
Administraçãomunicipal
Nova gestão vai contar com o apoio
de conselheiros para sugerir ações
A gestão do prefeito eleito Dieter Janssen (PP) projeta a

criação de um Conselho Político. A estrutura será formada

por representantes da sociedade e entidades. Página 4

Catarinense de Futsal

CSM entra em quadra hoje com
o apoio da torcida para ir à final
Equipe de Jaraguá do Sul pode até empatar para se classificar

para a decisão. O treinador Sergio Lacerda está confiante na
vitória. O confronto inicia às 20h15, naArena Jaraguá. Página 18

Lombada em avaliação FABIO MOREIRA

Obra paramudar de local uma faixa de pedestres loca.lizada na Epitácio
Pessoa ainda será fina.lizada pelaDiretoria de Trânsito. Página 17
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Justiça

Centro de
Mediação
·é instalado

A primeira unidade de resolução
de conflitos em Santa Catarina será

inaugurada hoje em Jaraguá do Sul.

Página16

Temor

Hoje ninguémmais fica

sossegado quando vê 1UIIa

moto com dois caras.

Luiz Carlos Prates

Página 3

PROMOÇÃO

BATMÓVEL

sAo 4 MODELOS PARA você COLECIONAR NOS POSTOS MIME

R$ 25,00 EM COMPRAS + R$14,90 = 1 BATMÓVEL ou

25 LITROS GASOLINA SHELL V·POWER + R$14,90 = 1 BATMÓVEL
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ECONOMIA 121 QUINTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2012

Cí�t:rC' i 7t;56

soluções construtivas

(47)3371-6,110 - {47j a41l1J-44·\1
',',f'l/Il'w.p-roma.COm.rsf . Comí1r('Ji.iI(WprOma,cQT1l_Í1r

Enfanto 2012
._ ,

Responsável por parcela expressiva
'

na cadeiaprodutiva da indústria
automotiva, o setor de reparação se

:reúne de hoje até sábâ(lo em Jaraguá
doSul. Empresários, profissionais e
técnicos de oficinas participam do 2°
Encontro Nacional e Feira da Reparação
Automotiva, e do 16° Encontro de
Automecânícas de SantaCatarina,
no ParqueMunicipal de Eventos. A
programação tem como tema central

"Inovações, possibilidades e desafios" e
;yai concentrarpalestras e debates com,
o objetivo de atualizar conhecimentos
sobre as técnicas de reparação
automotiva,mas tambémamelhorar a,

gestão dos negócios. Com o crescimento

do setor nos últimos allOS, o Brasil se
projeta com um dos trêsmercados mais

I I importantes para expansão na indústria
automotiva, com 24% de expansão,
atrás'daChina (38%) e'na frente da Indía
(Q2%), segundo dadosda lpa Pesquisa

, �loh,al d�,CEOs, r�ill,izrda"pela PwC -

f,'

Pricewatêrhouseôodpers.
, '

Exposição
:Ao lado da programaçãojécníca, º
público poderá visitar a área de mais

'� ae doismil metros quadrados do
ParqueMunicipal de Eventos, onde
uma exposição apresentará vários
modelos de carros antigos. O setor

de reparação é responsávelpela
preservação destas relíquias.

Sol Paragliders
Atuando em um setormuito distante

das experiências empresariais da região,
a Sol tem como parâmetros empresas
dos países europeus o que deveria
trazer dificuldades. Na prática, isto não

,

acontece.Além da inegável capacidade
técnica de sua equipe, conta com um

grupo de pilotos que, utilizando as

ótimas condições do Nordeste do Brasil,
estão não só testando e aperfeiçoando
o equipamento como pulverizando
recordes mundiais. Por estas e outras

coisas, seus equipamentos são destaque
em todas as revistas especializadas
ao redor domundo. Além disso,
estão rendendo ótimas filmagens
exibidas no Brasil e no Mundo.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Moradias

Continuam as queixas na ci

dade em relação ao alto cus

to damoradia em Jaraguá do Sul.
É lógico que os migrantes vindos
de outra realidade têm dificulda

des para se acostumar com esse

gasto. Aos poucos esta situação
está melhorando. A oferta, tanto
dê moradias construídas através
do programa Minha Casa, Mi
nha Vida, como também de ou

tros padrões, aumenta.

O programa do governo fe

deral para habitação tornou

possível a construção de diver

sos conjuntos no município,
mas está sendo questionado
por estarmuito longe de seu ob
jetivo. Quando o programa foi

lançado, três anos atrás, o ob

jetivo era entregar 1,96 milhões
de unidades residenciais. Até o

momento esse número está em

934,8 mil.

ali«lade na educação
A baixa escolaridade é um dos principais motivos para
a produtividade pequena do trabalhador da indústria
no Brasil e, por isso, um dos maiores problemas para
a competitividade do setor. A questão foi levantada no
último dia 19 pelo presidente do Sistema Fiesc, Glauco
José Côrte, em Joinville, durante o primeiro evento da

série iniciada nesta semana pelo Sistema Fiesc para levar

a todas as regiões do Estado o movimento a Indústria

pela Educação. i'A produtividade é questão fundamental
para o crescimento. Enquanto no Brasil o crescimento se

dá pelo aumento do emprego, hoje nos Estados Unidos
75% do crescimento ocorre baseado na produtividade",
acrescentou Glauco, lembrando que um trabalhador

americano produz cinco vezes o que produz o brasileiro.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -

SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 166/2012

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa para Serviço de adequação para

automação de controle, monitoramento e operação da ETE NEREU

RAMOS via internet;
,

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/11/2012, das 8h às 13h30

DATA DA ABERTURA: 10/12/2012 10h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site:

www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100
Isair Maser

Diretor Presidente
"
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Febrachoco
Um dos destaques nesta feira realizada em
Gramado (RS) foi a Duas Rodas. A indústria

jaraguaense aproveitou o evento para dar

mais destaque à sua linha de chocolates
Confeiteiro e Supreme, comercializados
pela consagradamarca Selecta. Esta feira de
negócios tem como foco as matérias primas,
equipamentos, ingredientes, embalagens
epalestras técnicas. Cristiano Silva

de Souza, da Duas Rodas falou sobre

"Recheios saborosos para chocolates".

Tempo de serviço
Certamente a empresa da região que
consegue manter seus profissionais
por mais tempo, a Duas Rodas realizou
o evento anual em que homenageia
os colaboradores que completaram
10,15,20,25,30 ou mais múltiplos de cinco
anos de atividade na mesma. Este ano

foram 82 funcionários homenageados.

Preços dos carros
Os altos preços dos veículos automotores

no Brasil serão discutidos em audiência

pública na Comissão deAssuntos Econômicos

do Senado, com a participação do senador
Luiz Henrique (PMDB-SC). Os senadores

querem que a indústria automobilística
nacional adote novas tecnologias, Apesar
do poder da indústria automobilística e

dosmuitos incentivos fiscais, os preços dos
veículos no Brasil podem superar 100% dos

praticados nos Estados Unidos, na Europa
e nos demais países daAmérica Latina,
informaram os senadores. Eles também

reclamaram da falta de segurança dos veículos

no País, cujo atraso é de 20 anos em relação
aos similares europeus. A falta de incentivo

para os carros turbinados de última geração,
como os híbridos, também será

questionada na audiência pública.
DUPLASENA
SORTEIO N° 1126
Primeiro Sorteio
11-16-27-29-47-50

Segundo Sorteio
19 - 24 - 34 - 39 - 46 - 50

QUINA
SORTEIO N° 3049
15 - 32 - 45 - 69 - 72
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A farsa do Júri
Teve irúcio o julgamento, pelo

Tribunal do Júri, do ex-goleiro
do Flamengo, Bruno Fernandes,
pelo desaparecimento e morte de
Elisa Samudio, mãe do seu filho.
Na reportagem do Fantástico fo
rammostrados trechos dos depoi
mentos dos envolvidos, e tanto o

advogado contratado pela família
da morta, José Arteiro Cavalcante,
como o da defesa, Rui Pimenta, já
esboçaram as teses que serão de-

. fendidas no tribunal.
De muito tenho comigo que

não há justiça. no Júri. Há o me

lhor ator, amelhor atriz, ..o melhor
caso. Na verdade, quem vai para
o Júri trabalhar, tanto pelo lado
da acusação quanto da defesa,
raramente se importa em saber o

que realmente houve, Cada qual
cria sua própria verdade. E assim,
tudo se transforma num teatro: há

choro, indignações, ofensas entre

os atores principais (geralmente
promotores, advogados ou defen
sores), insinuações, que muitas
vezes transpassam àqueles sem

muita afinidade com o espetáculo
que tudo aquilo é verdade.

Sempre houve Júri no Brasil.
Na atual Constituição, é conside
rado direito fundamental, e por
ele são julgados todos os crimes

intencionais, chamados dolosos,
contra a vida, sejam consumados

(quando alguém quer matar e re

almente mata) ou tentados (quer
matar, mas não consegue). Assim,
o objetivo do jogo é convencer a

maior quantidade de jurados so

bre uma tese; como são 7 jurados,
convencer 4 basta. Os argumentos
não precisam ser sequer jurídicos,
porque os jurados raramente co

nhecem direito (mrados são pro
fessores, bancários, estudantes,
donas de casa etc). Isso é justiça?
Não creio. Se os juízes de direito,
que são treinados para julgar, e

recebem para isso, estão sujeitos
a erros, o que dizer daquele que
não tem formação jurídica?No Tri
bunal do Júri, a condenação de um
inocente, ou a absolvição de um

culpado, é um detalhe sobre o qual
ninguém se importa.

Vladimir Polízio Júnior, .

defensor púb6co

ICo:m·l)al�ti.Ule a, sua, O)li,llião. E:sel·eva...no!J�!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br. I

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Ela vem e vai...

Ela voltou. Ela sempre volta. Costuma sair ba
tendo a porta, passa um tempo e na maior ca

ra-de-pau volta como se fosse uma grande novida
de, coitada, não se enxerga. Ela é uma manchete.

Leio vários jornais por dia, hábito, necessidade,
curiosidade, trabalho duro mas indispensável para
quem precisa saber, atualizar-se e não' ficar fora
da roda de fogo do cotidiano. Faz bem, ainda que
canse. E ler jornais é, em resumo, ler manchetes. A
manchete abre ou não o apetite do leitor, precisa ser
criativa, precisa, às vezes, dar um pontapé no leitor,
precisa, não raro, ser histérica. Faz parte do marke

ting do jornalismo. - Sim, isso tudo eu sei, Prates,
mas aonde vais, já estás quase no meio da página?

Vou a ela, de novo, ela que vai e vem de tempos
.

em tempos. E sempre volta como novídade.jnan
chete, por exemplo; como esta: - "Religiosidade
protege o coração". Uma vez acreditei nisso, acre
ditei que ser religioso de fato protegesse o coração.
Mas como disse, leio jornais todos os dias e os jor
nais educam, nos tiram da toca da ignorância...

Pois foi lendo jornais, muito mais do que fican
do cinco anos no Curso de Psicologia da PUC em

Porto Alegre, que aprendi que o que faz bem ao

coração não é a religiosidade, até pode ser, mas o

que faz bem mesmo é a paz. O coração é como um

sismógrafo que "escuta' os movimentos no interior
"da terra, ou como um termômetro, quemede a tem

peratura do corpo; o coração é, enfim, um órgão de

choque e de mensurações. O que nos incomoda faz
o coração batermais forte, tira-o do ritmo, do sério ...

Logo, tudo o que não nos irrita faz-lhe bem, viver
sem grandes sustos, sem incômodos continuados,
sem ansiedades neuróticas, viver, enfim, o mais
em paz possível faz bem ao coração e à saúde. Até

pode ser a religiosidade, mas só o será se o sujeito

não tiver que viver com amão no bolso paramanter
a igreja e quem dela "vive" ou então pensando nos

castigos do "inferno". Tudo o que não incomoda faz
bem ao coração, é isso, e o mais é conversa.

