram

imigrantes ou filhos de imigrantes e colonizadores que aqui se
estabeleceram. Reinventaram-se através do esporte. Conforme pesquisa
do historiadorAdemir Pfiffer, no livro "Baependi: 100 anos de muitas
histórias", "no início o lazer era restrito a festas de igreja, prática de tiro
nos clubes, jogos de. futebol, tomar banho nos rios e riachos e caçadas
naMataAtlântica". Com a fundação do Sport Club Germânia em 1931, o
professorAdolfHermann Schultze introduziu as modalidades esportivas
e artísticas: ginástica, punhobol, voleibol, atletismo, teatro, música e

dança. Por força de Lei Federal, em 1939 o Germânia foi extinto. Um

grupo de jovens desportistas se reuniu no dia 15 de novembro de 1939
e fundou o Esporte Clube Brasil. Eram eles: Edmundo Emmendõrfer,
Edwin Grossklags, Guilherme Emmendõrfer,Walter Hertel Júnior, Erich
Sprung, Arthur Emmendõrfer, HelmuthSprung, Lothar Doubrawa, Heinz
Mahnke e GerhardArthur Marquardt. Foi aclamado presidente Edmundo
Emmendõrfer. Criativos e visionários herdaram do Germânia a disciplina
e o gosto pela arte e pelo trabalho em equipe. "Eínigkeif unsere Stârk"
(A união faz a força), com a Sociedade Atiradores Jaraguá estabeleceram
parceria, e desta tríplice aliança nasceu um dos maiores clubes
social e esportivo do Sul do Brasil: o Clube Atlético Baependi.

Perseguição
AEraVargas, período em que aconteceu a Segunda GuerraMundial,
ouve uma grande perseguição aos alemães, italianos e japoneses e seus

descendentes em nossa região. O Governo Federal alegava "Ameaça à
Soberania Nacional". Em 29 de janeiro de 1942 o jornal O Correio do Povo

publicava uma nota sobre a proibição da língua estrangeira no Brasil: alemão,
italiano e japonês. Chegaram até a raspar os letreiros das lápides de cemitérios
que continham nomes alemães e italianos. O clube Germânia teve que encerrar
as suas atividades. Hábil e inteligente, o presidente daAssociação Atlética
Brasil, mudou seu próprio nome, de "GerhardArthurMarquardt passou a se

chamar "Geraldo Marquardt". Assim agradou "gregos e troianos" e, aAssociação
Atlética Brasil continuou a desempenhar seu papel junto à comunidade

jaraguaense sem interferência das autoridades governamentais.

Contabilidade'
Consultoria Empresarial

-------------�e� -O-u�at�l'd-ad-e-----Prmb.sionalisrnu I
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ESPORTE CLUBE BBASIL

Atividades e mudança de nome
A primeira sede social do Esporte Clube Brasil foi locada no piso superior do sobrado
pertencente ao senhor Tufie Mahfud, localizado naAvenida Getúlio Vargas, 97,
local onde já havia funcionado aprefeitura e o Fórum de Jaraguá do Sul. Os jogos
de futebol eram realizados nas instalações do antigo Germânia. Basquete, pingue
pongue, xadrez, bailes e domingueiras aconteciam no Salão Buhr e na antiga sede
do Germânia. As mulheres fundaram um clube de apoio ao Esporte Clube Brasil,
o Grêmio Olímpico Brasil, que organizava os eventos sociais. Eram elas: Adalzira
Píazera, Irene Luz, Amantina Müller, Ellen Andersen e Théa Marquardt. Em Iode
fevereiro de 1943, aconteceu umaAssembleia Geral Extraordinária, com a presença
de 23 associados. O então presidente, GerhardArthurMarquardt, declara que a

finalidade da mesma era deliberar sobre os novos estatutos e que o clube passaria a

denominar-se Associação Atlética Brasil. Lidos e aprovados por unanimidade
os estatutos foram registrados em cartório no dia 25 de fevereiro de 1943.

ACERVO FOTOGRÁFICO DE AMADEUSMAHFUD

Primeira vez do Fogo
Simbólico em Jaraguá
do Sul - setembro de
1946.- Conduzido pelos
atletas do C.A. B�pendi
Ordem aleatória - Em

pe: Eugênio Lessmann,
GertWilhelm, Arno

Müller, Mário e Amadeus

Mahfud, Guilherme
SchWank.e e Manoel
Martins. Ao centro de

terno, o presidente -J

do clube Geraldo

Marquardt

o nascimento de um gigante
Em 1944, por sugestão de Geraldo Marquardt, aAssociação Atlética Brasil, em uma

assembleia geral, muda de nome e passa a denominar-se Clube Atlético Baependi.
Muda as cores verdes e amarelas para azul e branco. De imediato, o clube passou a ser

carinhosamente denominado de "Clube Azurra". Em 31 de março de 1947 a Sociedade
Atiradores Jaraguá se incorporou ao Baependi. Na ocasião foi eleito presidente o senhor
Alfredo Krause. Germânia, Sociedade Atiradores Jaraguá e Associação Atlética Brasil,
deram origem ao "gigante" Clube Atlético Baependi, de histórias e tradições mil, tanto
nos meios esportivos quanto nos eventos sociais. É o orgulho de todo jaraguaense.

Jogadores do Basquete do
E.C.Brasil- Da esq.p/dir.: Jorge
Erching, Walter Carlos Hertel

(Bubi), Edmundo Emmendõrfer
(presidente), Schwanke e Arno
Müller - Não aparece na foto
o capitão 40 time, Geraldo
Marquardt (alguém tinha de
bater a foto). Este é o time de

basquete mais antigo J

de Jaraguá do Sul

Continua na próxima Sa feira
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Literatura

Cinco pesos,
cinco medidas

Escritores da região reúnem-se, mais uma vez,
em livro de contos e versos, lançado no último domingo

JARAGUÁ DO SUL novo escritor. A economiária e

Bá�b���'EÚ��
.

····"jjiófessora aposentada Ana Ja-
nete Pedri abre as portas com

ual a seme- o capítulo "Viagens normal

lhança entre mente são sonhos. Alguns so

uma econorm- nhos são verdadeiras viagens!".
Em seguida, Gil Salomon traz a

destreza de "Sete noites - Sete
vidas ... ". No terceiro bloco, o

curador Inacio Carreira liber
ta-se em "Quase zodíaco". O
administrador Luiz Paschoal
faz mediação de uma conversa

entre intelectuais em "Na ba
tucada da vida". Para finalizar,
Nilza Helena da Silva Vilhena

provoca risos e paixões nos lei
tores com os contos e poemas
de "Nuances".

A cada autor, novas ideias,

sentimentos, histórias e lin

guagens. "Falamos sobre os

nós que existem entre as pes
soas, as tramas da vida", re

velou a escritora Ana Janete
Pedri. Apesar dos escritores
trabalharem individualmente,
ao final, todos compartilharam
da mesma leitura.

O livro, publicado pela Edi
tora Moleskine, tem 120 pági
nas e será vendido R$ 25 pelos
autores ou nas Livrarias Catari
nense, Livrarias Curitiba, Grafi
pel e Pedrinho. "Nós queremos
incentivar a leitura e a escrita,
pois é uma coisa tão essencial e
tão nossa. Sem leitura, não tem
como sermos seres humanos

completos", comentou Pedri.

ária, um cura

dor artístico,
um adminis

trador, fun�ionária pública
e um profissIOnal da área gráfi
ca? Em Iaragua do Sul, todos são
escritores e lançaram juntos,
no último domingo, dia 11, um
livro de contos e versos. O entre

laço de letras, palavras e linhas
escritas por cinco pensadores
dão corpo a "Tramas", o segun
do trabalho conjunto do grupo.

A cada pedaço do livro, um
DIVULGAÇÃO

J!SCRlTORES ·Da esquerda para a direita: Ilna lanete Pedri, Gil Salomon,
. Nilza Helen·a da Silva Vilhena, Luiz Paschoal_e sentado: Inacio Carreira

PUBLICIlÇÃO
"Tramas" .

foi editado

pela Editora
Moleskine,
tem 120

páginas e

é vendido

por R$·25

Conheça os autores

Luiz Paschoal é adminis
trador, consultor de empre
sas, instrutor, palestrante e

atuou como professor univer-
Gil Salomon é profissional sitário. Natural de São José do

da área gráfica há mais de 30 Rio Preto, Sp, integra grupos
anos. Produziu crônicas para literários de Jaraguá do Sul.
o jornal Folha de Schroeder. Participou das coletâneas "Ia
É autor de "Catarse" (Poesia - raguá em Crônicas" ·(Design
Editora daApeijas, 2005); "Rota Editora, 2007) e "NÓS - E os

de Fuga" (Contos - Design Edi- nós entre nós" (Contos - Ami
tora Ltda., 2008) e "Impossí- _ci dei Libri, 2011). Tem seis li
veis Amores Possíveis" (Poesia vros publicados.
- Design Editora Ltda., 2009).
Participou das coletâneas, an
tologias e produziu e interpre
tou um show lítero-musical.

1970. Em Jaraguá do Sul, ini
ciou revisando e escrevendo

página sobre artes plásticas
no jornal O Correio do Povo.

Escreveu, com Edson Car
los Schulz, o livro "O Marco
de Uma Geração" (história
- ilustrado - Scar - Editora
Letra D'Água, 2003). Integra
coletâneas, revista e blog.

Nilza Helena da Silva Vi-
lhena nasceu em Rio Negro,
PR, em 1963, e reside com a fa
mília em Jaraguá do Sul há oito
anos. Formada em pedagogia
e pós-graduada em tecnolo

gias e educação à distância -

EAD. Assina o livro "Quinione"
(Contos - Edital do Conselho

Municipal de Cultura de Ia
raguá do Sul - Design Editora
Ltda., 2009). Participou de co

letâneas e antologias.

Ana Ianete Pedri nasceu
em Jaraguá do Sul, se, na

primavera de 1958. Tem três
livros publicados: "O Ami

guinho Círculo" (Infantil -

L' 1985), "Amores: Caminhos e

Descaminhos" (Poesias - Edi
tal do Conselho Municipal de
Cultura de Jaraguá do Sul -

Design Editora Ltda., 2009) e

"O Profissional lO" (Técnico
Qualitymark, 2010). Também
integra antologias publicadas
desde 1985.