Homens
Se houvesse quem pensasse como homem e ti

vesse coragem neste país, ninguém mais veria dois
caras numa moto. É questão de segurança pública e

paciência se o justo tiver que pagar pelo pecador. Hoje
ninguém mais fica sossegado quando vê uma moto
se aproximar com dois caras nela empoleirados. O de
trás é um risco para a segurança das pessoas, costuma
ser o atirador assassino. Mas como separar os bons
dos maus? Paciência, um só nas motos das 19h às 7h
da manhã. E ponto final. - Ah, sim, mase onde estão

os homens para tomar essa atitude da proibição?

Elas
Que coisa bem feita! Mulheres, em grande nú

mero, estão sofrendo horrores para remover ta

tuagens feitas no corpo com o nome de um "ber
mudão" com quem elas tiveram relacionamento.
Estão pagando caro e com dor para livrarem-se da
mancha odiosa. Que aprendam, e para sempre, a
não mais manchar o corpo "sagrado" com tolices e

nomes de ordinários. Ninguém merece esse espe
cial tipo de sujeira no corpo.

Falta dizer
A frase diz que "se você não estiver desejando

nada, a mente morre". Concordo. Mas cuidado,
desejar demais também mata, eleva a ansiedade,
sobrecarrega o coração e ficamos pelo caminho. O
melhor é desejar o de que precisamos, e o de que
precisamos não tem preço, custa apenas amor...
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Nova estrutura·

Dieterquerapoio deconselheiros
"

,

Orgão consultivo terá
como função principal
auxiliar o futuro

administrador na

tomada de decisões

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

No organograma da estrutu

ra da Prefeitura de Jaraguá
do Sul para a gestão do prefeito
eleito Dieter Janssen (PP) chama

atenção a criação de um Conse

lho Político. Com a implantação
dessa estrutura, Janssen pretende
discutir com lideranças da comu
nidade - ligadas a vários setores

do município - os assuntos de in

teresse da população.
Na semana passada, o futuro

prefeito bateu o martelo sobre a

nova organização administrati

va do Executivo para o próximo
mandato. As atuais 11 secretarias

foram reduzidas para sete e foi

criado o Conselho Político, que es

tará ligado ao gabinete.
Segundo o presidente do PP

e um dos articuladores na mon-

tagem da equipe da futura admi
nistração, Ademir Izidoro, essa es
trutura é um órgão já previsto na

LeiOrgânica doMunicípio (LOM),
conhecido como Prolaraguá.

Izidoro disse que a principal
função do conselho é justamente a

de aconselhar o prefeito nas toma

das de decisões em assuntos de in
teresse público. "O conselho ainda

é uma sugestão e deverá ter caráter

apolítico", comentou Izidoro.
Os nomes que vão formar o

grupo ainda não foram definidos,
mas serão pessoas de confiança
do futuro administrador. Poderão

fazer parte o presidente de uma as

sociação comercial, o líder de um
sindicato e empresários. A parti
cipação dos conselheiros não será

remunerada e· eles não precisarão
cumprir horário de expediente.

"Será um grupo de mais ou

menos oito pessoas, ligadas à

comunidade, à igreja, a entida-
1

des organizadas como associa-

ção comercial e de moradores

e empresários. Não é nada de

muito formal, vamos nos reunir

periodicamente, talvez a cada 45

ou 60 dias", explicou o prefeito
eleito Dieter Janssen.

COIlIPOtSIOlBtMCNiENlOO
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Entrevista

r Iniciativa deve focar

ações demudanças
o cientista social e mestre

em sociologia política Dauto da
Silveira (foto) faz uma análise

sobre a função do Conselho Po

lítico dentro da administração
municipal. Ele revela que essa

estrutura serve para debater os

problemas da cidade.
O Correio do Povo - O que é

e para que serve um Conselho

Político na prefeitura?
Dauto J. da Silveira - O

conselho político é um instru

menta consultivo de governos
e serve para debater os proble
mas de toda ordem da cidade,
propor políticas para o mu

nicípio' cooperar com as de

mandas decorrentes das com

plexidades do quadro eleitoral

e, também, aproximar a base

aliada do Executivo.
OCP - Quem deveria com

por esse conselho? Empresá-

Chã verde. chá branco e chá vermelho:
Extraídos da planta Comellio smensts,
possuem potente ação termogênica, que
aumente o metabolismo do nosso organismo,
permitindo que este queime gordura.
Também agem como estimulante, energético,
diurético suave e antioxidante, eliminando

assim toxinas que o nosso organismo acumula

no dia a dia.

Citrus: Obtido da laranja amarga, acelera o
metabolismo, promovendo um maior gasto de

calorias e queima de gordura.

Hibiscus: Estimula a queima de gordura
oorporal" facilita a digestão, regulariza o
intestino e combate a retenção de liquido.

co POS1OAnvAOORDO BRONZEADO

Chegou a hora de preparar a pele para o verão,
um meio natural e eficiente é a associação entre
Betaalroteno.. Urucum eVitamina E., com ele

você não pret:jsa mais ficar horas se expondo no
sol e ainda garante um bronzeado bonito"
uniforme e duradouro.

o conselho serve

para debater

problemas de

toda ordem.

rios? Líderes comunitários?

Porquê?
Silveira - No caso da futura

Prefeitura de Iaraguá do Sul, o

conselho será composto espe
cialmente por pessoas de con

fiança absoluta do mandatário.

Não se trata de um conselho

onde setores conflitantes da so

ciedade se reúnam para resolver

os problemas, produzindo uma

arena política ampla e decisiva.

Trata-se de um conselho com

um registro político bem defini

do, arquitetado para um deter

minado fim.
OCP - Quais os benefícios

do conselho para o prefeito e

para a sociedade?
Silveira - O conselho será

um agente político controla

do pelo próprio prefeito, pre
so aos seus interesses mais

amplos. Agora, para o próprio

A Farmácia Ekilíbrio

sempre atenta no que
tem de melhor para
seu bem estar!

alE E DEMASSAGEM HIPERTERMtCO SUM

Methora o aspecto da ceJulite bem como a

firmeza e elasticidade da pele, além de ajudar

.na ifet.lução de medidas em áreas demaior

oonoentração de gordura.

GRECEDOR6
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�'Ules degordura..

prefeito é um mecanismo de

união de todos os partidos da

base aliada que o apoiou.
Não podemos deixar a inge

nuidade tomar conta da nossa

consciência, ou seja, o Conse

lho Político proposto pelo atual

governo é uma experiência que
se dá no Brasil há muito tem

po e não houve, em nenhum

governo, algum tipo de trans

formação profunda nos rumos

da sociedade, uma vez que eles

não são criados para isso.
Nos marcos da democra

cia liberal representativa, es

tes conselhos são importantes
(lembremos do conselho políti
co criado pela presidenteDilma
Roussef em 2011, cujo objeti
vo era amarrar o Congresso e

os partidos apoiadores ao seu

projeto), contudo, incapazes de
transformar a sociedade.

�E.\F.ÂOE JARAGUÁ DO
\) O 8u<
Manlpulação de Fórmulas Médicas
Oerm tológir.as - Fitoterápi'Cos
ekilibrio.farmaciademanipulacao
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Avaliação
.11'2018·
No próximo sábado, dia
24, o PT de Jaraguá do Sul
vai realizar o�encontro
do Diretório Municipal.
Na pauta está a avaliação
do ano e as perspectivas
para 2013. Se de um
lado o partido tem a

comemorar o fato de ter

composto uma chaga
vitoriosa namajoritáfíá;
de outro, deve estar em

�n
.,.

Nilson Antonio - Interino

o processo de transição na
Prefeitura de Guaramirim

começou na terça-feira, dia 20.
Os membros que fazem parte
da equipe ocuparão cargos no

primeiro escalão. MariaRosangela
Santos Kuskowski ficará à frente
da Secretaria deAdministração
e Finanças, Claudia Roberta
Chiodini comandará a Educação e

Diego Marques Pereira de Oliveira
ocupará o cargo de procurador
geral domunicípio.

2106.1923 I nllson@ocorreiodopovo.com.br

Estatuto do Servidor

e a nova gestão
OProjeto de Lei Complementar

15/2012, que trata da instituição do
Estatuto dos Servidores, é um dos temas

quemotivou a bancada do Partido dosTra
balhadores a Solicitar uma reunião com o

prefeito eleito Dieter Ianssen (PP). A pedi
do do sindicato dos servidores, o estatuto

deve ser votado o quanto antes para entrar
em vigor no dia Iode janeiro. Além do es

tatuto, o orçamento do ano que vem e o

crematório também farão parte da pauta.
O vereador Justino Pereira da Luz

(PT) disse que é favorável à proposta
do Estatuto dos Servidores. "Li e acom

panhei o debate juntamente com os

servidores e a empresa que formatou a

proposta, por isso defendo a aprovação",
afirmou. O parlamentar comunga da

opinião do presidente do sindicato Luiz
Carlos Ortiz Primo de aprovar ainda este
ano o Projeto de Lei Complementar.

O petista ressalta que a proposta que
está hoje no Legislativo é a mesma que
estava antes das eleições. "Foi retirada
pela administração por causa do pro
cesso eleitoral, mas já foi amplamente
debatida", relata. Conforme Justino da

Luz, o projeto já havia recebido o aval
do jurídico, por isso, não deve ter resis
tência na aprovação.

Ainda
indefinido
Conforme o prefeito eleito Lauro
Frõhlích (PSD), ainda não está
definido o comando de duas
secretarias. A de Planejamento,
que é indicação do PSD, e a da
Saúde, que ficará com o PSDB.

As definições devem acontecer

até o início de dezembro.

DIVULGAÇÃO

Cargo gTatificado
O atual diretor de Fiscalização da Defesa Civil,
Ronis Roberto Bosse, deve semanter com um

cargo de função gratificada. Mas, não deve ser

namesma secretaria. Ele é cotado para assumir
uma pasta no primeiro escalão do governo de
Dieter Ianssen (PP). Bosse poderá comandar a
Secretaria de Urbanismo e Mobilidade.

Reunião com os eleitos
O prefeito eleito Dieter Ianssen (PP) vai
se reunir na quarta-feira, dia 28, com os

vereadores eleitos da coligação Nova
Iaraguá. Conforme o presidente do Pp, Ademir
Izidoro, a ideia é colocar os parlamentares
da nova gestão a par da situação no que diz
respeito à transição e ao novo governo.

Ampliar as relações
Para a outra semana está prevista uma
reunião com os 11 parlamentares eleitos.
Dieter Jannsen (PP) quer ampliar a relação
com o Legislativo. Deve entrar na pauta a

presidência da Câmara de Vereadores.

mna
A

aDiara

A professora Suzana Leite da SilvaRibeira foi a homenageada na noite
do dia 20, Dia Nacional da ConsciênciaNegra, na Câmara deVereadores.
Em Iaraguá do Sul, a Semana da Consciência Negra eAçãoAntirracista
integramo calendário oficial domunicípio, por iniciativa do vereador e
atual presidente da Câmara, Francisco Alves (D). O vereador Justino da

Luz (E) também foi um dos proponentes da homenagem.
Trabalhadores

domésticos
o Plenário da Câmara aprovou ontem, em

primeiro turno, a PEC 478/10, que amplia
os direitos dos trabalhadores domésticos

(babás, cozinheiras e outros trabalhadores em
residências). São direitos hoje assegurados
aos demais trabalhadores urbanos e rurais

contratados pelo regime da CLT.

Vizinho solidário
O vereador Justino da Luz (PT) enalteceu na sessão da Câmara de

Vereadores, na terça-feira, dia 20, o projetoVizinho Solidário. A

iniciativa, que acontece em diversos bairros, como por exemplo,
na Ilha da Figueira, agora é_ realidade no bairro Estrada Nova. No

programa, os vizinhos vigiam as casas dos outros moradores.

Novos direitos
Entre esses direitos estão a proteção contra
demissão arbitrária, seguro-desemprego,
remuneração ao trabalho noturno, jornada de
trabalho de 8 horas diárias e 40 horas semanais,
seguro contra acidentes de trabalho, entre outros.

Conselho
Lauro Frõhlich (PSD) também aderiu à ideia de criar um conselho

para auxiliá-lo nos próximos anos. Conforme o prefeito eleito de

Guaramirim, a proposta ainda está em construção, mas o conselho
deve ter a participação de lideranças comunitárias e empresariais.
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Para quem é apaixonado por carros
Pessoas ligadas ao
setor de reparação
discutem capacitação
profissional com a

vinda de montadoras

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

.

Qsetor de reparação automo-tiva é um dos principais co
laboradores da indústria auto

motiva nacional.. Empresários,
profissionais de oficinas e técni

cos se reúnem em Jaraguá do Sul
apartir de hoje até o próximo sá
bado no 2° Encontro Nacional e
Feira da Reparação Automotiva.

o encontro acontece no Parque
Municipal de Eventos, a partir
das 21h e tem como tema cen

tral a "Inovação, possibilidades e

desafios". As palestras e debates
são focados para o setor do Bra
sil que já desponta com um dos
três mais importantesmercados

.

para a expansão na indústria
automotiva.

A palestra de abertura acon

tece hoje à noite e vai apresentar .

o impacto da instalação da BMW
e de outras empresas automo

bilísticas na região. O diretor do

Sindipeças Regional de Santa

Catarina, Hugo Eurico Ferreira,
destaca que a vinda da mon-

tadora alemã pode abrir novos
mercados e qualificar os profis
sionais que já atuam no ramo

de reparação. liAs oficinas vão ter
que se modernizar para atender
não apenas a BMW; mas tam

bém a GM, que já está instalada
em Joinville e outrasmontadoras

do norte". Outro fator destacado

por Ferreira é o que muitos pro
fissionais que atuam em oficinas

possam ser deslocados para es

tas empresas, criando novos em
pregos. A vinda de montadoras
também aumenta a possibilida
de de oficinas especializadas em
carro importados, mas para isso
é importante que estes profissio
nais estejam atentos capacitados
e atentos às novasmudanças.

Segundo o coordenador
do Encontro, Odair Borges de

Freitas, a proposta é discutir
o avanço que o setor pode ter

Valorização do transporte sustentável
A equipe do Senai Iaraguá do

Sul em parceria com o Grupo
Weg pretende incluir uma nova·

. ideia de carro pelas ruas da ci

dade. O projeto "Conversão do
carro" começou nametade deste
ano e vai transformar um carro

movido por combustível fóssil

para elétrico. Segundo o coor

denador do projeto, Alexandre
José Araújo dos Santos, o projeto
é inovador e pretende mudar o
conceito de como os carros são

abastecidos. "Vamos trocar a

combustão de gasolinaporbate
rias de lítio",.explicou.

Profissionais da instituição e

da empresa trabalham na pesqui
sa e no processo de preparação. O
veículo ainda não está totalmente

transformado, pois as baterias que

serão utilizadas foram encomen

dadas no exterior. ''A_ licitação já
foi aprovada, mas as baterias são

exportadas e devem chegar no

início do ano que vem no Brasil",
comentou. O desempenho e a

durabilidade destas baterias serão
testados pela equipe e, na segun
da metade de 2013, o carro já es

tará pronto para rodar nas ruas de

Iaraguá do Sul. "Outro benefício é

que estemodelo reduz a liberação
de gases poluentes na atmosfera.

A expectativa é de que o veícu
lo possa rodar pelas ruas no perí
odo de seis horas sem precisar de
recarga. O investimento nas duas
baterias é de aproxirnadamen
te R$ 200 mil cada, mas que são

compensadas pelas pesquisas que
serão realizadas com o veículo.

IICom este mesmo modelo pode
mos avançar em pesquisas com

trens, barcos, ônibus e outros veí

culos", destacou. Segundo Santos,
a busca por novos conceitos de
mobilidade também foi um dos

objetivos propostos pelo projeto.
IIÉ uma proposta singular, pois es
tamos inserindo novas pesquisas
e capacitando as outras pessoas
para continuarem os trabalhos".

O trabalho será apresentado
aos visitantes do 2° Encontro Na
cional de Reparação automotiva

na sexta-feira, a partir das 10h15,
no Parque Municipal de Even

tos. O carro só será conhecido
em 2013, mas os trabalhos estão
sendo desenvolvidos e só aguar
dam omaterial que será exporta
do da China.

nos próximos anos, mas tam

bém pensar no aproveitamento
deste mercado. 110 objetivo do
encontro será voltado para a

capacitação dos empresários e

de seus funcionários". Segun
do Freitas, o setor de reparação
teve uma pequena reduzida

pelas facilidades fiscais como a

redução do IPI. ''As pessoas co
meçaram a comprar carros no

vos, mas a expectativa é de que
no ano que vem o ritmo volte
ao normal", explicou. O núme

ro de empresas há dez anos era
de 140 mil, ou seja, houve uma
queda significativa. Mas para

que o setor não fique defasado,
é preciso que haja investimento
em novos equipamentos e tam

bém na qualificação dos profis-

sionais que atuam no segmento
de reparação.

Atualmente, o Brasil possui
mais de 90 mil oficinas e 38 mil

lojas dê autopeças que são res

ponsáveis pela manutenção de
80% da frota de veículos, estima
da em mais de 32 milhões, entre
carros, caminhões e ônibus. A

expectativa da organização é de

que mais de 600 empresas de
todo Brasil participe do even

to em Iaragua do Sul e possam
participar dos debates, palestras
de capacitação e também efeti-

. . .

var novas parcenas COmerCIaIS.

O trabalho de especialização
da mão de obra é fundamental

para que a frota brasileira, que
atualmente possui 500 modelos
diferentes, seja atendida.

FABIO MOREIRA
;1' -

TESTE Veículo elétrico deverá rodar pelas ruas de

Jaraguá do Sul no segundo semestre de 2013

I
oe brinqued.o, doe alegria!

Sel,1 ard:.i"{ltJffi brir'I��lu'ed,c�" (J"odlf:fft faz,.!r 'urrlma cl1iClrl"lçel 'feli;'n,qm
Esta iniciativa tem por objetivo a arrecadação de brinquedos para a doação no Natal.

\

Para crianças, brinquedo não é só brinquedo ... é diversão, passatempo,
companhia e ainda ótimo estimulo à criatividade e inteligência!

Participe dessa ação, procure aquele brinquedo que ninguém usa mais e doe.

Faça o Natal de uma criança mais feliz!!!

Estamos arrecadando brinquedos novos e usados em bom estado.

Faça sua doação até 11 de dezembro no jornal O CORREIO DO POVO.

Rua Pref. Waldemar Grubba, 1400 - Baependi I (47) 2106-1919

() (:()IUIEI() IX) I»()'{)

'��I"'",l"�t,.• ,r •• ,.<.,.�".��. "t ._.' r" �,.,

A vida acontece aqui.
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ocponline.com.br/blog/blogames
No Blogames, o fotógrafo e gOlT1er Eduardo Montecino

compartilha os lançamentos, vídeos e as próprias expe
riências com os principais jogos. Atualmente, ele joga
World of Warcraft � Mists of Pandaria e Halo 4 no PC.

ocponline.com.br/blog/blush
As novidades sobre moda estão na Blush. Cabelos,

..

roupas, músicas, unhas, maquiàgem e design são os

temas no blog da Corino Eger, bacharel em mdda.

? ecpênilne.cem.br/blog/caligrafia
No"ICafigr6fia, a ��critora EI'yêm�ría Sil'vôl publiGo'sUa's
produções. Contos, crônicas e as novidades do mundo
da, literato"ra são divulgodos nesse blog ..

ocponline.com.br/blog/caricato

As charges publicados todos os dics no página 3' do

jornal, também têm espaço no Caligrafia. Através dos

desenhos, o ilustrador, chargista e escritor Fernando
Bastos mostra sua opinião sobre o cotidiano da região:

ocponline.com.br/blog/mamy-e-nenes
Nova página comandado por Carina Eger. Informa

ções e dicas para mamães, desde o início da gravidez
até os dois aninhas do bebê.

ocponline.com.br/blog/ocp-kids

Blog do chefe de redação Márcio Schalinski. Pai de dois

filhos, ele traz novidades sobre o universo infantil. Dese

nhos, filmes, jogos e notícias sobre as crianças da região.

ocponline.com.br/blog/pitadas-do-sal
Pitadas do Sal, lançado no mês de novembro, fala sobre

filmes,músfca, literatura, quadrinhos e muito mais.
'

.OCP Online

Os novos blogs do
O Correio do Povo

tura pop e, em "Mamys e Nênes",
informações para as mamães.

Nas mãos do jornalistaAris
ton Sal Junior, mais conhecido

por Sal, música, cinema, lite
ratura e quadrinhos transfor

mam-se nos ingredientes de
uma mistura temperada. O

nome do blog é um trocadi
lho entre o seu nome do meio

e os pitacos do jornalista. As

postagens começaram em 14

de novembro. Desde então, Sal

já compartilhou mais um lan

çamento dos Beatles, dica de
livros e até mesmo resgatou o

clássico filme "Casablanca".

Ariano, carioca, casado, qua-

Estreias abrem espaço para cultura pop e mamães leitoras

Espaço dedicado para as mamães
Desde outubro, a fofura tem lugar

certo no site do O Correio do Povo. A

dor de cabeça, o enjoo, o cuidado com
a saúde e as curiosidades sobre a fase
mais preciosa da vida de uma mulher

que quer ser mãe, também. No blog,
"Mamys e Nênes", a bacharel emmoda

e diagramadora Carina Hobold Eger
compartilha vídeos, fotos, curiosidades
e informações importantes sobre ama
ternídade. Não que ela já seja mamãe,
mas é cercada de crianças na família.
Aos 25 anos, Carina é casada e madri
nha de duas crianças. Trabalha como

diagramadora do jornal O Correio do
Povo e comanda o blog "Blush" há dois
anos. Além de garimpar assuntos em

outros sites, como o Babycenter, ela
conta com a ajuda da cunhada, técnica
em enfermagem, que trabalha no Ban
co de Leite do Hospital Jaraguá.

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

o jornal impres
so, geralmente,
estão as novida
des sobre a re

gião, os eventos
culturais, as rei

vindicações das comunidades ou
as histórias de pessoas especiais.
E quando o leitor quermais, onde

procurar? Nos meses de outubro
e novembro, o portal de notícias

do jornal O Correio do Povo es

treou dois blogs com duas pro

postas diferentes. Em "Pitadas do.
Sal", estão as boas novas da cul-

ECLÉTICO_
Sal coleciona
cerca de 300

.

filmes e assiste

de tudo: desde
filmes de arte até
um blockbuster,
sem preconceito.
Adora cinema

experimental
alemão,

transformers e

tem uma queda
por filmes

de terror

rentão, vascaíno e apaixonado
pela arte. Já trabalhou como

vendedor de pastel, de iogur
te, de disco e de purificador de
água. Vendeu sanduíche natu

ral em barraca na praia, traba
lhou como garçom, gerente de
bar e se formou em jornalismo
em 2010, pela Univali. Trabalha
como gestor do OCP Online há
nove meses. Quando escreve,

revela nas primeiras linhas um

jeito descontraído e bem humo
rado. "Acho que qualquer pessoa
que lida com o texto acaba im

primindo seu ponto de vista. Eu
tenho um jeito leve, mais cario

ca", brinca.
MARCELE GOUCHE

FABIO MOREIRA

MllMYS E NENÊS Carina compartilha vídeos, fotos,
curiC)sidades e informações sobre a maternidade
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são do TeDt
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

a

... �
17° 300Oha. ecó

... �
19° 30°

Rio do Sul
... �
16° 270

Blume a

... �
15°30°

Sol e calor
nesta quinta
Sol com aumento de nuvens
e calor em se. Tendência:
Sexta-feira de sol com
aumento de nuvens no
decorrer do dia e pancadas
isoladas de chuva entre a

tarde e noite no Estado,
especialmente no Oeste,
Meio Oeste, Planalto Sul,
Litoral Sul eVale do Itajaí
devido ao forte calor e

aproximação de uma nova
frente fria. Risco de temporal
e granizo isolado.Vento de
nordeste a noroeste, fraco a

moderado com rajadas.