Inacio Carreira é profes
sor, jornalista, artista visual,
diretor teatral, curador, es

critor e psicanalista. Nasceu
em Santos, sp, em novembro
de 1948 e participa há muito
das lides literárias. Escreveu
em jornal de Ribeirão Pires,
Sl; onde residiu na década de
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Previna-se!

/�- tA HOJE
� Joinville

Jaraguádo S
Canoinhas

3·· T A

T A
Mafra 15° 25° e Região

12° 23° T A Jaraguá do Sul12° 22°
� TA

�
14° 27°

....

Blumenau
Rio do Sul T A 14°C
TA 14° 26°

127°C12° 24°

tifo:
ffi."
.;

Florianópolis

Lages
T A
17°24°

T A
-3�11 ° 22°

'"<,.

São Miguel
do Oeste

T A
14° 29°

Joaçaba
T A
10° 26°Chapecó

T A
13° 29°

Tempo instável
no feriado

Quinta-feira a sábado:
Sol com mais nuvens

e condições de chuva
isolada no Litoral eVale do

Itajaí devido à circulação
marítima (transporte de
umidade domar para o

continente). Nas outras

regiões há chance de
pancadas isoladas de
chuva entre a tarde e noite.

Temperatura em elevação,
mais alta no sábado.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

São Joaquim
T A �
60 2Qo ::í''f

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Sudoeste 4km/h 100
• 9h Sul-Sudoeste 5km/h 100

• 12h Leste-Sudeste 6km/h 74

• 15h Leste 10km/h 57
5mm

90%
• 18h Leste 14km/h 59

de possibilidade
• 21 h Leste 10km/h 76 de chuva,

Humor

O funcionário seguro
o gerente daquela famosa seguradora fica indignado ao receber o primeiro
contrato de venda do seumais recente funcionário:
- PÔ, Manoel! Como você aceitou fazer seguro de vida para um homem de

96 anos de idade?

E o Manoel, com toda a tranquilidade:
- Ora pois, não se preocupe, chefe! Antes de fechar o negócio eu consultei

. ,

as estatísticas e constatei que morre pouquíssima gente com essa idade!

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.

Q
.ca
c.>t
=
-

Q
cn

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 4h15: 1.7m • 2h58: 1,2m
• 17h13: 1,3m ·15h17:1m

MINGUANTE 7/11
• Baixamar • Baixamar
• 8h04: OAm • 11 h47: O,4m

Tábua
• 21h11: O,2m • 21 h58: O,2m

NOVA 13/11 das marés Itajai Imbituba

• Preamar • Preamar

CRESCENTE 20/11
• 2h49: 1,2m • 2h39: O,7m
• 15h10: 1m • 13h58: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 28/11 ·11h19:0,4m o. 1 Oh13: O,3m
• 22h17: O,1m • 21h43: Om

Criciúma
T A
14° 24°

Palavras Cruzadas

SEXTA

MíN: 18°C
MÁX: 25°C

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 25°C

HORIZONTAIS
1. Um e outro

2. As iniciais do poeta Bilac (1865-1918) ; Pez ou

massa de vidraceiro
3. É menos vasto do que o oceano ; Arvore nativa

do Brasil, com frutos que produzem uma castanha

comestível
4. Amarrada; Uma tecla muito usada em computação
5. Barra, geralmente de madeira, colocada na parte in

ferior das paredes como proteção / Sigla do estado

de Palmas e Gurupi
fi. Imediata proximidade
7. Comissão de Inquérito / liquido amarelado segre-

gado pelo fígado
8. Tornar independente
9. Que não existe I (Pop,) Está bem!
10. Trabalhar com afã; Sigla de uma grande faculdade

brasileira, de engenharia industrial
11. Argola; Tira de alguém quem quem quer se di-

vertir
10

12. As iniciais do humorista Anysio ; As partes car-
11

nudas e móveis que constituem externamente o

contorno da boca
13. Caminho percorrido por um rio,

VERTICAIS
1. A granja situada em Teresópolis, de propriedade da

GBF, e que serve de concentração para atletas;

Elo, ligação
2. Cosmético usado nos lábios pelas mulheres; O ator

Tarcísio, do cinema, teatro e TV
3. (Matem.) Número sob o símbolo de um radical

4. Marinha Brasileira; Erva que infesta o campo de

certas culturas, prejudicando-as; O começo da".

luta
'

5. Cópia de segurança, em informática / Frequentar
6. Interjeição de admiração; Afinai; Um sistema de

freios para automóveis que impede que as rodas

travem
7. Não limpa / Código de Endereçamento Postal ;

(Fig.) Seco, desprovido de afeto, de calor humano

8. (Geom.) Que tem muitos lados

9. Porquinha; Radiação eletromagnética não lumino

sa, capaz de atravessar quase todos os sólidos e

radiografá-los internamente.

.�
QUINTA
MíN: 18°C
MÁX: 24°C

1 2 83 5 6 74

2

II II

II
,

II
II
fi

II II II II

II

3
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5

6

7

8

9
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13
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KELVYN CRISTOFOLINl

contato@poracaso.com @poracaso /poracaso

Católica SC a -resenta
Anotem na agenda: na próxima terça, dia 20, tem evento de

modamarcado para a pista do Epic ConceptClub. Exposição
de fotografias, looks experimentais, desfiles e trabalhos

desenvolvidos pelos acadêmicos fazem o caldo da edição 2012
do Católica se ApresentaModa, que tem hora de início marcada

para as 19h30. A entrada será gratuita, prestigiem e confiram em

primeira mão o que os talentos regionais têm para apresentar.

Novidades na Confraria
Se não "ansiedade", a palavra da vez para Teka e Leandro é

"upgrade", À toda com os projetos para crescimento da Confraria

do Churrasco, o próximo item da lista dos empreendedores é

o aguardado Armazém da Confra. Espertos com as pedidas do

público quanto às matérias primas da casa, em breve abrirão

anexa banca para venda dos mais diversos produtos associados
ao churrasco e o preparo de um assado de primeira.

DIEGO JARSCHEL

Músico Rafa larga por alguns instantes o sertanejo

para ataear de DJ no palco do London Pub ..

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

Muse no Rock in Rio
Depois de contratarMetallica, Bruce Springsteen e Iron

-

Maiden, a organização do Rock in Rio mostrou que não nega
ínvestímento confirmando em seu line a presença deAlice in

Chains e também da banda britânica Muse, que há anos não

visita o país. Já vale ingresso? Porém não bastando o confirmado,
as premissas agora sobem alto com o boato de que os Rolling
Stones também possam vir integrar a lista de atrações.

(( Só porque você não sabe dançar não

_

significa que você não deva dançar. Álcool ,,

Improváveis
Uma boa pedida para o fim de semana é assistir à

apresentação da Cia. Barbixas de Humor, nesta sexta-feira, na

Scar. Trazendo mais uma vez o seu show "Improvável" para
o grande teatro está com venda de ingresso a R$ 60 inteira.

Telefone para contato: 3275 2477.

estou
ouvindo
Stardust
- Music
Sounds
Better

WithYou

Santiago
Amorim, 25 anos

ELTON MELCHIORETTO

Jean Neves e Luana ClUlha
cw-tindo mais uma Sexta

Universitária da Upper Floor
..
/

.J

.
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BrW10 Spider (E), Larissa Kamer,
Letycia Azevedo e Fábio "Binho"

Martinelli na Mares do Sul, no
último sábado, no Baependi

• °'0
........................................................................................................

Rabnundos no
Tocando na íntegra o álbum "Lavô tá Novo",
mais grandes clássicos da banda, Raimundos
baixa novamente na região neste domingo, mais
precisamente no JKMusic Stage, em Joinville. O
show começa às 20h, com as bandas Grade e Uhul

na abertura. Liguem no 3028 5072 ou acessem

-jkmusicstage.com.br paramais informações.
DIEGO JARSCHEL

Nicole Pereira e Vinícius da ClUlha na

grande noite de apresentação da banda
Seu Celso no palco do club The Living
.............................................................................. :

.

i Hoje à lloite "

• 22h - Música aoVivo I Show com James eRogério
Local: Sacramentum Pub 18832 1524

-

CONTATOSeOUTRAS OpÇÕÊS:ArribàMexi�nBar-33711160/ConfrliriadoChunasco-32,751449/ Esj)açoOca - 33709160/ Thej.Mng Restautante-337648221 L.ondoráPub" 305500651

CachaçariaÁguaDoce-33718942/Ucoleria-30540855IMadalenaChoppeCozinha:30553059IMovingUp-99666691
IMrBeef-96082166/PatuáMusic-305500641

RóomMusic&Arts-96541373/sacram�tUI'nPUbc88321S24/The'WayClubo8433())()i33!t.lpperFloor-9915-2239J.J)jvinoClub-9644476A/ViIIa�uranteeCho�,32751277_

1 .
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EMPÓPtO DAS PEDRAS
��

Bom dia!
Bom dia urbe sorriso, hoje

é quinta-feira, um feria
do daqueles que o diabo gosta.
Pra quem pode, dá pra esticar

até segunda-feira. Coisa boa,
não? Aproveitem bem a vida.

Porque ela está aí pra ser ce

lebrada. E assim começamos
a coluna social mais lida da

região, com muitas e muitas

energias positivas. Antes uma

frase para você curtir:
1/A vida

é curta, aproveite-a. O amor é

raro, agarre-o. A raiva é ruim,
jogue-afora. Omedo é ridículo,
enfrente-o. Memórias são do

ces, saboreie-as':j
Quando nada

acontece, há um

milagTe que não

estamos vendo.

Guimarães Rosa

Tim tim
Garoto do bem, boa pinta,
ele ainda, por enquanto, faz

parte dos jovens da moda
antiga, ou seja, curte somente
sua paixão. Este colunista
refere-se ao bom partido
Felippe Leir Folchini, que
na noite de ontem curtiu

com' amigos a idade nova.
Felicidades!

Moa Gonçalves

WWW.ocponline.com.br
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COQUETEL
Amabile

Beckbauser,
no coquetel de
inauguração da
loja Lez a Lez,
em Balneário

Camboriu

CONFERINDO Talita e Giovani Satler, marcando

presença no concorrido happy hour do Madalena

Love
Dizem que o

jovem arquiteto
Thiago Leoni
está namorando!

I

Que o mundo
feminino fique
de aviso!

Nas rodas
• o casal Flávio e Regiane
.Barbí vai aproveitar o

feriado prolongado para da
um "Up" em sua bela casa

de praia, na Penha. Luxo!

• O boa praçaAntonio.

Demétrio, o Toninha;
marcando viagem para o

Chile quando dezembro

chegar!

• A fisioterapeuta-Andréia
Chiavini, da Studio
Arte Pilates, acaba de

chegar da Santa Barbara
- Califórnia, onde curtiu

dias maravilhosos ao lado

ao marido.
"

BESE ÇA
Jeniffer

Stephani, a
bela namorada

d�Rodrigo
Fogaca,e
seu amigo
Alessandro

de Jesus, nos
corredores

da Epic
Concept Club

Dica de hoje
Conferir o tradicionalhappy
hour do MadalenaCozinha ..

com o astral e casa cheia

de sempre.Outra coisa, não

esqueça de pedir a deliciosa
pizza de alcatra com
pimenta.Anotem aí!

Tevah
E a coleção modamasculina
da Tevah, no Iaragua do Sul
Park Shopping? Está de.ixando
os fashionistas de plantão com
água na boca, se é que você

me entende!

f
KAY-iÓS
H O T E t

moagoncalves@netuno.com.br

Musa
.

o amigo e empresário da noite

Rodrigo Fogaça, um dos sócios

da Epic Concept Club, desfila
pelos points de nossaterrinha
sempre ao lado de sua musa

inspiradora, Ienifer Stephani!

• Ric�rd� Diefantheler é o
grande aniversariante de
Hõje.Mil vivas!

• A banda Pressão Sonora
comemora cinco anos
com mega show, dia 24 de
novembro, naAABB.

• O amigo Iucélio
Planischeck não tem
deixado o colunista mais

sossegado. De tantogritar'
repetidamente "Neeense,
Neeensel". Émesmo 'chato'
serFluminense..

NIVER O meu brother José

Carlos Junckes, o Zequinha, é o
aniversariante mais festejado de

hoje. Tim tim pra você

• Não abandone seu cão.

• Com essa, fui!

S1INJINVEST
Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20 anos com

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PÚBLICOS

ISem consulta ao SPC/SERASA

ICréditos com excelentes taxas

ISem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO

Até quando?!
Ontem pela manhã, pra variar, o trem quebrou
no Centro da cidade. Da Scar até o Angeloni
Velho, foram quase quarentaminutos de
trânsito. Haja estresse!

Barreiras
Ontem, no almoço, quiseram saber deMoacir

Bertoldi qual seria seu destino político na próxima
eleiçãó. "Estou à disposição de Iaraguá!" Solitário
numamesa,mandoumais essa: IIÉ preciso
atravessar as barreiras para contribuir pela cidade".

Comenda
o industrial corupaense
Curt Linzmeyer receberá,
no próximo dia 19, às 19h,
a Comenda do Legislativo
Catarinense pela sua

atuação importante
junto à comunidade da

nossa região. Amerecida

homenagem foi uma

indicação do deputado
Carlos Chiodini.

B
•

XIXO

Fiquei sabendo que aquele empresário da
construção civil, depois de desfilar um tempo leve,
livre e solto, estaria de affair novo. Dizem que o

caixa alta promoveu recentemente, no seu elegante
apê, jantar familiar com direito a troca demimos

e juras de amor. Os dois estão nomaior amor.
Felicidades, boa sorte e tudo de melhor a vocês!!!
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Marcelo Lamas,
escritor e engenheiro

marcelolamas@globo.com.

Crônica

Motivos para escrever

Estou completando 18 anos neste
"ofício de juntar palavras", como

disse Drummond. Começou cedo a

minha admiração pelos impressos.
Não havia o Google, achei importante
manter uma fonte de informações e

comecei a colecionar jornais.
Ainda adolescente, iniciei escrevendo
para as seções de opinião, no Rio
Grande do Sul. Quando mudei para
Jaraguá do Sul tive dificuldade para
publicar minhas ideias. Fiz uma
pesquisa e quase não apareciam
opiniões femininas. Pensei em escrever

usando um pseudônimo de mulher.

Depois, achei que tinha que ter um

"cargo". Então, fundei uma "entidade",
que nem estatuto tinha, mas eu era

o presidente. Hoje, entendo que os

espaços eram mais restritos e que os

jornais não eram diários.
Um dia, a Lígia, que era criança,
sugeriu que eu escrevesse as histórias

engraçadas que eu contava. Procurei

Novelas
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Neusinha se faz de humilde para falar com Diva. Para assinar a

matéria, Edgar usa o mesmo pseudônimo que usava em Portugal. Ed
gar entrega dinheiro para Catarina montar seu espetáculo. Constância
se surpreende com o apoio de Assunção à Revolta da Chibata. Laura
conhece Melissa e se encanta com ela. Laura fica impressionada com o

novo jornalista do Correio da República. Edgar se diverte ao ver Bonifácio
elogiar Antônio Ferreira. Caniço instrui seus capangas a preparar uma
emboscada para Afonso. Jurema convence Afonso a colocar seu dinheiro
no banco. O governo concede o perdão para os marinheiros e Zé Maria
se emociona. Jurema e Afonso são assaltados a caminho dó'banco. Zé
Maria transfere o comando do navio para o Capitão Gomes e informa as

novas ordens da Marinha. Melissa tem uma crise de asma.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Otávio se diverte com o flagrante e deixa Roberta indignada. Carolina

ouve Juliana marcar um encontro com Fábio. Zenon vê Carolina sair da
loja e a segue. Kiko interroga Roberta ao chegar em casa. Otávio afirma
a Felipe que eles não terão mais problemas com Roberta. Charlô veste
seu disfarce de operária e vai para a Positano. Zenon pega o bilhete que
Carolina escreveu para Manoela. Charlô chega à Positano e Dino não a

reconhece. Zenon lê a carta para Manoela e exige que Carolina lhe expli
que o que está acontecendo. Vânia tira satisfações com Otávio. Veruska
vê Dino conversando com Charlô disfarçada na sala de Roberta.

.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Amanda não consegue impedir a entrada de Yolanda na casa de Le

onor. Caique faz fotos com Lurdinha e a mãe. Carlos decide sair de casa.
Élcio vê o Coronel com Aída em um restaurante. Sheila avisa a Morena
do teste com Wanda. Yolanda arma para ser fotografada com Carlos. Diva
vê Pescoço paquerar Vanúbia. Stênio fica sem saber o que fazer quando
Berna pede que ele desconsidere o pedido de Aisha. Pepeu mente para
pegar o iate de Mustafá emprestado. Fatma critica Adam por trabalhar
em uma boate. Celso questiona Lívia sobre sua sociedade com Antônia.
Amanda fica furiosa ao ver uma foto de Carlos e Yolanda na internet. Stê
nio pede para a ex-mulher encontrar a família biológica de Aisha. Tamar
pede para Ayla ajudá-Ia a se .casar com Demir. Márcia incentiva Érica a
ficar com Theo. Sheila e Morena chegam para fazer o teste com Wanda.

* O r�sumo dos capítulos é de
responsabilidade das emissoras.

aprimoramento e fiz cursos e oficinas

para escritores e passei a dedicar-me
às crônicas. Participei de antologias e

publiquei um livro solo. Porém, ainda
está viva no meu DNA a obrigação
social da época das opiniões e,
nos bastidores, fico tentando ter
um calçadão exclusivamente para
pedestres - como o nome sugere - e

deixar todos os semáforos "piscando"

só escrevo porque existem os leitores,
senão eu guardava meus manuscritos
num armário. Tenho que agradecer à
Fernanda, a primeira que ouve - todas
as revisões -. ÀVanessa, a primeira que
lê. Ao Ricardo e à Danyela que sempre
acham engraçado. À Ariane, que me
trata como guru. E ao Seu Paulo e à
ali que gastaram todo o salário de um
mês para comprar a minha primeira
máquina de escrever. E a todos que
fazem a gentileza de comentar ou de

pedir novos textos.
Meus amigos confidentes concordam
comigo, quando eu digo que as

melhores histórias - ou trechos - são

aquelas que eu não posso escrever. Não
faltam transgressões, vindas de muitas

direções, querendo descer pela ponta
da minha caneta. Sigo a doutrina de
Mario Quintana: "Minha vida está nos
meus poemas, meus poemas são eu

mesmo, nunca escrevi uma vírgula que
não fosse uma confissão".

Eu sou um contador de histórias
por causa da Susana, eu era
'o babá' da minha irmã.

depois das 23h, acho muito estranho
ficar parado esperando um assalto às
2h da madrugada.
Eu sou um contador de histórias por
causa da Susana, eu era "o babá" da
minha irmã. Mas eu queria dizer que

Clique
animal

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes Iaraguá do Sul

Meggestá
. vacinada,
castrada,
vermifugada,
é super dócil,
boa cuidadora
de lares, ótima
companhia.
Contato:
8803-7532
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CD:
Take Me Rome •

Target AudioWith
DiRerent Cover Art -

One DirectiQn
.

Após a explosão de sucesso
do álbum de estreia, One
Direction lança "Iake Me
Home". O álbum contém 13
faixas inéditas, incluindo o

primeiro single Tap 10 nas
rádios', "LiveWhile We're

Young", mais cinco faixas
exclusivas. 2012 foí'um ano

surpreendente para os cinco
meninos do One Dírection.
Em menos de um ano, a

banda alcançou amarca de
12milhões ern vendas no
mundo, incl�indo 8 milhões
de singles, 3 milhões de
álbuns e ummilhão de
DVDs. uTakeMe Home'

chegpu'parf,l COn;ipro:v:ar. 'i,
,

o imenso sucesso de One

Directíon como grfll!de
revelação Põp de 2012.