Lages
... �
14° 30°

Ensolarado Parcialmente
Nublado

Nublado Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Leste 2km/h 94
• 9h Leste-Sudeste 1km/h 97
• 12h Leste-Nordeste 5km/h 70
• 15h Leste-Nordeste 9km/h 53

4mm

80%
• 18h Leste-Nordeste 12km/h 55

de possibilidade
• 21 h Leste-Nordeste 14km/h 74 de chuva,

Humor
Joãozinho
Durante o jantar, Joãozinho conversa com a mãe: Mamãe, por que é que o

papai é careca? - Ora, filhinho.... Porque ele tem muitas coisas para pensar
e émuito inteligente! - Mas mamãe....então porque é que você tem tanto

cabelo? - Cala a boca e come logo esta de sopa, menino!

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.

MINGUANTE 7/11

CRESCENTE 20/11

'� CHEIA 28/11

NOVA 13/11

•

Proteja
os olhos!

/

São Joaquim
... �
13°25°

Palavras Cruzadas

HOJE

MíN: HOC
MÁX: 350C

SÁBADO
MíN: 190C
MÁX: 280C

DOMINGO
MíN: 160C
MÁX: 190C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h45: 0,3m
• 17h02: 0,6m
• Baixamar
• 9h08: 0,8m
• 22h30: 0,8m

ltajai
• Preamar
• Oh59: 0,5m
• 21 h41: 0,7m
• Baixamar
• 4h57: 0,27m
• 21h41: 0,7m

• Preamar
• 12h13: 0,46m
• 23h37: 0,4m
• Baixamar
• 3h37: O,17m
• 16h22: 0,31m

Florian6polis
• Preamar
• 6h03: 0,59m
• 21h19: 0,65m
• Baixamar
� 11h32: 0,48m
• 17h33: 0,26mTábua

das marés Imbituba

1 2HORIZONTAIS
1. Bolsa de Valores I Um produto usado em maquia

gem
2. Levado à revolta contra o poder ou a ordem cons-

tituída
3. (lng!.) Saída I Sigla do Distrito Federal
4. Carga Tributária Bruta I (Pop.) Trem de ferro
5. Saque por meio de cheque ou cartão eletrônico

6. Homem que atingiu a idade adulta I Abreviatura
de tenente

7. Uma droga narcótica 10 cantor e ator norte-ame

ricano Crosby (1904-1977)
8. Tarifa Exterior Comum I Ajuntamento de malfeito

res ou animais
9. Dar pressa, urgência a

10. Um analgésico muito consumido I (Inform.) Um
sistema operacional

11. Um alô bem amigável I Gordura animal

12. Ler uma mensagem secreta

13. Esvoaçar I O fim da, .. folha,

VERTICAIS
1. Sigla que se refere a quatro países emergentes:

Brasil, Rússia, índia e China I Aprovado 13
2. A 16° consoante I Que tem a forma de um polígo-

no que não tem os lados iguais
3. Tomar aos goles! Símbolo de elétron-volt
4. Elemento de composição: seis I Tanto I O coniun

to dos órgãos financeiros dos Estado, principal
mente em suas relações com o contribuinte

5. (Poêt.) Relativo à oliveira I Gigantesco mamífero
dos mares

6. No futebol, amortecer o impacto da bola, a fim de
dominá-Ia I Um lado do", bambuzal! Botafogo de
Futebol e Regatas

7. Banco de Dados I O desportista que se exibe so

bre o gelo ou um pavimento liso
8. Designação comum às plantas da família das erí

cáceas, que reúne mais de 1000 espécies, entre
elas as azáleas I A mais comum das interjeições

9. O galo não adulto I (Anat.) Outro nome da pan
turrilha.

6 73 4 5 8

1 II
II

II
ri

II

- II

\

2

5

7

8

9

10

11

'12

'tlJOS 'OÕUllJ:I
'6 '4\1 'oJpUapopoH 'S 'JOPIlU!ll!d 'os 'L 'lHa 'wea 'JlIlIlW '9 ',,!aIRa '01"110 "S

'o:JS!:l 'ou 'xas "v '-"-3 'JIl:JIJaqaa 'f: 'ap!ozadI!Jl 'M "{; 'opl!jot\ ':J!Ja '� :SI'lf8UH3A
'EH 'Jllo"aH 'r:� 'lIlJlpaa 'U 'oqas

'lO a 'soo 'l!JoQ "O� 'JI!WI!Il!ZIf '6 'op'ul!a '031 'S 'Bu!a 'o!dO "L 'ual 'ogmA '9

'llpI!J!lal:j 'S �lodl!A 'S13 "v 'la 1P<3 'f: 'oplllaqaH '{; 'IlJqWoS 'AS "� :SI'lflNOZIHOH

OY'OlOS
TODOS OS MESES NAS BANCAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA-FEIRA. 22 DE NOVEMBRO DE 2012 191 VARIEDADES
www.ocp

@poraca.so

Curso de pre aração de saladas
E os çursos de gastronomia andam a todo vapor lá naMercearia D.

Rita. Na próxima quarta-feira, dia 28, IulmirRozza iráministrar um
curso de preparação de saladas em seu estabelecimento, ensinando
receitas e técnicas que usam desde alcachofra até pimentões
grelhados. Façam reservas pelo 47 3084 3012.

ERICDELIMA

Da equipe Sacramentum: Madri
(D) com Carol Rezende, na prova
pública de que é um amor de patroa

..
'

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

DREAM VALLEY 2013
Se vai rolar? Com certeza. Mal encerrou a primeira
edição e a organização já deu como iniciados os preparativos
da próxima. Dado a ser respeitado, o público do evento

foi nadamenos que o dobro do número de habitantes de

Penha, cidade que hospeda oBeto CarreroWorld.

ERICDELIMA

Parceiros de grandes ba.Jadas, João da Silva e o

promoter Flávio ''Pépe'' Narloch comemorando o
sucesso de outraQuinta Sertaneja do London Pub

....
..

'

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

ERICDELIMA

Fim da tarde de domingo
na varanda do Sam'Bar
com Andressa Schmit

embelezando a cena
.......

i'
Tantas palavras existentes,

e na hora de xingar
alguém você diz 'Seu gay'?
Não pareça estúpido,
compre um dicionário.

"
. �

EM BALNEARIO
�

CAMBORIU
Falando em grandes eventos, vale citar:
inauguração da filial da Space Ibiza em
B.C. está com datamarcada para 29

de dezembro. Reconhecida pelo label
de "O Melhor Club do Mundo", Space
promete chacolhar a cena na região,
já começando com a confirmação
de Fabrício Peçanha entre o time de
residentes e também pelos boatos que
circulam de que trará Chemical Brothers

para seu evento de Carnaval.

PONTO NO

MORRO DAS
ANTENAS
Quem olha de baixo não consegue
identificar, apenas vê que à direita no
caminho ao Morro das Antenas pintou
um pontinho branco. Perguntam
se é hotel ou mansão de abonado,
o que na verdade são as obras da
ChiesettaAlpina. Pra quem não leu
a respeito ainda, a gente resume: é
uma iniciativa legal, um monumento

à fé dos imigrantes em nossa região. A
obra é linda, foi inspirada na Capela
São Simão, deValladaAgordina,
Itália. Paramais detalhes acessem

chiesettaalpina.org.

Adrianinho Iunkes informa de grande novidade para
a 5a edição de seu evento automotivo. No próximo dia
2 dezembro, quem for naArena Iaraguá prestigiar a
exposição também terá a oportunidade de fazer um voo

panorâmico de helicóptero com 50% de desconto. O

passeio de aproximadamente 5minutos custará R$ 75.

top3
*Madalena: O atendimento éótimo e os

pratos edrinksmelhoresainda.Ótimo lugar
prajantarem boa companhia durantea
semana.

BlackBirdBar:Um ambiente

superaconchegantepra
descontrairna presença dosamigos
depois daqueledia cansativo, épra
se sentir realmente em casa.

Epic Conceptis boapara ofim
desemana!Música boa egente
bonita, o lugaréespaçoso efoge
do conoencional; oferecendo outro
tipo de serviço, que emminha

opiniãofaza difere11fa.

PorPaula Pamplona,
21 anos

ERICDELIMA

Momento em família na Confraria do
Churrasco: Teka fazendo wn dengo no
sobrinho Bruno Leandro de Farias

.....
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Bom dia!
Hoje já é quinta-feira, dia

22 de novembro, data em

que se comemora o Dia do Mú
sico. As turbinas já estão super

ligadas para mais um final
de semana, que promete altas

temperaturas!A coluna de hoje
está super gostosa de ler e com
muitas informações da nos

sa sociedade. E para começar
uma frase de Vincent Van Gogh
"Pode-se ter, no mais profundo
da alma, um coração cálido, no
entanto, pode ser que ninguém
chegue até ele".

Loks
Na noite de terça-feira, como
não poderia ser diferente,
Beto Fiscalmotivou amigos
e todos se reuniram na mesa

concorrida do grupo Loks.
A roda foi animada e entre

bebericos, comericos emuitos

parabéns pra você, houvemuito
assunto colocado em dia!

www.ocpollline.com.br
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DIVULGAÇÃO

Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

susm Alai1a Silveira e Daniela Guse
'

conferindo as delícias do Kantan

Natal
Os meus queridos Adauto e Soninha

Showllemberg, da Sport Brasil, um dos

casais bacanas da cidade, depois de

uma semana curtindo os bons fluidos

e o calor intenso das praias de Natal,
no Rio Grande do Norte, estão de
volta à urbe sorriso com as baterias

totalmente recarregadas. Bom demais!

Amoréum

jogo que·
duas pessoas
jogam e ambas

ganham.
EVAGABOR

Niver
O engenheiro Bernardo
Marques Ir, irá receber os
amigos como manda o figurino
dos Marques: commuita festa!
E ummotivo especial irámover
todo esse esforço, já que sua
agenda émais que concorrida,
se é que vocême entende.
Comemora seu niver de 50
anos na chácara da família dia
9 de dezembro. O convite anda
aterrissando nosmelhores
code dress de nossa terrinha.
Thanks pelo convite!

Carshow
A expectativapara a 5a edição
do Car Show, que acontece dia
2 de dezembro, no Pavilhão
Municipal de Eventos, segundo
os organizadores, é de receber
cerca de 15mil pessoas. Um

público gigantesco que vai
conferir o Desafio Internacional
de SomAutomotivo, Exposição
deAntigos, Motos, Carros
Rebaixados emais uma

dezenas de atração.Anotem!
Vai ser demais!

Pensando bem
"Um dia você ainda vai olhar

pra trás e ver que os problemas
eram, na verdade, os degraus
que te levaram à vitória".

Xoxo
É neste sábado, dia 24, às 9h30, que rola, no Estádio João
Marcatto, uma concorrida pelada entre professores
e pais de alunos, contra os amigos do Xoxo. No cast

de famosos a presença dos jogadores Carioca, Murilo,
Ricardinho, Xande e o técnico Ferreti. Após o jogo
de confraternização, acontecerá no salão do clube, a
Macarronada da Escolinha do Xoxo. O evento contará

commúsica sertaneja, pagode emuito pop. Vai perder?

PRESENÇA Samira e Jean

Cario Leutprecht presentes
no aniversário do empresário

Re�to �eiber�� I �

• No sábado, dia 24, o
prometerThiago Mattos
vaimovimentarmais
uma noitada daqueles na
TheWay. Desfilarão no
palco da famosa casa
os DJs Conrado e Andre

Heat. Vai perder? .

• Hernani Gonçalves
,

já prepara o tempero
do churrasco para ,�,

"bebemorar, no
Guamiranga, dia 2 de '

dezembro, a idade nova.

"
• Amanhã, com a

11'· ,1),'

presença da banda
. "!Mar,IDQ;t;l,ze,d�JoitlYUle,
rolano Baependi, o

"�BaHe da, 'Pdmavera;"�'

De que lado?
Fala sério, só neste ano a

indústria brasileira lançou
nas ruas cerca de 4,5
milhões de automóveis.
Muitos comemoram

e muitos lamentam o

recorde. De que lado
você está? Está aí uma
boa maneira de conhecer
melhor alguém ao seu lado!