LIVRO:
··Cinquenta Tons
de Liberdade
- E. L. James

Quando a ingênua Anastasia
Steele conheçeu o jovem
empresário Christian Grey,
teve início um sensual caso
de amor que mudou a vida
dos dois irrevogavelmente.
Chocada, intrigadae, por
fim, repelida pelas estranhas
exigências sexuais,de
Chri�ttan, Ana exige um
comprometimento mais
profundo. Determinado a

não perdê-Ia, elé"cobcorda.
Quando parece que a força
d���a uniâç vai vencer
qualquer obstáculo, a
malícia, o infortúnio e o

destino conspiram para
transformar os piores medos
deAna em realidade.

• í í : .. J r
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Pelé passa por
.

cirurgia nos quadris
Pelé passou por uma cirurgia em São

Paulo. A informação foi confirmada pelo
seu assessor, segundo a agência de notícias
Reuters. Pelé está internado desde o últi
mo sábado, no Hospital Albert Einstein, e
a cirurgia seria para corrigir um problema
nos quadris. "Ele está ótimo, está tudo sob
controle. Ele deve ter alta em breve", disse
o assessor. O hospital disse não estar auto
rizado a divulgar boletins médicos.
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Betty Lago é
internada em clínica
Betty Lago foi hospitalizada na noite do

dia 12, no Rio de Janeiro.Aassessoria de im

prensa da atriz ainda não divulgou o moti
vo que resultou na internação. Lutando
contra um câncer na vesícula desdemarço
deste ano, o estado de saúde deBettyinspi
ra cuidados. Em entrevista recente, a artista
demonstrou estar otimista na luta contra a

doença. Osmédicos não descartam dar alta

para a atriz para que ela fique em casa.

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:45, 19:35, 21 :30
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14: 10, 15:50
• ARCOIRIS 2
• Ted - Leg. - 14:40, 16:50, 19:00, 21:10
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall- Leg. -13:30,16:10,18:50,21 :30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 10, 18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 16:00, 21 :40
• GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:20, 15:35, 19:40
• Possessão - Leg. - 17:40, 22:00
.GNC3
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:10, 19: 10, 21: 1 O
• Possessão - Leg. - 13:30, 15:20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 16:00, 18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :40
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00
• GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:20, 16:30,
19:10,21:20
• GNC3
• Argo - Leg. - 14: 1 O, 16:40, 19:20, 21 :50
• GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:00, 18:20, 21: 1 O
• O Diário de Tati - Dub. - 13: 15
• GNC5
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. - 13:45, 15:45,
• Ted - Leg. - 17:40, 19:50, 22:00
• GNC6
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 19:30, 21 :30
• Frankenweenie (3D) - Dub. - 13:30, 15:30, 17:30

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• O Mar Não Está Prá Peixe: Tubarões à Vista! (3D) -

Dub.-13h50,16hOO
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 18hOO, 21 hOO
• CINÉPOLlS 2
• Três Histórias, Um Destino (Estreia) - Dub. - 14hOO,
16h15,18h30,20h50

(

• CINÉPOLlS 3
• Frankenweenie (3D) - Dub. - 13hOO, 15hOO, 17hOO
• 007 - Operação Skyfall- Leg. -19h10, 22h10
• CINÉPOLlS 4
• Argo - Leg. - 14h30, 17h20, 20hOO
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati - 13h1 O, 15h20, 17h30, 19h40
• Possessão (Estreia) - Dub. - 21 h50
• CINÉPOLlS 6
• E a Vida Continua ... - 13h20, 15h50, 18h20, 20h40
• CINÉPOLlS 7 I

• Até que a Sorte nos Separe -14h10, 16h40,

Tirinhas

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1

'

• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 16:00. 18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :40
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 14:00
• GNC2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 22:00
• Frankenweenie (3D) - Leg. - 13:30. 15:30. 17:30
• Frankenweenie (3D) - Leg. - 19:30
• GNC3
• 007 - Operação Skyfall- Leg. - 15:00.18:20.21 :10
.GNC4
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub.

- 13:20.15:10
• Possessão - Leg. - 17:00. 19:00.21 :20
.GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:30. 17:15. 19:45,
21 :50
• SALVA VIP

·Ruby Sparks - a Namorada Perfeita - Leg. - 14:15

16:30, 19: 15, 21 :30

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• 007 Operação Skyfall - Dub. - 18:50
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 21 :30
• O Mar Não Está Pra Peixe 2 (3D) - Dub. - 13:50,
15:3,17:10
• ARCOPLEX2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40,
19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 18:00, 21 :00
• Frankenweenie - Leg. -14:20, 16: 1 O
• ARCOPLEX4
• Hotel Transilvânia - Dub. - 13:20, 15:10, 17:00
• Ted - Leg. -18:50, 21 :00
• ARCOPLEX 5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 15:00, 17:00
• E Agora Aonde Vamos? - Leg. - 19:00, 21:10

Pelo visto a fila deFiuk já andou. Solteiro
há ummês, o cantor já foi visto circulando

em companhia feminina. Depois de
anunciar o fim do relacionamento de quatro

anos com a publicitária Natália Frascino
pelo 10wjtter, Píuk chegou de mão dadas

com uma loira para conferir a pré-estreia da
produção brasileira lias Penetras". Discretos,

eles não quiseram posar para os flashes.

Kristen e Pattinson
juntos em pré-estreia

Kristen Stewart e Robert Pattinson po
saram juntos em público, pelaprimeiravez,
após reatarem o namoro. Isso aconteceuna
noite de segunda-feira, napré-estreia do fil
me "Amanhecer - Parte 2", em LosAngeles.
Eles terminaram a relação após a atriz trair
Pattinson com o diretor Rupert Sanders. O
ator resolveu aceitar o pedido de perdão de
Kristen e reatou o namoro aos poucos, sem

aparecerem juntos em eventos públicos.

Katy se esconde
debaixo da mesa

Na tentativa de não repetir o clima tenso
do encontro inesperado com o ex-marido,
Katy Perry armou uma verdadeira opera
ção quando viu que Russell Brand estava

entrando nomesmo restaurante que estava
com John Mayer. "Quando Katy viu Russell
ela se escondeu embaixo da mesa, e ele foi
direcionado para um lugar longe dali. De

pois ela e Mayer saíram pela porta traseira
dos fundos", disse uma testemunha.

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

I' Tenha cuidado com atitudes impulsivas e pensernais
antes de falar. Bom dia para se divertir com os amigos .

Mas evite gastos desnecessários. Conflitos domésticos
não estão descartados: cuidado! Participe mais da vida
da pessoa amada Cor. branco .

\."J TOURO
.

U Preserve sua autonomia em tudo o que fizer hoje. Evite
aborrecimentos com pessoas que prometem e não

cumprem. Ótimo momento para refletir sobre o trabalho
e a família. Aproveite a noite para se aproximar daquela
pessoa especial. Cor. branco.

l[ GÊMEOS
Neste período, é melhor se dedicar àquelas tarefas que
não exijam muito de seu esforço mental. Aproveite para
refletir sobre o valor e a importânCia de seus amigos em
sua vida. Agite o setor afetivo e dê um novo ânimo ao

relacionamento. Cor. branco.

c:r;:: CÂNCER
� Cuidado com o que fala, pois mal-entendidos não estão

descartados. Em famHia, momentos de descontração
vão fortalecer os vínculos afetivos. À noite, agite sua vida
social ao lado de seu amor. Saia e divirta-se sem medo
de ser feliz! Cor. branco.

.n LfÁo .

UL Com rapidez e força, você pode conquistar os seus
objetivos neste momento. Só não tente impor seus
pontos de vista aos demais. No campo sentimental,
demonstre sua preocupação e participe mais da vida

daquele alguém esp'ecial. Cor. tons escuros.

YYk VIRGEM

11.t' Divida as suas atenções entre suas responsabilidades
e as alegrias em casa Em famHia, não permita que as
brigas atrapalhem o bom convívio. Aqueça a relação a
dois: traga mais paixão e envolvimento ao contato com
sua cara-metade. Cor. tons pastel.

.n.. UBRA
- Seus pensamentos podem estar um pouco lentos,

então, cuidado para não perder oportunidades de
realizar um curso de ape'1eiçoamento. Em casa, não
desconte suas frustrações nos familiares. A paixão dita
as regras no campo amoroso. Cor. creme.

m ESCORPIÃO
II 4 Aproveite o dia para refletir sobre suas ambições.

Reveja seus ganhos e pense em como deve procurar
uma nova oportunidade de trabalho. Seja paciente com
o pessoal de casa. Para incrementar a paixão, agende
um programa diferente. Cor.lons claros.

.. '" SAGITÁRIO
"

-

Hoje, terá dificuldade para mostrar o que pensa de
maneira clara. Sua língua estará afiada, então, tenha
cuidado para não magoar as pessoas próximas. Relaxe
e desabafe com aquela pessoa especial. Cuidado
também com a sua ansiedade! Cor. cinza.

Y\_ CAPRiCÓRNIO

'..}J Observe as atividades das pessoas à sua volta,
aprenda com os erros e os acertos dos demais.
Dê mais atenção aos seus parentes próximos e se
dedique a um hobby para relaxar. Troque experiências
com o seu par, fale de suas emoções. Cor. creme.

� AQUÁRIO
� Observe os erros e acertos das pessoas ao seu redor.

Isso será precioso para você aprender coisas novas.
Esforce-se para encontrar soluções novas para seus
problemas. Pegue leve no romance, não seja tão
impaciente com a outra pessoa. Cor. creme.

PEIXES
Reflita sobre os resultados no trabalho e enumere o

que é possível fazer para ampliar suas chances de
crescer ainda mais. Dia ideal para passear com os

amigos ou familiares. Paixão cheia de cumplicidade:
curta os momentos com o par. Cor. branco.
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A equipe do S�o Sergio
Luiz Cabeleireiros,
de Guaramirim, em

especial Fabricio dos

Santos,parabeniza
Sergio Luiz dos Passos,

pelo seu anivers�o
neste dia 16.

Muitas felicidades!

Os amigos'July, Josi,
Dairton, Kopsch,
Silvana e Valquiria,
parabenizam Jessi�a
�maraPezzatto

pelo aniversário,
comemorado no dia 8.

Desejammuita saúde,
amor e felicidades!

Os pais Ingélore
e Roland e a irmã

Josiane parabenizam
Jaqueliane Behling pela
formatura na faculdade

de Optometria, pela
UNC, no dia 3: "Jaque, o
sucesso é para aqueles
que batalham, e com
toda certeza você é
merecedora. Que a

alegria da formatura

fique para sempre em

você. Parabéns!"

Ines Hable Petry
e Ricardo Petry

completaram 7 anos de
um feliz e maravilhoso
casamento no dia 14.

Parabéns ao casal!

A Associação Be.neficente Novo Amanhã é uma entidade sem fins
lucrativos, fundada em 14 de setembro de 1998, com sua

Comunidade Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora, bairro
RioCerro II, no município de Jaraguá do Sul, se.
o maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar, prevenir,
reabilitar e ressocializaro dependente de álcool e outras drogas, bem
como orientar os familiares em particular e a sociedade em geral.

APOIO: o conuElo no POVO

Fabio Luis Marczynski
. ".

comemorou amveesaeao

dia 13 e recebe os

parabéns com muito
amor e carinho de

sua esposa Susi Keli
e sua rJ.lha Rakelly. Te
amamos! Obrigada por
estar sempre conosco!

No dia 10, Kida Solamon
recebeu os parabéns e

votos de saúde de 'seus
familiares. Felicidades!

.r" -..�

P.';�ilóil/M(1Ifr�!#I�'
,{

....

''"
'L

Enio e Rose completam
26 anos de união hoje.
Assim como Deus une só
a morte nos separa!
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Hospital Unimed

Primeira fase fica

pronta em julho
Estrutura inicial vai abrigar Pronto Atendimento,

laboratório e centro de imagens, no bairro Centenário

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

nas", disse o gerente geral da Unimed no
município, Davidson Gustavo Reif.

Quando entrar em operação, essa

estrutura inicial deverá abrir 100 no

vos empregos na área de saúde. A es

timativa é de sete mil atendimentos
ao mês. O valor investido nessa fase
é de R$ 8 milhões com recursos pró
prios da Unimed e da instituição fi
nanceira da cooperativa, a Unicred.
"Essa nova estrutura vai proporcionar
aos nossos clientes um local para atendi
mento diferenciado. Ela amplia a opção
na área da saúde, bem como desafoga o

atendimento das estruturas existentes",
disse Reif. Em Jaraguá do Sul, a Unimed
possui 25 mil clientes, que envolvem
pessoas físicas, planos para pequenas,
médias e grandes empresas.

Da Redação

1\ Unimed de Jaragua do Sul projeta
rlinaugurar aprimeira fase das obras do
hospital da cooperativa médica em julho
de 2013. Os trabalhos iniciaram em janei
ro desse ano e, nessa etapa, os operários
estão concentrados na construção das
áreas onde ficarão o ProntoAtendimento,
o laboratório de análises clínicas e o cen

tro de imagens, que será equipado com

ecografia, tomógrafo e ressonância mag
nética. O espaço construído é de três mil
metros quadrados, no bairro Centenário.
"As obras estão adiantadas. Já foi finaliza-
da a concretagem da laje do teto e agora
estamos partindo para parte de instala

ções hidráulicas, elétricas e paredes inter-
MARCELE GOUCHE

OBDA O valor da primeira etapa da estrutura de R$ 8 miUtões.
A unidade vai atender sete mil procedimentos mensais.

ASEGURALTACHEGOU
I

E JUNTOCOM ELASUA

TRANQUIUDAnE

(47) 3084-3300
atendimento.jaragua@seguraltacom.br
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Ponto de 1rista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

Preciso contar um segredo aos

leitores, não sou daqueles
que fica horas e horas no Face

book, postando fotos e escreven
do comentários, apenas gosto
de entrar de vez em quando,
colocar algumas fotos,ler os últi
mos comentários e me atualizar.

Porém na última segunda-feira
quando abri meu "face" acabei
lendo um post de uma senhora

que com certeza sabe o que é

ter compaixão. As palavras que li
foram escritas pela donaMiriam
Voight Schwartz, e faço ques
tão de partilhar as mesmas com
os leitores: "Amanhã vou visitar

meus pacientes daUI! infantil: a
Giane, aThalita, o Ryan e aMari

na que está só de passagem por
lá. Háuns 8 anos que dedico dois
dias no ano para acompanhar a
saúde bucal destas crianças (al
gumas já mais crescidas). E para
quem não conhece o ambiente,

pode parecer triste. O que é um

engano. As enfermeiras, as mães
e as próprias crianças não pare
cem tristes. Existe algo ali, que
os olhos não podem enxergar...

existe uma energia boa, leve...E,
apesar das crianças não consegui
rem falar comigo, nós nos"conec
tamos". Existe uma troca... E cada
vez que saio de lá, eu não sei quem
sai ganhandomais".

Assim que acabei de ler as

palavras acima transcritas me

lembrei de uma famosahistória
do Rei Salomão.

Conta-se que num dia como

qualquer outro, duas mulheres
apresentaram-se diante do rei

Salomão, e uma delas disse:
- Ó Rei Salomão! Eu e esta

mulher moramos na mesma

casa. Eu dei à luz a um menino,
e ela estava lá comigo. Dois dias
depois do nascimento do meu

filho, ela também deu à luz um

Ter compaixão é:
menmo. Somente nós duas
estávamos na casa; não havia

mais ninguém lá. Uma noite,
ela rolou sem querer sobre o

seu filho e o sufocou. Então

levantou-se durante a noite,
enquanto eu dormia, pegou o

meu filho e o colocou na cama

dela. Depois colocou o meni

no morto nos meus braços. No
outro dia de manhã, quando eu
me levantei para dar de mamar
ao meu filho, vi que ele estava

morto. Porém, quando repa
rei bem, percebi que não era o

meu filho.
E a Outramulher falou: IINão

é verdade. Pelo contrário, meu
filho é o que está vivo, e o seu é

o que estámorto"
A primeira retrucou: "Não, é

não! A criançamorta é a sua, e a

viva é aminha"!
Assim as duasmulheres discu

tiam sem parar na frente do Rei.

www.funke.co.rjeletricaheinz@funke.com.br
Rua Araquari, 1 8 - Ilha da Figueira Jaraguá do Sul - se

O Rei Salomão falou:
- Cada uma de vocês diz que

a criançaviva é sua, e que amor
ta é da outra. Soldado traga uma

espada. Então corte a criança
Viva pelomeio e dêmetade para
cada uma das mulheres.'

A verdadeira mãe do filho,
com o coração cheio de com

paixão, exclamou:
- Por favor, meu senhor, não

mate o meu filho! Entregue-o a

estamulher!
A outra sem mostrar ne

nhum um pouco de amor em

seu coração, apenas disse:
- Podem cortá-lo em dois

pedaços! Assim ele não será

nem meu e nem seu. E eis as

palavras sábias de Salomão:
- Não matem a criança! En

treguem o menino à primeira
mulher, pois ela é a mãe dele.

Somente quem tem muito

amor e compaixão no coração

Elétrica F

47-3370-4273

47-9700-4089

é capaz de fazer. atos como o da

primeira mulher. Você tem feitos
atos de compaixão para o próxi
mo? Que tal praticar um pouco
de compaixão? Ter compaixão é

conversar com os idosos, é brin
car com as crianças, é ajudar uma
pessoa enferma, é ajudar uma

pessoa a atravessar a rua, enfim,
são pequenos gestos que são fei
tos apenas com a intenção de
levar um pouquinho de amor ao

próximo. Tenha compaixão e verá

o quão bom isso fará para seu co

ração emuitomais para quem re

cebe seu gesto.

Ter compaixão é
conversar com os

idosos, é brincar com
as crianças, é ajudar
uma pessoa enferma.

E

Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.
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Grupo Pegoraro contrata:

Vendedor Pracista

Região: Jaraguá do Sul e região
Conhecimento em vendas, negociação
de alimentos ou bebidas
Ter moto/carro própria(o).
Interessados enviar currículo com

pretensão salarial para:
maria.cristina@grupopegoraro.com.br

'\

Repositor de Mercadorias
Região: Jaraguá do Sul e região
Para efetuar promoção e reposição
de produtos nos clientes. Necessário

ter moto própria.
,

Nossa empresa oferece salário

compatível + ajuda de custo.

Interessados enviar currículo com

pretensão salarial para:
maria.cristina@grupopegoraro.com.'br.
Interessados enviar currículo com o

nome da vaga para: maria.cristina@grupopegoraro.com.br

, :; '�I !; I .. "
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Falcão brilha e coloca
o Brasil na semifinal

Mesmo acometido de uma paralisia facial, ala
marcou duas vezes na virada sobre aArgentina

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Todo esporte costuma es

colher o seu protagonista,
intitulado como herói. No bas

quete, Oscar. No futebol, Pelé.
No tênis, Gustavo Kuerten. E no
futsal, não seria diferente. Aos

35 anos, o ala Falcão deixa cada
vez mais forte o seu nome no

esporte. Mesmo sofrendo com

uma paralisia facial, entrou em

quadra diante da Argentina e

comandou uma reação quase
surreal, nas quartas de final da

Copa do Mundo de Futsal. Os

hermanos venciam por 2 a O

(gols de Rescia e Borruto) até os
13 minutos da segunda etapa,
mas não contavam com a rea

ção da seleção Canarinho.
Com gols de Neto e Falcão,

o Brasil conseguiu o impossível
e levou o jogo para a prorroga
ção. Então, prevaleceu a estrela
do craque. Aos cinco minutos

do primeiro tempo, Falcão vol
tou às redes, marcou o gol da
vitória por 3 a 2 e decretou a

classificação para as semifinais.
Em meio às adversidades

que Falcão está vivendo, o es

pírito de liderança do jogador

emocionou muitos torcedores.

"Tem histórias que são eterni

zadas, e hoje é uma delas. A pa
ralisia atrapalhou, porque não

consigo enxergar direito. Mas

há coisas que não se explicam",
afirmou Falcão.

Após eliminar a Argentina,
o Brasil terá mais um clássi
co Sul-americano na próxima
fase. Nas semifinais, enfrenta
a Colômbia, na sexta-feira, às

10h30, em Bangcoc, O vence

dor encara Itália ou Espanha na
grande final do Mundial.