Dica de quinta
Conferir as delícias
do Kantan. O melhor

restaurante japonês do sul
domundo.

Confraria
A galera que gosta de
reunir e comemorar o
encerramento de final de

ano em grande estilo, aqui
vai uma dica do colunista:
A Confraria do Churrasco,
uma das casas mais

aconchegantes
de Jaraguá, comandada
pela comunicativa Teka,
está reservando o elegante
espaço. Mas aqui vai um
aviso: corra porqu� as datas
estão esgotando. Quer
saber mais? 9196-7342.

DUPLA Michel Kiyama e João Cleber, da Loja
Tevah, nos corredores do Centro Cultural

BALADA SaraMarilia na movimentada

balada da Upper Floor

Mesa animada
Felipe Carlos Chiodinimovimentou mesa animada de

amigos, domingo, no Restaurante Parque Malwee, ao
lado de sua musa inspiradora, Iéssica, Entre eles os

bacanas Paulo Muller e outros. Bom também!

1 CAMINHÃO
DE PRÊMIOS

Refrigerante Regular
2L COCA-COLA (un.)

R$3,89

Te c.ontei,
• Querendo almoçar?
Corra para oRestaurante
do Hotel Kayrós, eu indico!

• E a temporada de festas
2012 já esta aberta. Virão
grandes eventos por aí!

• O grupo os Cawboys
movimenta dia 20 de'
dezembro, na "humilde
residência'do nosso

queridissimo Camarão,
um concorrido "churras"
em torno da imprensa e

convidados.

• lrondina Lescovitz
Bortolinijá enfeitou aÁrvore
deNatal: Ficou um shaw!

• "Ser diferente é normal':

• Não abandone seu cão.

• Com essa, fui!

o olhor plano de saúd � v·v"'r.

(1 segundo Mlh()1" e· f,Mimed,

A (llr,!ª R$�,mo!ll'l'l Ç{lrnJ}ril�. vI!ld9ª"'h'l 1l!'l'1l g14Jí)OOl� Iffl<tge!íl� ffigf�f1Ilªlilt� ilY�'iiliV9:i.�lIlil!1litª9�1) jflÇtl;lSQ ng j'lfemi9,

Sgtt�Olltn!2Itl Z�VJ2'nfm, :lBI1�n ��Mllif:Z.On,.(.@ftjfil;iI!!f�H:I� AYtliI!Wi�ii!)Otil!ij ·1\If>§..lfiMl2l)l;t

O 1?�ER��NTE
BREITHAUPT

NoCOIIIÇIodaB"*

Patinho Bovino
Resfriado (kg.)

R$13,99

Picanha Fatiada
Resfriada Embalada
EL GOLLI (kg.)

R$1999
Coxa e Sobrecoxa de
Frango Congelada (kg.)

.

R$5,99
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspot.com

Crônica

Educação e segurança

Explorando os bairros e as ruas de

Lisboa, descubro sempremais singula
ridades, mais diferenças que me chamam
a atenção e me encantam. São costumes

diferentes, palavras novas, palavras conhe
cidas com sentidos diferentes, mas também
encontro similitudes - palavra bonita, essa,
como diria o Pierre Aderne, nosso anfitrião,
o cantor-compositor-poeta, brasileiro/
português, que na verdade é francês de
nascimento - ou semelhanças, ou singulari
dades, como queiram.
Vejo numa rua um cartaz onde está escrito,
em bom português:

"
- professores + alunos

= pior ensino. Se a educação é cara, expe
rimente a ignorância." Não é uma situação
bem nossa conhecida, bem conhecida dos
brasileiros? Pois então. Acho que aqui em
Lisboa o problema é menor, a crise econô
mica está diminuindo o número de profes
sores nas salas de aula. Isso, com certeza,
como já vimos no Brasil, vai comprometer a
qualidade do ensino. E é só o começo.
No Brasil, a educação está comprometida
não só por isso: além das salas com número

'excessivo de alunos, o salário é baixo, as es
colas estão mal equipadas e a sua manuten

ção é precária. As modificações no ensino
fundamental e médio, feitas pelos últimos
dois governos, sucatearam aindamais a

educação, ao invés de melhorá-la. O prazo
para alfabetização, no primeiro grau, foi
dilatado pelo poder público, para tapear a
má estrutura, o sucateamento da educação.
Assim como a redução das treze ou mais
matérias em apenas quatro"áreas" - o que
na verdade significa redução do conteúdo

programático, para parecer que o ensino

público está dando conta do recado, para
parecer que está tudo bem, quando na ver

dade estão legalizando a derrocada da edu-

No Brasil, a educação está
comprometida: além das salas

com número excessivo de

alunos, o salário é baixo.

cação das nossas crianças e jovens. O que
vai refletir no ensino superior, que formará
profissionais cada vezmenos preparados.
Então desejo veementemente que a edu

cação portuguesa não chegue a este ponto.
Acho, mesmo, que os governantes portu
gueses não deixarão que isso aconteça.
Uma impressão daquelas commatrizes

vazadas, com spray, também me antenou:

"Sorria! A sua liberdade está a ser violada". E
não é que é verdade? Há câmeras em todos

os lugares, as pessoas são vigiadas constan
temente. Nas ruas, em qualquer lugar, pelas
câmeras, na Internet, em programas de

relacionamento, todo tipo de programa de

comunicação que há agora disponível e até
nos telefones.
Ao ler a denúncia, lembrei de um caso

recente acontecido em Florianópolis, que
ilustra bem esse tipo de coisa: a gente é

vigiado, mas quando essa vigilância pode
nos ser benéfica, nada acontece. Minha
cunhada mora no mesmo bairro que eu e

recentemente foi colocada uma câmera 360

graus na esquina da casa dela. Até então,
nada havia sido roubado da casa dela. Pois

logo depois da instalação da câmera, ela
chegou em casa à noite e não havia energia
elétrica, pois haviam roubado os fios que
levam a eletricidade do poste, na rua, até o

interior da residência.
Até que ponto precisamos de toda essa ex

posição, essa vigilância, se quando precisa
mos ela não reverte em nosso benefício? Há
outro caso de roubo de documentos em um

restaurante, mas as câmeras no lugar onde
aconteceu o roubo e dos lugares onde os

ladrões compraram também não serviram

para nada, pois ou as imagens não foram
cedidas, ou a polícia não as usou para pren
der os culpados.

ovelas Clique.
animal

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

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

IJIDO IlIJlDO - GLOBO - 18H

Catarina chantageia Diva para que ela aceite alugar o teatro para ela.
Laura chega para o jantar e Edgar fica nervoso. Isabel conta para Jurema
que recusou um pedido de casamento em Paris. Zé Maria não consegue
arrumar emprego. Edgar convida Laura para morar com ele. Di\Ui não dei
xa Frederico contar o que houve entre eles para Mário. Isabel fala para
Jurema que não sabe se quer reatar com Zé Maria. Elias se revolta com

Zenaide por proteger Vilmar. Fernando vê Edgar deixar Laura em casa.

Celinha fica eufórica com a notícia que lê no jornal. Fernando se oferece

para levar Laura até seu novo endereço.

GUERRIl DOS SEXOS - GLOBO - 19B

Zenon fica contrariado por Vânia não dar atenção às suas investidas.
Charlô e Otávio chegam a um acordo sobre os termos da aposta e avisam
a seus respectivos aliados. Carolina consegue o antigo cargo de Lucilene.
Charlô afirma a Roberta que ganhará a aposta contra Otávio. Carolina
avisa que ficou com o cargo de Lucilene e Nieta fica satisfeita. Kiko alerta
Roberta sobre a atitude de Otávio em continuar atrapalhando a produção
da Positano. Otávio fala para Felipe que vai encontrar uma aliada para
avisar os passos de Charlô. Nando não percebe o interesse de Carolina
nos possíveis planos de Otávio contra Charlô.

SIlLVEJORGE-GLOBO-21B
Lívia finge interesse na conversa de Mustafá. Maitê aconselha

Helô a procurar um psicólogo. Theo encontra o cartão de Wanda nos

pertences de Morena. Wanda avisa a Lívia que está voltando para o

Rio de Janeiro com os bebês. Bianca troca olhares com Zyah. Wanda é

. parada por um policial na estradá. Deborah procura Helô na delegacia.
Theo pergunta a Morena quem é Wanda. Érica aceita sair com Élcio
para implicar com Theo. Raquel vende suas joias. Theo e Morena en

contram Élcio e Érica em um restaurante. Santiago entrega a Wanda as

certidões de nascimento dos três bebês. Lucimar é despejada de sua

casa. Delzuite vê Vanúbia falando com Pescoço. Barros confidencia a

Helô que acredita que Djanira/Wanda esteja envolvida com tráfico de

bebês. Um casal procura Wanda para comprar um dos bebês. Morena
se desespera com o despejo de Lucimar.

Mollyestá à

espera de um

lar que lhe dê
carinho. Adora

companhia e pode
ser um ótimo
cão de guarda.
A pessoas
interessadas em

adotá-la devem

ligar para
2106-8095

* o resumo dos capítulos é de

responsabilidade das emissoras.

• •

......�.....versarl

22/11
Adilson Miotto
Adriele Talia Dos Santos Pereira
Adrielli dos S. Pereira
Airton A. Mueller
Alisson V. Liesenberg
Ana Rita S. de Abreu

Arminda Becker
Avelino Wolf
Bruno Berkembock
Burkhard W. Eicke
Cecilia S. Rocha
Eliane L. Maes
Elton Oeschler

Esmeralda Vegini
Guilherme Dewr
Jair Fusi
Karen Kramer
Laís da Silva Happel
Maicon Fodi
Marceli Vieira

Mareio Friese

Margaret Hahn
Marli Horongoso
Paulo S. da Silva
Ricardo Hass Zabel

Roger R. Todt
Sabrina B. Dama

.: :,); I ': : (( � I J1 J i I ( I ( ..

Sandra R. Hoffmann Venturi
Tamara Suelen Zoz
Thales A. Tavares da Silva
Vanderleia Hoffmann
Vidio Rambo
Waltraut Konell

LançameJl,tos

CD:
Bonito

Daniel Lopes

Agora e sempre«
Diane Keaton

"

A atriz'Diane Keaton
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Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1

-

• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20
• ARCOIRIS 2
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:30
• Ted - Leg. - 16:50, 19:00, 21 :10
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 17:00, 21 :30
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 15:00, 19:40

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 13:30,
16:20, 19:00

• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 21 :40
• GNC2
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :20
• Até Que a Sorte Nos Separe -13:15,17:20
• Possessão - Leg. - 15:20, 19:30
.GNC3
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Leg. -14:00, 16:40,
19:20, 22:00

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Dub. - 13:30, 16:20
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 19:00, 21 :40
.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe -14:30,16:50,18:50,21:10
• GNC3
• Argo: Leg. -19:30
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub. -

13:2015:10
• Ted - Leg. -17:00,22:10
.GNC4
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 13:40 16:30

19:1021:50
.GNC5
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:00, 16:40,
19:20, 22:00
.GNC6
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 18:30

.

• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :20
• Frankenweenie (3D) - Dub. -14:10,16:10

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 13:30,
16:20, 19:00, 21 :40
.GNC2
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final- Dub. -14:00,
16:40, 19:20, 22:00
.GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final- Leg. -13:40,
16:30, 19:10 21 :50
.GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:50, 18:40
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub. - 13:50
• Possessão - Leg. - 21 :30
.GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:20, 15:40, 18:50, 21 :00

• SALVAVIP
• Argo - Leg. -14:15,17:00,19:30,22:10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 13hOO, 18h30
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 15h45, 21 h15
• CINÉPOLlS 2
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 12hOO, 14h45,
17h20, 20hOO, 22h30
• CINÉPOLlS 3
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 14hOO, 19h20
• Crepúsculo: Amanhecer - o final -Leg. - 16h45, 22hOO
• CINÉPOLlS 1
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 17h50, 20h50
• E a Vida Continua ... - 13h20, 15h30
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati -13h10, 15h20
•Três Histórias, Um Destino - Dub. - 17h30
• Argo (Estreia) - Leg. - 19h50, 22h25
• CINÉPOLlS 6
• Gonzaga: de Pai para Filho -13h50, 16h35, 19h20, 22h05
.CINÉPOUS7
• Até que a Sorte nos Separe - 14hoo, 16h20, 18h50, 21 h20

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 14:00, 16:20,
18:40

• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 21 :00
• ARCOPLEX2
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40
• Ted - Leg. - 19:25 21 :30
• ARCOPLEX3
• 007 Operação Skyfall- Leg. - 18:00, 21 :00
• Hotel Transilvania - Dubl. -14:20,16:10
.ARCOPLEX4
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20
• ARCOPLEX5
• Gonzaga - De pai para filho - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30

AmyWinehouse deu
abrigo a sem teto
MitchWmehouse, pai da cantora AmyWi

nehouse, morta em julho de 2011, contou à

imprensa que certa vez a filha convidou uma

jovem moradora de rua para viver em sua casa

por seis meses. Amy gostava tanto de ajudar jo
vens necessitados que não teve dúvidas ao ver

amulher dormindo na rua e a levou para casa,

para a surpresa da família. "Ela teria gostado de
todo o apoio que estamos dando aos jovens,
porque uma parte do que fazemos é ajudar ins
tituições de caridade de sem-teto", disse o pai.

Selena vai
parar no hospital
Selena Gomez não está em uma boa fase.

Depois do escândalo que Iustín Bieber fez
no portão de sua casa, quando a atriz saiu
furiosa de um jantar romântico que teriam,
na tentativa de se reconciliarem, na sema

na passada, ela ainda foi parar no hospital.
A cantora deu entrada em um pronto-socorro
de Los Angeles, na segunda-feira, se queixan
do de muita dor de garganta. Ela foimedicada
e liberada. A briga com Iustín parece não ter

dado em nada.já que os dois estavam juntos.

Neymar afirma
que está solteiro
Neymar já não aguentamais responder se

está ou não namorando a atriz global Bruna
Marquezine. Até mesmo os programas es

portivos estão pegando no pé do jogador do
Santos e em uma entrevista ao vivo ao Jogo
Aberto, da Band, na tarde desta terça-feira ele
foi questionado sobre o que significa a alian

ça que ele usa no dedo anelar da mão direi
ta. "Vocês enchem o saco com relação a essa

aliança. Não pode usar um anel! Já falei mil
vezes que Neymar é solteiro!", falou ele rindo.

�
!

Horóscopo
ÁRIES
No trabalho, pode s�r necessário desfazer alianças para
formar novas equipes. Estará com uma percepção mais
aguçada, então aproveite para avaliar as pessoas com
as quais entra em contato. Aprenda a confiar na pessoa
que você ama. Cor: creme .

TOURO
Na profissão, evite gastar suas energias com confrontos
desnecessários. Cuide mais de sua saúde, o dia é
favorável para isso. Entre amigos e pessoas queridas,
demonstre sua lealdade. No campo sentimental, não
provoque o ciúme do par. Cor: lilás.

GÊMEOS
É um ótimo dia para unir o útil ao agradável nas tarefas
de sua rotina Use o seu talento, arregace as mangas e
lute por suas metas. Poderá se aproximar de pessoas
com objetivos parecidos aos seus. No amor, não
questione as ações do par. Cor: lilás.

CÂNCER
Divulgue seus talentos aos chefes e superiores se
deseja conquistar uma nova colocação ou um aumento.
Mostre sua disposição em assumir novos desafios. No

campo afetivo, converse mais com sua cara-metade e

exponha seus ideais. Cor: tons pastel.

LEÃo
Trace um novo caminho para o sucesso profissional:
mude hábitos e rotinas, converse com pessoas
diferentes e tenhamais ambição. Compartilhe seus
sonhos com seus familiares. Na paixão, dedique mais

atenção àquela pessoa especial. Cor: cinza.

VIRGEM

Seja flexível diante dos imprevistos que podem ocorrer

neste dia A falta de comprometimento de outras
pessoas pode tirar você do sério. Em casa, o entusiasmo
de seus familiares será contagiante. No romance,
cuidado com o ciúme. Cor: marrom.

o arrependimento
do vampiro

o namoro de Kristen Stewart e Robert Pat
tinson (Crepúsculo) parece não andar muito

bem, desde que o casal retomou o romance, em
setembro. Pelomenos é o que relata a revista In
Touch.Uma fonte disse ao tabloide que Pattin
son vinha sofrendo para se decidir se termína
ria definitivamente o romance, mas depois de
muita agonia, o ator dediciu que não dá mais .

"Ele está esperando o fim da promoção do fil
me Amanhecer - Parte 2 em volta do mundo e

então terminará tudo", disse a fonte.

.o, UBRA
- Dê prioridade às suas responsabilidades e não delegue

suas funções aos demais. É um dia para estruturar
sua vida pessoal sobre novas bases financeiras. Então,
cuidado com os gastos! No romance, demonstre que
tem confiança em seu amor. Cor: vinho.

m ESCORPIÃO .

II L. Cuidado para suas palavras não ferirem colegas de
trabalho. O dia estará sob tensão carregada, portanto,
modere seu temperamento. Se pintar conflito em casa,

procure não interferir. Clima favorável para ouvir seu

par: mostre-se presente! Cor: rosa

.. /\ SAGITÁRIO
)(..

-

Você terá mais vitalidade para realizar suas tarefas

profissionais e entusiasmo para contagiar os outros.
Com as energias renovadas, conseguirá enxergar um
futuro mais alegre. Seu romance será fortalecido e a

intimidade promete esquentar. Cor: bege.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Preocupações com a carreira são válidas, mas não
exagere na dose. Confie nos seus amigos se precisar
desabafar. Em casa, evite entrar em atrito com
seus parentes. É possível que o ciúme atrapalhe a
convivência com o par: cuidado! Cor: marrom.

� AQUÁRIO
� Suas preocupações no ambiente profissional poderão

aumentar; bem como sua expectativa em relação
à definição de resultados. Busque segurança na
companhia dos familiares. Confie na pessoa amada e
compartilhe seus receios com ela Cor: branco.

P�IXES
Aguarde novas oportunidades de trabalho. Estabeleça
metas, melhore seus ganhos e amplie horizontes.
Dia excelente para reorganizar sua grana e evitar

surpresas desagradáveis. Na paixão, faça um pacto de
confiança com a pessoa amada Cor: marrom.
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José AUgtiSliU,
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Formando vencedores
Os pilares sobre os quais os jaraguaenses natos ou por opção edificaram
a Iaraguá de hoje, foram construídas com ideias futuristas através de atividades

que requeriam senso comum, capacidade de julgamento e criatividade, entre
elas a prática de esportes. Estes jaraguaenses notáveis solidificaram o lastro

para as gerações futuras serem vencedoras em qualquer atividade da vida.
Poderíamos citar centenas de exemplos: MaxWilhelm, Rudolph Hufenüssler,
Edmundo eVictor Emmendõrfer, Arthur Breithaupt,Wqlter Carlos
Hertel, Eggon João da Silva,WolfgangWeege, e tantos outros. Hoje
destacaremos GerhardArthurMarquardt (Geraldo Marquardt).

N _t
('

(

Geraldo iniciou a prática desportiva no Sport Club Germânica, com o

professorAdolfHermann Schultze. Atleta plural participou de todas as

modalidades esportivas que o clube oferecia: ginástica, atletismo, punhobol
e voleibol. Apaixonado por futebol foi um dos fundadores doAymoré
Futebol Clube. Jogando de centroavante tornou-se o artilheiro do time.
Foi também um dos fundadores do Esporte Clube Brasil, e o presidiu em
duas oportunidades: 17/11/1942 a 28/11/1943 e 16/11/1945 a 22/11/1946.
No seu segundo mandato o clube já ostentava o nome de Baependi.

Time de futebol do

1\ymoré . anos 1930 .

Campo do União
Em pé: Osmar Borges,

Horácio Müller,
Júlio Mafezzolli,
RolfMielke,

Wigando Hasse e

Geraldo Marquardt.
Agachados: Antônio
Haffermann, R.

Bartel, Ary Fruit e
Walter Bartel

GU

'IIf1i"M'l,gumz..OO'i\l1ttl<r
(41)�:'I"!1..t1Ar

sumz@�bf
OBUO, ��19i@

AGORA
ESTAMOS

-

TODOS

JUNTOS
o

Grupo Lunell;

GERALDO MARQUARDT
Família - formação _/ trabalho
Geraldo Marquardt, como era conhecido, nasceu no dia 29 de abril de 1921 na cidade
de Joinville. Era filho de Oswaldo Marquardt e Frieda StammMarquardt. Tinha duas
irmãs: Théia e Inguiburg. Casou comAnely Buhr, e o casal teve dois filhos: Olavo e

Iolane. Geraldo iniciou os estudos em Joinville. A família mudou-se para Iaraguá do Sul,
e o menino passou a estudar na Evangeliche Deutsche Schule, hoje Colégio Evangélico
Jaraguá, com o professor Ferdinand Schlünzen. No Rio de Janeiro formou-se técnico
tecelão. Sempre trabalhou na administração da empresa da família, a Têxtil Cyrus.
Presidiu aAssociação Comercial e Industrial de Iaraguá do Sul de 1962 a 1966.

Inauguração da cancha de
boIão do Baependi . anos
1950 . ordem aleatória:

WolfgangWeege,H�inz
Kohlbach, Samir Mattar,
Geraldo Marquardt,
Eugênio Silva, Loreno
Masrcatto,�tumdo

Emmendõrfer, Bubi Hertel,
Haroldo Ristow, Durval
Marcatto, Alfonso Bohr,

Hans Breithaupt

Az de Ouro - Um laboratório de ideias
No dia 8 demaio de 1948, na sede (antiga) do Baependi, um grupo debolonistas fundou
oAz de Ouro Boliche Clube, eram eles: Geraldo Marquardt,Walter Carlos Hertel, Heinrich
Geffert,Wilfrid Hasse e DorvalMarcatto. Mais tarde integraram-se ao grupo: Eugênio José
da Silva, Erich Brâuer, Alfredo Schulz, Hans Breithaupt,WolfgangWeege, Heinz Kohlbach,
Raimundo Emmendõrfer,Willy Lauffer, José Narloch, Alfonso Buhr, Loreno Marcatto, Eugênio
Victor Schmõckel e Oswaldo Heuse. Muito mais do que um clube de bolão, tornou-se um
laboratório de ideias. Comentavam-se os assuntos pertinentes da hora. Política, futebol,
economia e zombarias. O espaço sempre foi democrático, composto por empresários de
diferentes ramos e opiniões políticas diversas. Entre o jogo de bolão, churrasco e cerveja, '

muitas ideias ali discutidas tomaram forma e ajudaram a construir a Iaraguá de hoje.

A gênese do basquete jaraguaense
No início da década de 1940, GeraldoMarquardt trouxe do Rio de Janeiro o livro de regras e uma
bola de basquete. Na cidademaravilhosa integrou o time de basquete do TijucaTênis Clube.
Jogando pela Seleção do Exército sagrou-se Campeão Brasileiro das ForçasArmadas.Alto, corpo
atlético e hábil nomanejo da bola destacou-se jogando de pivô. Quando retomou a Jaraguá do
Sul, veio comum propósito: formarum time de basquete em nossa cidade. Bem relacionado e

carismático, facilmente encontrou adeptos e formouUUl grande time. Os jogos eram prestigiados
porboa parte da juventude da região. Integraram a equipe pioneira do Esporte Clube Brasil:
Geraldo Marquardt, os irmãos Geraldo e EgonDoubrawa, GertWilhelm, Amadeus eMário

Mahfud, BubiHertel,WillySonnenhohl, Lourenço e Jorge Erching, Ico Zimmermann, Júlio
Mafezzolli,AryFruet, IngoMüller,AmoMüller e Guilherme Schwanke. O técnico da equipe era
Conrado Moeller. O basquete emnossa Jaraguá tomou-se um jeito jovem de ser. Treinos e jogos
eram efetuados na pista de dança do Cine Buhr.A tabela e o aro eram fixados nos caibros de

sustentação do salão.Apartir de 1947 amodalidade p<;lSSOU a utilizar o salão de festas da sede do

Baependi. Mais tarde o clubeAzurra construiu quadrapara asmodalidades de basquete e voleibol.

Cantinho da Saudade - O homem erudito é um-descobridor de fatos que já existem, mas
o homem sábio é um criador de valores que não existem e que ele faz existir. Geraldo pertenceu
a este grupo. No dia 22 de setembro de 1978, GeraldoMarquardt partiu para a eternidade,
Deixou-nos o legado de que os vencedores acreditam no improvável, seguem o seu sonho e o

conquistam. Ficará eternamente em nossos corações, bem ali, no cantinho da saudade.
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Elétrica F E()III.to dt;,
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

47-3370-4273

47-9700-4089Guga eDjokovic! Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.dam O quanto isso é especial. O

Guga foi um dos mais carismáti
cos jogadores de tênis e hoje ele
mostrou o motivo. O tênis bra
sileiro tem um grande espírito e

uma grande alma. A Sérvia é um

país pequeno, mas tem muito
em comum com o Brasil. Somos
muito emotivos, também".

Guga fez questão de retribuir
com algumas palavras: "Não sei
como agradecer ao Djokovic
por isso. [ ... ] Ele tem noção do

impacto que tem como pessoa,
é um cara especial, e vem ven

cendo a todos. Obrigado a todos,
não imaginava que pudesse sen

tir algo igual ao que vivi hoje, de
senhando este coração".

Obrigado, Djoko e Guga pelos
exemplos de tenistas e pessoas
que são e desejo que estes exem

plos sejam seguidos pelos futu
ros jogadores de tênis do circuito
profissional.

Para encerrar, finalizo com

uma frase de Mahatma Gandhi,
que diz o seguinte: "Consciente
ou inconscientemente, cada um

de nós presta um ou outro servi

ço. Se nós cultivamos o hábito de
fazer este serviço deliberadamen
te, nosso desejo de servir crescerá

gradualmente e faremos não ape
nas nossa própria felicidade, mas
da sociedade em geral".

" ]'ictor Hugo: "O espírito se enri
V quece com aquilo que recebe.
O coração, com aquilo que dá".

No último final de semana,
mais precisamente no sábado,
Guga Kuerten, o eterno manézi
nho da Ilha da Magia (Florianó
polis) e Novak Djokovic fizeram
um jogo-exibição de tênis no Ma

racanãzinho, Rio de Janeiro.
Os dois tenistas não fizeram

uni jogo com o objetivo de sim

plesmente ganhar, ou seja, a par
tida de tênis ficou em segundo
plano. Djokovic e Guga deixaram
a imagem de que são pessoas ca-
rismáticas.

.

/

"Djoko" como é carinhosa-
mente chamado no circuito cha
mou a atenção quando buscou
uma criança para entrar em qua
dra' e o garotinho trocou bolas
com Guga, enquanto Djoko olha
va de perto. Que cena linda! Dois

grandes exemplos do tênis, e uma
criança em quadra! Quem joga tê
nis entenderá o que estou falan
do! E quem não joga, mas se for

pai ou mãe, também entenderá!
Durante o jogo, Djoko errou

uma devolução de saque e acer

tou o juiz "sem querer". E mais
uma vez, Djoko mostrou uma

atitude singela, brincou com a

situação constragedora e deu um

beijo na cabeça do juiz.

Guga acabou ganhando o

primeiro set no tiebrak, placar
de 11-9. Mesmo tendo perdido
o set, pode se notar que a vitória
no jogo não era o que mais im

portava para os dois grandes no
mes do tênis. No intervalo entre

os sets, Guga e Djoko até dança
ram o famoso hit de Michel Teló
"Ai se eu te pego".

Djokovic que é famoso por
suas imitações no circuito, entre
elas, da Sharapova, do Federer e

outros, não pode d�ixar de imitar
Guga, e com uma peruca e uma

faixa na cabeça fez um show de

imitações dos jeitos de Guga em

quadra. Final de Jogo: Vitória de

Guga pelo placar: 7-6 (11-9) / 7-5.
E claro Guga comemorou ao seu

estilo, desenhando um coração
em quadra, gesto famoso após
uma vitória em um jogo no tor

neio de Roland Garros.
Vale lembrar ,queDjoko e Guga

algumas horas antes do jogo, visi
taram a favela da Rocinha e inau

guraram uma quadra de tênis para
as crianças carentes. Projétos que
tanto Guga aqui no Brasil, como
Djoko na Sérvia buscam desenvol

ver, e nas palavras de Guga: "Dar
uma oportunidade para elas".

Faço questão de citar as pa
lavras que Djokovic disse após.o
jogo: "Espero que vocês enten-

www.funke.coi.r/eletrica-heinz@funke.com.br
Rua Araquari, 1�8 Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 165/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE

SERViÇOS EM CARATER CONTINUADO, PARA COLETA E ANÁLISES DE
AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA E IN NATURA.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/11/2012, das 8h às 13h30
DATA DA ABERTURA: 06/12/2012 10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-

2106-9100
Isair Moser - Diretor Presidente

EDID\L DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUA DO SUL - SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INfIMAÇÃODE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/970 c/ c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 229048/2012 Sacado: ADEVAIR BATISTA DE MEDEffiOS Endereço: RUA DONAMATIL
DE 276 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-280 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVES
TIMENTO SA Sacador: - Espécie: Cf - N° Titulo: 20016007107 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$
3.252,59 - Data para pagamento: 27/11/2012·Valortotal a pagarR$3.595,64 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.252,59 - Juros: R$ 268,88 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apartamento' 228618/2012 Sacado: ROSANGEJ.A APARECIDA CASTRO Endereço: RUA PEDRO GON
ZAGA 334 - Jaraguá do Sul-SC . CEP: 89259-320 Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A Sacador: - Es

pécie: NP - N°Titulo: 43757298 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 32.958,60 . Data para pagamento:
27/1lI2012-Valor total a pagarR$40.624,22Descrição dos valores: V,alor do título: R$ 32,958,60 - Juros: R$
7.602,45 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$5,27

Apontamento: 228659/2012 Sacado: CIBllA BORGES PINHEIRO DOS SANTOS Endereço: AVPREFWAL
DEMAR GRUBBA 1532 . Jaraguá do Sul-SC . CEP: 89256·500 Cedente: BANCO PANAMERlCANO S/A Sa
cador: - Espécie: CBI· N°TItulo: 46998746 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.819,72 . Data para paga
mento: 27/11/2012-Valor total a pagarR$5.207,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.819,72 - Juros:
R$ 314,88 Emolumentcs R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 229136/2012 Sacado: SONEm ALIMENTOS llDA Endereço: RUA FIDEUS STINGHEN
71 SN - CEN - JARAGUÁDO SUL-SC . CEP: 89256-470Cedente: CREDIVELEIRO FOMENTOMERCANTIL
llDA Sacador: MASSITA ALIMENTOS llDA Espécie: DMI - W TItulo: 38157/1 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 339,71 - Data para pagamento: 27/11/2012- Valor total a pagar R$417,90 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 339,71 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$19,39

Apontamento: 228589/2012 Sacado: DIRCEU STIPP Endereço: RUAPADREALBERfO ROMUAlD JACO
BS 395 APT 103 - Jaraguá do Sul-SC . CEP: 89252-280 Cedente: RESIDENCIAL SONTAMAGAli Sacador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 10310102012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$140,00 - Data para paga
mento: 27/11/2012- Valor total a pagarR$217,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$140,00 - Juros:
R$ 0,79 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23010 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 229141/2012 Sacado: )ULIEIA ANTUNES TIBES - ME Endereço: RUA PREFWAlDEMAR
GRUBBA 4955 . JARAGUÁ DO SUL·se - CEP: 89256-501 Cedente: JARAGUA SUL INDUSIRIAL BRINDES
llDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 4395/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 220,00 - Data para
pagamento: 271ll/2012-Valor total a pagarR$295,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 220,00 - Ju
ros: R$ 0,88Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 229081/2012 Sacado: STARDUR TINTAS ESPECIAIS lIDA Endereço: AVENIDA PRE
FEITOWAlDEMAR GRUBBA 330 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256·900 Cedente: BT EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS llDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 597040 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$
3.405,96 - Data para pagamento: 27/11/2012-Valor total a pagar R$3.485,OODescrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.405,96 - Juros: R$ 5,67 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 228869/2012 Sacaria: AJ EQUIPAMENTOS llDAME Endereço: R DOS IMIGRANTES 500
MODUlD 09 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-430 Cedente: BRINEL COMERCIO & SERVICOS llDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 013393·02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 273,75 - Data para pa
gamento: 27/11/2012-Valor total a pagarR$350,66Descrição dós valores: Valordo título: R$ 273,75 - Juros:
R$ 1,18 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 228512/2012 Sacado: 1.3 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS llDA Endereço: RUA
JOAO PlANINCHECK333 SL03 - NOVABRASIllA - Jaraguádo Sul-Se - CEP: 89252-220 Cedente: BANCO
SAFRA S/A Sacador: NAIULÁB IABORATORIO llDA Espécie: DMI -N" TItulo: 927604990 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 132,14 - Dataparapagamento: 27/1lI2012-Valor total apagarR$205,36Descrição
dos valores: Valor do título: R$132,14 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$11,60. - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 229055/2012 Sacado: ANGENOR RECHIMBOK Endereço: AY.PREFEITO VAlDEMAR
GRUBBA 3nl - VIEIRAS - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-502 Cedente: MAGEL CABRAL BRAGA
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 805 49-60 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 283,03 - Data para
pagamento: 27/11/2012-Valor total a pagarR$363,52Descrição dos valores: Valor do título: R$ 283,03 - Ju
ros: R$ 3,20 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 228299/2012 Sacado: VERONICA MAlTOS FERNANDFZ Endereço: RUA FRITZ BARrEL
72 - BAEPENDI- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-120 Cedente: MARIAADElAIDE FWRES EPP Sacador:
- Espécie:DMI - N'Titulo: 103200/01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 58,50 - Data para pagamento:
27/11/2012-Valortotal a pagar R$131,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 58,50 - Juros: R$ 0,33
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 229051/2012 Sacado: AROMITALIADO BRASIL llDA Endereço: LENO NICOLUZZl178
- JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: MEDEffiOS E BElAlTOTRANSPORfES lTOA Sacador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 31854 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 157,50 - Data para pagamento: 27/1lI2012-
Valor total apagarR$233,86Descrição dos valores: Valor do título: R$157,50 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Díligência; R$17,83

Apontamento: 229065/2012 Sacado: MG REFElCOES llDA Endereço: EXPEDICIONARIO FIDEUS
SIHINGHEN 71 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: SEGAJ.AS AllMENTOS lTOA Sacador: - Espé
cie: DMI - N° TItulo: 011076331 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.337,88 - Data para pagamento:
27/11/2012- Valor total a pagar R$2.425,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.337,88 - Juros: R$
10,13 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
22/1lI2012. Jaraguá do Sul (SC), 22 de novembro de 2012.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 13
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Acordo pode ser o
melhor processo

Católica de Sç e Tribunal de Justiça instalam
Centro de Mediação para evitaração judicial

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

Débora Remor

APrimeira unidade judicial
de resolução de conflitos e

cidadania do Estado será inau

gurada em Iaraguã do Sul hoje
à noite. O Centro de Mediação
surgiu de um convênio entre o

Tribunal de Justiça e do curso

de Direito da Universidade Ca

tólica, e visa encontrar soluções
pacíficas para divergências an

tes que eles se transformem em

processos judiciais.
"Quando surge um proble

ma, todos pensam em levar o

caso à Justiça. Agora, queremos
promover esta técnica de me

diação, onde os próprios envol-

Cerca de 120 estudantes de

direito, assistentes sociais e

psicólogos participaram de um
curso de três dias de capacita
ção para atuarem como me

diadores. Destes, 30 alunos vão
trabalhar corno mediadores a

partir de sexta-feira, sempre
sob a supervisão de um profes
sor e um funcionário do Tribu-

vidas conseguem chegar a um
acordo e o juiz apenas homo

loga a decisão das partes", ex
plicou o juiz Edenildo da Silva,
do Juizado Especial Cível e Cri
minal. Um acordo pode reduzir
o tempo de um conflito de um
ano e meio para três meses.