I

Semifinal contra
,

a Colômbia será
na sexta-feira, as

10h30, em Bangcoc.

GETTY lMAGES

"

INCOMPABAVEL Nem a paralisia facial por estresse brecou o craque Falcão

Tênis

Djokovic
no Brasil

Após encerrar a tempora
da, Djokovic procura.sossego
e diversão em solo brasileiro.
Líder do ranking mundial,
o sérvio vai disputar neste

sábado um amistoso contra

Gustavo Kuerten, no Mara
canãzinho, no Rio de Janei
ro. De quebra, vai participar
do jogo preliminar à partida
entre Fluminense e Cruzeiro,
no domingo, em comemora

ção ao título brasileiro.

Figueirense
Sobrouaté

paraOS ídolos
O Figueirense planeja

uma reformulação no elen

co, mas os primeiros indícios
não agradam aos torcedores.
Iniciando a lista dos jogado
res que devem deixar o Fura
cão do Estreito, está o goleiro
Wilson e o meia Fernandes,
considerados ídolos do clu

be. Inclusive, o meia Fernan
des tem proposta para defen
der o Guarani, de Palhoça, no
Campeonato Catarinense:

,. . ,

Vasco

Ricardo

·Gomes volta
Após deixar a briga pelo

título, a zona da Libertadores

e entrar em crise profunda, o
Vasco procura uma solução
para os seus problemas e já
descobriu o "antídoto". Sím

bolo das boas campanhas
recentes, Ricardo Gomes co

mandará o projeto dapróxima
temporada, mas não como

treinador. Ainda em recupera

ção física, exercerá o cargo de
coordenador técnico.

Basquete
Brasileiros Splitter e

Varejão estão eD1 alta na NBA
Se Nenê, Leandrinho, ScottMachado e FabMello não brilham

no início de temporada regular da NBA, o mesmo não pode ser

dito de Tiago Splitter eAndersonVarejão. O joinvilense Splitter foi
pela primeira vez titular do San Antonio Spurs, que venceu o Los

Angeles Lakers por 84 a 82. No total, Splitter anotou 9 pontos e 9

rebates. Apesar da derrotado Cleveland Cavaliers para o Brooklyn
Nets, por 114 a 101, Varejão brilhou e quebrou recordes pessoais,
,'anotando 35 pontos e 18 rebates. Foí.o cestinha do jogo.

SAM FORENCICH/NBAE/GETTY

CATARINA Tiago Splitter crava seu espaço
no estrelado elenco do San Antonio Spurs

o lJRASltEIRO - SÉfllE A
CLASSIFICAÇÃO

10 Cruzeiro

11 Ponte Preta

12 Santos

13 Náutico
14 Coritiba

15 Portuguesa 40 35, 9 '1313 35' 39 -4 38,1%
16 Bahia 40 35 9 1313 34 40 -6 38,1%
17 Sport 37 35 9 10 16 36 54 -1835,2%

I! fi J:
,

.

19 Figueirense 30 35 7 9 19 37 63 -2628,6%

20 Atlético-Go 26 35 6 8 21 33 63 -3024.8%

PRÓXIMOS JOGOS
36" rodada

17/11
19:30 Coritiba x Vasco
19:30 Santos x Figueirense

18/11
17:00 Flamengo x Palmeiras
17:00 Atlético-MG x Atlético-GO
17:00 São Paulo x Náutico
17:00 Fluminense x Cruzeiro

17:00 Bahia x Ponte Preta
19:30 Intemacional x Corinthians
19:30 Portuguesa xGrêmio
19:30 Sport x Botafogo

Rebaixados para Série B

("lA"
. PEONATO B,RASllEIRO - SÉ,RIE B

CLASSIFICAÇÃO

6 Joinville

7 Avaí

8 América-RN

9 América-MG

10 Paraná

11 Ceará

12 ASA-AL

13 ABC-RN

14 Boa-MG

15 Guarani-SP

16 Bragantino

36 19110: :55 36 119 162,0%
1 I i j i

59 36 17:8 :11 i56 37 : 19 :54,6%
58 36 1814 114 '43 39 '4 '53,7%
52 36 14il0112 !57 58 i-1 148,1%
51 36 1516 115 :59 56 13 147,2%
48 36 1319 114 i47 46 ! 1 :44,4%
46 36 12110114 !49 49 i O 142,6%
44 36 1315 i18146 50 i-4 [40,7%
43 36 11110 :15 148 50 ,-2 [398%
43 36 11\10115151 60 [_9 !39:8%
41 36 10:11 115 134 43 -9 38,0%
38 36 10 8 18 40 52 -12 35,2%

17 Guaratinguetá 37 36 11 4 21 36 60 -24 34.3%

18 CRB 36 36 10 6 20 41 64 -23 33,3%
19 lpatinga 31 36 8 7 21 35 67 -3228.7%

20 Baruen 27 36 6 9 21 35 67 -3225,0%

PRÓXIMOS JOGOS
37" rodada

16/11
21:00 Paraná x ASA-AL

17/11
16:20 Joinville x Vitória
16:20 Boa-MG xABC-RN
16:20 América-RN x América-MG
16:20 Ceará x Bragantino
16:20 Ipatinga x Guaratinguetá
16:20 Barueri x Avaí
16:20 Sã'O Caetano xGoiás
16:20 Criciúma x Atlético-PR
16:20 CRB x Guaran�SP

!jf1ª�tfI"IJif#��lg,�êrta"iJ(!j��E!i.!,
Classificados Copa Sul-Americana

Rebaixados para Série B
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Futebol americano

Breakers em jogo decisivo
Quebradores viajam
ao Rio de Janeiro com
a indigestamissão
de vencer o invicto
Vasco da Gama

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

Henrique Porto

OJaraguá Breakers entra em

campo no domingo, dia 18,
para a partida mais importante
do ano. Depois de deixar o Cam

peonato Catarinense em segundo
plano para se dedicar ao Torneio
Touchdown, os 'Quebradores'
têm a chance de se classificarpara
a semifinal da competição nacio
nal. O caminho para isso não será
fácil. Além de superar uma longa
viagem até o Rio de Janeiro (RJ) e
cinco ausências, os jaraguaenses
terão pela frente o invicto Vasco
da GamaPatriotas.

As equipes já se enfrenta
ram pela fase de classificação,
no Eurico Duwe, onde os ca

riocas saíram vitoriosos por 13
a 7. Desta vez o Vasco joga em

casa, por ter realizado uma me
lhor campanha na fase classifi
catória. A equipe cruzmaltina

ganhou todas as sete partidas
da primeira fase, somando 214

pontos a favor e 57 contra. Os
Breakers acumularam cinco vi
tórias e duas derrotas, marcan
do 272 pontos e sofrendo 42.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

REVANCHE Jaraguá Breakers quer dar o troco da derrota sofrida em casa

Segundo o treinador Den
nis Prants, o caminho para
vencer o Vasco passa por
não deixar o ataque adversá
rio correr, além de conseguir
pontuar no último quarto.
"Acredito se errarmos menos,

venceremos", afirmou o atleta
e dirigente Everton Gnewuch.
"Precisamos neutralizar o po-

der que a linha ofensiva deles
tem para abrir espaços para
corridas", acrescentou Prants.

Sobre os possíveis desta

ques da equipe, como Clair
- artilheiro do torneio - e o es

tadunidense Phill- que atua na

defesa, Prants prefere destacar a
coletividade. "Quem vai fazer a

diferença é o conjunto. Se nossa

IRIANE PORTO/AVANTE!

linha ofensiva jogar bem, todo o.

ataque vai bem. Se a nossa linha
defensiva não fizer o trabalho
bem feito, não ganharemos o

jogo", complementou.
Iaraguá Breakers e Vasco

da Gama Patriotas tem seu

'kickoff" marcado para 15h,
no estádio Luso-Brasileiro, na
Ilha do Governador.

Juventus precisa de R$ 80mil
para adequar o JoãoMarcatto

O Juventus é uma das cinco

equipes da Primeira Divisão do
futebol catarinense que possui
estádio próprio. Além do trico
lor jaraguaense, apenas Avaí,
Figueirense, Criciúma e Ibira
ma contam com casa própria.
Os demais jogam em estádios

municipais ou alugados.
Porém, se por um. lado pos

suir uma infraestrutura traz

status, por outro gera uma lis
tas de custos que precisam ser

assumidos a cada mês. E na

iminência de mais uma vistoria
da Federação Catarinense de

Futebol, o Juventus já começa a
contabilizar o prejuízo.ADAPTAÇÕES Diretor Cleber Hernacki mostra

o passeio da arquibancada, que será alargado·

Somente nas adequações
necessárias para sediar jogos
do estadual de 2013, o tricolor
terá que desembolsar cerca de

R$ 80 mil. "Muitas dessas obras
estão pendentes há mais de
uma década. O clube sempre
conseguiu uma maneira, de

escapar da responsabilidade.
Agora não dá mais", afirmou o

presidente Ierrí Luft.
A lista de obras já está pron

ta e inclui quase uma dezena de

adequações. As empresas que
quiserem ajudar doando ma

teriais de construção podem
entrar em contato com o clube,
no 3273-1337.

Jaraguá
Amistoso
o Iaraguã se despede

de torcida no sábado, dia

17, quando recebe o Mar

cílio Dias para um amisto
so. Será a última atividade
da equipe nesta tempora
da, quando foi finalista do

Campeonato Catarinense
. da Divisão de Acesso. A par
tida inicia as 16h, no estádio
do Botafogo, onde a direto
ria espera uma boa presen
ça de público. Os ingressos
antecipados estão à venda.

.

Atletismo

Corrida
No domingo, dia 18, a

Associação de Corredores
de Iaraguá do Sul (Acorjs)
realiza mais uma corrida
rústica. Desta vez a prova
homenageia os 60 anos do

Rotary. As inscrições devem
ser feitas antecipadamente
pelo site da entidade (www.
acorjs.org.br) ou por e-mail
(acorj s@gmail.com.br).
Serão provas de 5 e 10km,
além de caminhada. O cus

to da inscrição é de R$ 20.

Football

Seletiva
Atual campeão catari

nense, o Corupá Buffalos
está recrutando atletas para
a temporada de 2013. A se

letiva será no dia 24, no Se
minário Sagrado Coração
de Jesus, a partir das 14h. Os
interessados devem compa
recer com roupas apropna
das e chuteiras com travas.

O evento não tem custos

e os interessados podem
agendar presença no (47)
9121-7396, com Juliano.

Jiu-Jitsu

Campeão
o jiu-jitsu de Jaraguá do

Sul foi bem representado
na quarta etapa do Circuito
Catarinense, realizada no

fim de semana, em Balne
ário Camboriú. Henrique
Bertoldo, o Buda, atleta
do Clube Atlético Baepen
di,

.

sagrou -se campeão na

categoria 'Faixa Preta'. No

total, o evento contou com

a participação de mais de
700 atletas, de todas as re-

.. ,. gíões do Estado.
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Macaco x Johil de Oliveira
Jorge Patino Macaco e Johil deOliveira, representantes do Iíu Iítsu e da Luta Livre respectivamente,
são dois lutadores aos quais omundo da luta devemuito hoje em dia, pelo fato de terem atuado em
uma época em que o nosso esporte sofriamuito preconceito e de certa formaos lutadores foram até

perseguidos por serem confundidos com "pit boys". Bem, essa fase já passou, mas o que ficou foi a garra
dos lutadores. Exemplo disso é a batalha que ocorrerá hoje à noite emTaubaté, interior de São Paulo, no

Wan::iors FC, entreMacaco e Iohil, que são lutadores commuita experiência e coragem, o que resultará

puma verdadeira guerra em cima do tablado. O evento será transmitido através do site oficial do evento

(www.warriorsfc.com.br) e para assistir será necessário pagar uma taxa de R$ 19,90.

Badr Hari viola a
condicional e é preso
o lutado do Kl Marroquino Badr Hari foi solto da cadeia e

resolveu comemorar com sua esposa em um restaurante,
o que fez com que ele violasse a condicional. Segundo
o lutador ele não sabia que além de bares da cidade

ele também não poderia frequentar restaurantes.
A corte vai decidir se ele realmente se equivocou
ou quebrou as condições da condicional. Até lá
segue preso. Ele foi para a prisão por ter agredido
o empresário holandês Koen Everink em uma

festa rave emAmsterdã. Dias atrás resolvi fazer
uma pesquisa sobre este lutador que é campeão
damaior organização de luta em pé do mundo.

Infelizmente, o que vi em alguns highlits foi uma
pessoa descontrolada agredindo a muitas outras

fora de uma competição, o que me fez anular
todo o interesse pelas técnicas treinadas por
esse verdadeiro criminoso. Ele já deveria
estar preso emminha opinião e sem

direito a condicional ou fiança.

David Tomio de Mattos, o Xitão*
x.team_team@hotmail.com

UFC em Jaraguá!
Nesta última semana tomamos conhecimento de que a

Arena Iaraguá estava cotada para receber os astros do UFC

oficialmente para o UFC Belfort x Bisping, que será no Brasil, dia
19 de janeiro. É verdade que a cidade de São Paulo, que entrou
na disputa em cima da hora e investiu pesado, está infinitamente
na frente das disputas para sediar o evento, porém o que alguns
ainda podem não saber é que os representantes do UFC estiveram

analisando nesses últimos dois meses até a planta daArena e

se informando sobre hotéis próximos a Balneário Camboriú e

Florianópolis. Ainda acerca do interesse da organização em fazer

o evento aqui, é que há algum tempo uma revista especializada de
circulação mundial listou os lugares com maior probabilidade de

sediarem o evento e a foto da Arena estava lá. Nem preciso dizer
que a questão da beleza do local e o poder aquisitivo da região em
si são fatores cruciais, porém não podemos esquecer que o UFC é

uma empresa e para eles o que interessa é o lucro efetivo. Acredito

que pelo andar da carruagem é apenas uma questão de tempo até

termos aqui em Iaraguá do Sul os astros do UFC, realizando pelo
menos os treinos abertos. Mas, quanto mais rápida for resolvida a

questão do planejamento para um investimento damagnitude que
o evento requer, mais rápido teremos a chance de fazer parte da

história do UFC, como já fizemos no futsal.

Você sabia'!
Que o UFC, por onde passa, superlota os hotéis chegando a 96%

de ocupação em cidades como Belo Horizonte e Rio de Janeiro e

movimentamais de 50milhões de reais, em uma única edição?

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, SubmissioD, MuayThai, Boxe eMestre Internacional de Kickboxing.

105 FM. A rádio que
·5 pega no norte catarinense.
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Caminhada

para pedir
segurança

Grupo vai às ruas neste domingo pelo quinto
ano para chamar a atenção da comunidade

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

Natália Trentini

Uma caminhada contra a

violência no trânsito. Esta
é a proposta da Marcha do Si

lêncío, realizada pela quinta
vez neste domingo, em Iaraguá
do Sul. A movimentação tem

o objetivo de chamar a aten

ção para os perigos da falta de
consciência no volante.

Os organizadores do even

to contam com a participação
de toda a comunidade. "Este é
mais do que um convite, é uma
convocação para todas as pes
soas, inclusive para aqueles que
não acham que essa seja sua

Se as pessoas não
se questionarem
o erro vai ficando

gTande. Aí não tem
mais volta, vamos
ter que aprender a
conviver em meio
ao sofrimento.

Sueli Mader,
idealizadol�a,
da marcha

realidade. Não é só para quem
enterrou pessoas vítimas do
transito", destacou a idealiza
dora damarcha, Sueli Mader.

Durante a caminhada se

rão feitas reflexões sobre os

10 mandamentos do trânsito

seguro, tema da marcha deste

ano, além de ummemorial para
as famílias das vítimas.

Ao longo dos cinco anos, o

número de participantes tem

aumentado. Em 2011, cerca

de 300 pessoas integraram a

movimentação. Mesmo assim,
Sueli afirma que há neces

sidade de que mais pessoas
abracem a causa. "A conscien

tização é um trabalho lento, de
formiguinha. Mudar uma cul
tura não é fácil, ainda estamos

engatinhando", disse.
I' A ideia da marcha surgiu
quando Sueli perdeu um ami

go no trânsito. A 'motívação se

tornou forte, ela decidiu não se

calar diante desta realidade. "Se
as pessoas não se questiona
remo erro vai ficando grande.
Aí não tem mais volta, vamos
ter que aprender a conviver em
meio ao sofrimento", afirmou.

O número de vítimas no

trânsito este ano já passa de
50. O mais alarmante, segundo
Sueli, é que grande parte dos
acidentes envolve o desrespeito
às regras de trânsito.

Além da movimentação, o

grupo realiza um trabalho de

conscientização ao longo do
ano. São palestras e reuniões

que tem o objetivo de difundir
a marcha e abrir espaço para a

discussão do trânsito em diver
sas entidades e instituições.

"Não podemos cobrar ape
nas do Estado a resolução de um

problema que está no compor
tamento de todos. Acreditamos
nos movimentos sociais como

ferramenta paramudar amenta
lidade das pessoas, mas a pessoa
só muda quando deixa de pensar
somente em si", comentou.

\.

Morte prematura
Saudade e indignação de uma família

Para Rosimari Michalack
ainda é difícil falar sobre a afi
lhadaMichele, que morreu ví
tima de um acidente de trân
sito há dois anos. As lágrimas
se misturam à indignação. A
falta de consciência e cuida-:
do ao volante de um motoris
ta interrompeu os sonhos de
uma jovem de 22 anos, dei
xando marcas profundas em

toda a família.
"É bastante difícil, nós

tentamos fazer alguma coisa,
mas ninguém obedece as leis
de trânsito. A gente vê na tele
visão tanta coisa, tanta impu-

nidade, é um acidente e passa
por isso mesmo", desabafou
Rosimari.

Olhando para a foto prepa
rada para a formatura de Mi

chele, a tia relatou o acidente.
Entre o horário de trabalho e a

faculdade, a jovem passou em

casa para fazer um lanche, No
caminho, em que seguia com

sua moto, ela afirma que um

motorista cortou a frente da ga
rota que caiu e foi atropelada.

A família participa da Mar
cha do Silêncio como uma for
ma de transformar o sofrimen
to em ação. "A gente acha que é

só a gente, masmuitos passam
por isso. A gente sempre vai,
foi o que restou, sempre ajuda
um pouco porque tem aque
les que têm noção, mas outros
não estão nem aí", disse.

A idealizadora da marcha,
Sueli Mader, ressalta que a

mobilização deve partir de to
dos. "É importante, mas não

é um movimento de alegria,
é algo que surgiu da dor das

pessoas. As vítimas não são

só aquelas que morrem, mas

as famílias que ficam, pessoas
que acabam com sequelas ou

traumatizadas", afirmou.

FOTOS MARCELE GOUCHE

'}"'RISWIWE7A Rosimari perdeu a sobrinha de 22 anos em acidente de trânsito

Campanha de conscientização com crianças
A preocupação com a vio

lência no trânsito também
movimenta outros projetos no

município. De acordo com o

gerente de Trânsito da Secreta
ria Municipal de Planejamento,
Márcio Ribas, a redução de aci
dentes é uma meta estimulada

pela União das Nações Unidas.
O trabalho de conscienti

zação inicia com as crianças.
Existem projetos para cons

truir uma mini cidade, seme
lhante à estrutura que ficou
durante três dias na Praça
Ângelo Piazera no início deste
mês, onde funcionaria um es

colinha de trânsito em parce-

ria com as Polícias Civil e Mi
litar. i'As crianças levam para. a

casa, puxam a orelha dos pais
que querem ser exemplo", ex
plicou Ribas.

Já o público jovem é atin

gido com palestras em esco

las e faculdades. Para Ribas,
a educação é importante no

processo de conscientízação.
principalmente no incentivo à

utilização do transporte coleti
vo. i'As questões de móbilidade
urbana precisam de melhorias

para que o pessoal possa uti
lizar outros meios de locomo

ção", destacou.
A grande quantidade de

veículos também é apontada
como um agravante para os

acidentes. Iaraguã do Sul con
ta com mais de '100 mil veícu
los e a estimativa é que cerca

de 600 novos sejam emplaca
dos a cada mês.

Outra mobilização parte
do grupo chamado Observa
tório do Trânsito. Segundo Ri

bas, com uma união de várias

entidades, hospitais e polícia,
está sendo elaborado um ma

peamento com os principais
pontos de acidentes. "Com es

ses dados, conhecendo essas

áreas, podemos atuar na pre
venção", disse.

Marcha do Silêncio
Onde: Praça Ângelo Piazera / Quando: Domingo, às 8h30 / O grupo passará pelo
Calçadão, pelas ruas cabo Harry Hadlich e Keinoldo Kau, retornando para a

praça. Os organizadores pedem que os participantes usem eamãsetas brancas.
\ I \ I \ ti t ., j I

t
.. I 1
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Região não está na rota dos ataques
A orientação para os policiais e agentes é

de manter alertamáximo, mas sem pânico

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

Débora Remor

/\ s cidades doVale do Itapocu
rlnão estão entre os alvos dos

ataques registrados esta sema

na em seis cidades catarinenses

(veja quadro), conforme avalia
ção das Polícias Civil e Militar

na região. Mesmo assim, por
causa da onda de terror viven
ciada durahte a terça e quarta
feira, com queima de ônibus e

tiros contra prédio da seguran

ça pública, a ordem é de alerta

máximo para todos os policiais
e agentes penitenciários.

Para o delegado regional
da Polícia Civil, Uriel Ribeiro,
não há motivo para pânico e os

trabalhos estão transcorrendo
normalmente. "A orientação é

de que todos tenham a devida

cautela e, caso venha a se regis
trar alguma ocorrência deste

tipo, vamos reagir com rapidez
e rigor", garantiu Ribeiro.

Já o comandante da Polícia

Militar em Iaraguá do Sul, José
Luiz Gonçalves da Silveira, ga
rantiu que a população deve ficar

tranquila. "Nossa região não está

no mapa dos ataques. Toda a for

ça policial está atenta e de pron
tidão para garantir a segurança"
explicou Gonçalves, lembrando

que cada policial militar de Ia

raguá do Sul tem o seu próprio
kit, com colete balístico e pistola,
para garantir a segurança.

telJ.ção 1,10

pr'esíd.io
No Presídio Regional de Iara

guá do Sul a situação está mais

tranquila do que o normal, se

gundo o diretor Cleverson Hen

rique Dreschler, e os dias de visi
ta foram mantidos. "Os agentes
penitenciários devem trabalhar

com cuidado redobrado, prin
cipalmente porque temos de
tentos de alta periculosidade."
O diretor garante que realiza

operações de pente fino quase
diariamente e "esta semana não
houve nenhuma anormalidade".

DELEGADO

Uriel Ribeiro, da
Polícia Civil, disse

que os policiais
foram orientados a .

terem cautela

FABIO MOREIRA

Reação
Governomobilizado para encontrar responsáveis
Depois de duasnoites de atentados

contra presídios, delegacias e carros -

das Polícias Militar e Civil em Santa

Catarina, a alta cúpula da Segurança
Pública anunciou medidas para con
ter ações do crime organizado. Area
ção inclui aumentar o policiamento e

realizar ações unificadas nas regiões
já atingidas, além de acionar a rede de

inteligência e investigação.
ASecretariaEstadual de Segurança

Pública, o comando da Polícia Militar

e da Polícia Civil estão investigando
a motivação dos atos criminosos e a

relação entre os ataques nas diferen-

tes cidades catarinenses, mas não foi
confirmada se há uma facção crimino
sapor trás dos atentados.

O processo de imitação pode ser

a explicação para os ataques em San

ta Catarina, segundo o Comandan

te Geral da Polícia Militar, Coronel
Nazareno Marcineiro. "O criminoso

acaba por imitar ações que aconte

cem em outros Estados por entender

que o crime compensa e, de alguma
forma, conversa com seus compar
sas, na tentativa de se articularem",
disse Marcineiro.

"Estamosmuito atentos e prepara-

CARLOS LUIZ TAMANINIIESPECIAL

I
!

APOIO Adilson Paulo de Oliviera e Fabiano Rosá

(Bananalama), o chefe da Comwrlcação da PM Aires

Volnei Pilonetto, o comandante do 14° BPM Luiz

Gonçalves, e o presidente da Aciac ViImar Maas, na

entrega do cheque de R$ 4mil para a instituição.- - _.

dos, trocando informações entre uma

rede integrada de inteligência policial
que contempla também o Ministé

rio Público, Poder Judiciário, Polícia

Rodoviária Federal, Polícia Federal,
Exército e outros", disse o secretário

de Segurança Pública, Cesar Augusto
Grubba. Ele negou que o Estado irá so

licitar auxílio do Governo Federal e ga
rantiu que o problema será enfrentado
com meios e recursos próprios. Para a

Secretaria, a atuação da polícia vai na
direção certa e o Estado registra dimi
nuição da criminalidade, com queda
no número de homicídios e roubos.

Ações da Secretaria de Segurança:
• reforço no policiamento
• operações conjuntas das unidades
especiais da PM e PC em áreas críticas

• atuação da Diretoria Estadual de

Investigação Criminal na investigação
e acompanhamento das ocorrências

Ataques
Cidades: Florianópolis, Palhoça, Blumenau,
Itajaí, Camboriú, Navegantes e Criciúma

Alvos: Ónibus urbano, prédios de delegacia e

penitenciária, viaturas das PolíciasMilitar e Civil

Prisões:
Desde terça-feira até amanhã de ontem,
foram detidos 27 suspeitos, sendo 15 adultos

e 12 adolescentes, em Blumenau,
Florianópolis, Palhoça e Itajaí.

Corupá

Empresários vão doararmamentos
A guarnição da Polícia Mili

tar em Corupá vai ganhar novas
armas na semana que vem. A

promessa partiu dos empresá
rios da cidade, que se mobili
zaram para arrecadar R$ 20mil

e fazer o repasse para a compra
de duas carabinas, duas pisto
las de eletrochoque (taser) e 40

munições para taser.
Inspirada na iniciativa de

Massarãnduba e Schroeder,

onde empresários fizeram do

ações de armamento, agora é

a vez de Corupá ajudar. "Que
remos adquirir o quanto antes

porque sabemos da necessida-·

de e importância de uma Polí

cia bem equipada", justificou o

diretor executivo daAssociação
Empresarial de Corupá (Aciac),
Jean Carlo Chilomer.

Durante o encontro que
reuniu cerca de 30 pessoas, na

Aciac, na noite de terça-feira,
o Comandante do 14° Bata

lhão da PolíciaMilitar José Luiz

Gonçalves da Silveira apresen
tou os investimentos recen

tes da Segurança Pública em

Corupá, como as câmeras de
monitoramento e duas novas

viaturas. O grupo de trilheiros
Bananalama aproveitou a oca

sião e entregou ao comandante

um cheque de R$ 4 mil.
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Conselho da Assistência Social

Entidades são representadas
As oito entidades representantes

da sociedade civil organizada que in
dicarão conselheiros para a gestão
20121.2014 do Conselho Municipal de
Assistência Social foram referendadas
durante fórum realizado ontem de ma
nhã, na Prefeitura de Iaraguá do Sul.
- Formam a estrutura integrantes da

Associação de Pais eAmigos dos Excep
cionais (Apae), Rede Feminina de Com
bate ao Câncer, Associação de Amigos
do Autista e Associação Assistencial
dos Deficientes Auditivos e Visuais

(Aadav), do segmento de entidades ou

organizações de Assistência Social; As
sociação dos Grupos da Terceira Idade
de Jaraguá do Sul (AGTI) e Associação
de Moradores do Bairro Czerniewicz,
do segmento de organizações de usu

árias da Assistência Social; Associação
dos Profissionais de Serviço Social de

Jaraguá do Sul (APSSO) e Sindicato dos

Psicpólogos do Estado de Santa Catari
na (Sinpsi), do segmento de trabalha
dores do setor de Assistência Social. A
data de posse dos novos conselheiros

governamentais deve ocorrer até o dia
14 de dezembro.

DIVULGAÇÃO /PREFEITURA

GRUPO Integrantes do ConseUto que representam a sociedade

,
"

<Manipulaçãod�QrmtJl� llI�dfÇ�$
,

Dermatológioas • Fitót�rãpié-()$
ekilibrio.farmaciademanipulacao

promovendo um maior gasto de calorias e,
consequentemente, a queima de estoques de
gordura.
Hibiscus: Estimula a queima de gordura
corporal, facilita a digestão, regulariza (J

intestino e combate a retenção de líquida.

Pra quem quer dar aquela acelerada no
metabolismo e perder peso, o composto
termogênico promove um maior gasto de energia
pelo organismo, auxiliando na queima de gordura.

Contém:
Chá verde, chá branco e cb�vermelho:
Extraídos da planta Camel/ia Sinensis, possuem
potente ação termogênica, que aumenta o
metaboJismo do nosso organismo, permitindo
que este queime gordura. Também agem como

estimulante, energético, diurético suave e

antioxidante, eliminando assim toxinas que o

nosso orqansmo acumula no dia a dia.
De acordo com estudos recentes, a cafeína
contida no extrato desses chás é mais eficaz
para promover a oxidação da gordura corporal
do que a cafeína isolada, isto devido à '\

CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO SLlM

1 \ associação desta com os polifenóis presentes Melhora o aspecto da celulite bem como a

,,":" \"" no Chá Verde, Branco e Vermelho. firmeza e elasticidade da pele, além de ajudar na
'"

Ji. . . .. redução de medidas em áreas de maior
Cltrus: Obtido da laranja amarga, agita o ntmo concentração de gordura.

1 do seu organismo acelerando o metabolismo,
.

\ A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

Conheça também:
COMPOSTO ATIVADOR DO BRONZEADO
Chegou a hora de preparar a pele para o verão,
um meio natural e eficiente é a associação entre
Betacaroteno, Urucum e Vitamina E, com ele.
você não precisa mais ficar horas se expondo no

sol e ainda garante um bronzeado bonito,
uniforme, e duradouro.
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