Para os professores e estu

dantes de Direito da Univer

sidade Católica envolvidos na

mediação, o Centro é também

um passo para a cidadania.

"Além da rapidez na resolução
de conflitos, a comunidade tem
acesso à assessoria jurídica sem

custos", afirmou o coordenador

do curso de Direito da Universi
dade Católica, Maikon Cristia

no Glasenapp.

O Serviço doCentro deMedia
ção é voltado a comunidades ca

rentes, com processos nas áreas

da família, infância e juventude e

cível. Para 2013, a mediação será

estendida também a processos

penais. A pessoa interessada em

fazer acordo deve passarpela tria
gem' que acontece no Núcleo de

Práticas Jurídicas (NPn da uni

versidade. "Iá temos 12 processos

agendados para realizar amedia
ção este ano.A expectativa é aten

der cerca de 300 pessoas ainda

no primeiro semestre do ano que
vem", revelou Glasenapp.

Os pedidos de processo que

chegam ao Juizado, com carac

terísticas que podem levar a um

acordo, também são encami

nhados ao Centro de Mediação.
Para este ano, estão previstas
oito seções de mediação para
conflitos familiares, e o projeto
deve ser ampliado em 2013.

Acadêmicos

Treinamento paramediar
nal de Justiça (TJ).

liA receptividade dos alu

nos e da comunidade foi tão

grande que tínhamos mais

de 200 inscritos e precisamos
fazer uma seleção", disse o co

ordenador do curso de Direito

da Universidade Católica, Mai
kon Cristiano Glasenapp. "Para
o ano que vem queremos fazer

Colisão

Mulher fica ferida

Confira o'vídeo com as entrevistas no site www.ocponline ..com�br. (ri)
I,

.

r
,

,�'�

novos cursos de capacitação,
pois os temas abordados, como
humanística e cidadania, aju
dam a resolver problemas no

dia a dia também."
O Centro de Mediação e

Conciliação da Universidade

Católica será permanente e vai

preencher u!lla lacuna na for

mação dos advogados. 1i0 Mi-

ante

Autor de furto é preso
A PolíciaMilitar prendeu em flagrante um ho

mem de 29 anos, acusado de arrombar e furtar

cigarros e dinheiro de um posto de combustível

no bairro Centenário, em Jaraguá do Sul, na ma

drugada de ontem. Ele teria fugido de bicicleta e

quando foi abordado, às 5h30, tentou fugir, Com
o suspeito foram encontrados apenas R$ 56 e ele

confessou ter gasto mais de R$ 150 do valor do

furto. O suspeito já tem 14 passagens criminais

por furto e envolvimento com drogas.

Umamuiher de 46 anos ficou gravemente
ferida, depois que amotocicleta que ela

conduzia colidiu com um pequeno trator,

por volta das llh de ontem, na estrada do

Bananal do Sul, em Guaramirim. Quando
os Bombeiros chegaram ao local, ela estava
desorientada e foi encaminhada ao Hospital
São José com suspeita de fratura na perna e

braço esquerdo e traumatismo craniano. O

motorista do trator, de 45 anos, saiu ileso.

EDUARDO MONTECINO

VIDA/DA,mA Juiz Edenildo da Silva defende

negociação para agilizar resposta aos conflitos

nistério da Educação exige que
os cursos de Direito tenham
atividades práticas de media

ção, além disso, é uma ação que
coloca a cidadania ao alcance

de todos", explicou Glasenapp.
O Conselho Nacional de Jus

tiça também tem incentivado

os projetos de conciliação nas

universidades brasileiras.

CentJ�()1 de

MeflisMgão e

C'on,eiliação,:
Onde: Núcleo de
Práticos Jurídicos (NPJ) do
Universidade Católico, no ruo

dos Imigrantes, bairro Rau

Quando: de segundo o

quinto-feiro, dos 8h às 12h e

dos 13h30 às 1 7h30
O que: Conílitos nos

áreas da família, infância e

juventude e cível, cujo valor
não ultrapasse R$l,8 mil

(três salários mínimos)
Contato: 3275-8549

,
ii

.i '"I,Htlllglii1!i'il'!íflilil:f!!ffl"!filif!'ifilillllll//"i/i!#!!LW,mil

'., . , ii Faça cºm� manda a lei:
.

'

Publique em jornal de grande circulação
,;

'
..

' " .'
'"

, " ! i' T
.. /

o jornal O CORREIO 00 POVO atende preceitos da lei 289/SA
por- enquadrâr--'Sê Gomo/jornal diáriO dé grande cirotdação looal e

regional.., Balanços, atas, '. e9ita�ç, qemais. pUbliçaç,9,es leg�;s,!
.
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Obra para retirada

de lombada na rua

Epitácio Pessoa

causou bastante

confusão no trânsito

JARAGUÁ DO SUL
....... , ,,, , ,, ,,

,

Natália Trentini

/\ rua Epitácio. Pessoa perm�
.nneceu praticamente vazia

durante toda manhã de ontem.

Um grande contraste em com

paração com as princípaís ruas

do Centro que pararam com um

grande congestionamento, ge
rando uma série de transtornos

para osmotoristas e usuários de

transporte coletivo.
Para transferir a faixa elevada

localizada na rua Epitácio Pes

soa, na esquina com a rua Es

theria Lenzi Friedrich, o trânsito
foi interrompido entre a ponte
Abdon Batista e o Colégio Evan

gélico. Carros, motos, ônibus e

QUINTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2012 1171 GERAL

MARCELE GOUCHE

BOMBEmOS Faixa elevada em frente à corporação atrapalhava passagem

caminhões tiveram que escolher

caminhos alternativos para che

gar ao seu destino. A mudança
da localização da faixa elevada

atendeu a uma solicitação do

Corpo de BombeirosVoluntários
de Jaraguá do Sul, para facilitar o
deslocamento da corporação,

Mesmo aqueles que não pas
sam pela Epitácio, se incomoda
ram com o congestionamento.

"Isso é falta de planejamento,
parece que querem castigar todo
mundo. Porque não resolver isso
de madrugada, ou em um do

mingo? É um abuso", disse o ta-

o ge a ento

Um caos para execução demelhoria

Incompleta

Obra ainda não foi finalizada
Com a rua já liberada, as

mudanças, que não foram fina

lizadas, causaram um pouco de
confusão para osmotoristas e pe
destres. A falta depintura na faixa
elevada dificultava a visualização
e alguns carros passavam em alta
velocidade. Já os pedestres con
tinuamprocurando o antigo local
para atravessar, principalmente
porque o semáforo ainda não

mudou de local. A mudança será

feita ainda essa semana, segundo

o responsável pela Diretoria de prevista para ser pintada nessa

Trânsito, Márcio Ribas. madrugada, assim como toda a

O semáforo ficará aberto, fe- sinalização da Epitácio. "Não fi

chando apenas quando acionado nalizamos (ontem) para poder
porpedestres oupelosBombeiros, liberar o trânsito", disse Ribas.
em casos de emergência.Também Um problema que perma
será feita uma pintura com faixas nece é o ponto de ônibus, já
amarelas em frente à saída da cor- que em horários de pico, o enfi
poração, indicando que éproibida leiramento dos carros também

a parada de veículos. Todas as me- acaba se estendo em frente à

didas têm o objetivo de dar agili- corporação dos Bombeiros.

dade aos bombeiros. Não há planos de retirada dessa
A faixa na lombada estava parada de ônibus.

Insegurança para alunos

Diretor de colégio desaprovamedida
A faixa elevada havia sido

instalada junto à esquina da

Epitácio Pessoa com a Estheria
Lenzi Friedrich há dois anos a

pedido da direção do Colégio
Evangélico Jaraguá, para dar

segurança aos alunos.
Com a nova mudança, a pre

ocupação do diretor da unidade

escolar, Leopoldo Fenner, é com

a segurança dos pedestres. "A pre
sença da faixapróxima da esquina
obrigava osmotoristas a diminuí
rem avelocidade, facilitando a tra-

vessia na Epitácio e na rua lateral,
aEstheria Lenzi Friedrich", conta..

Fenner analisa que quem
anda a pé não tem prioridade
nas decisões referente ao trân

sito. "Agora dependemos da

responsabilidade e bom senso

dos condutores. Isso resolver
o problema da saída dos Bom

beiros' mas cria um problema
que pode até gerar mais ocor

rências", concluiu o diretor.
Para o gerente de Trânsito

Márcio Ribas, a situação é um

problema agora,mas terá solução.
A Secretaria de Planejamento se

comprometeu a melhorar a sina

lização com pintura da faixa em

frente ao colégio e colocação de
outros tipos de retenção, ou até
mesmo uma faixa elevada na la
teral. "É verdade, deveríamos ter
pensado nisso antes, mas estamos
atendendo a uma solicitação dos
Bombeiros. Jaraguá tem um nú

mero exorbitante de carros e con

sequentemente de acidentes, po
deremos salvar vidas", comentou.

xistaNelson Scarpatto, enquanto
observava a fila de carros enfilei
rada em frente ao seu ponto, na
rua Quintino Bocaiúva. A falta

de corridas durante a manhã
acabou sendo um alívio para ele.

"Eu estou torcendo para não ter

que sair nesse trânsito", disse.

Durante toda a manhã a

Polícia Militar acompanhou
o trânsito nas principais ruas,

passando orientações sobre a

situação e sinalizando desvios.
"É uma via principal do muni
cípio, não poderia ser diferente.
O Centro está um caos, a área
central está parada", declarou
o assessor de imprensa da PM,
Jean Rudolf. (Também sou con

tra o trabalho nesse horário, mas
amáquina só poderiavir dema
nhã por isso estamos trabalhan

do o mais rápido possível. Ou
fazia agora, ou não fazia mais",
justificou o gerente deTrânsito da

prefeitura, Márcio Ribas.

Mudança divide opiniões
de quem trafega no local

Apesar de concordar que os

bombeiros precisam ter pas

sagem, o morador da Epitácio,
José Hermelo Marshi, 77 anos,

reclama da forma com que as

obras foram conduzidas. "Que
braram 15 placas de concreto da.
minha calçada, eu tinha pintado
omuro e deixado bonito. Eu não

,

gostei; quando os motoristas

paravam era a chance da gente
poder atravessar a rua", disse.

A aposentadaAldinaWlaz, 57
anos, concorda com a melhoria

para os bombeiros, mas acredita

que o problema não está resol

vido. "Temos que aguardar para
ver, vai facilitar para os bombei

ros, mas ainda tem o ônibus que
continua a atrapalhar", afirmou.

Como pedestre, o estudante
Lucas Procópio, 14 anos, acha

que a mudança pode ser boa.
"Essa é sempre uma rua difícil

de atravessar, olhando parece

que vai ficar mais fácil assim.

Tem que esperar para ver", co
mentou.

ASEGURAI:rACHEGOU

EJUNTOCO ElASUA

IUDADE

(47) 3084-3300
atendimento._mm.br
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CSM em quadra com o foco na final
Jogando em casa e

com vantagem de

empate, Jaraguá
enfrenta o Tubarão

em busca de uma

vaga na decisão

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

Agência Avante

No início deste mês, o Iara
guá conseguiu buscar um

bom empate em 4 a 4 com o Tu

barão, fora de casa. Nesta quin
ta-feira, as equipes retornam a

quadra, mas desta vez na cida
de de Iaraguá do Sul. Podendo
até empatar' para se classificar,
o treinador Sergio Lacerda deve
"administrar a vantagem. O co

mandante aposta na conquista
do título para premiar a tem-

parada, mas prega respeito ao

adversário. 'Temos o objetivo
de decidir e conquistar o título.
Mas temos que jogar com res

peito para vencer o Tubarão",
afirmou. Inclusive, Sergio citou
algumas características do rival.
((É uma equipe composta por
jogadores jovens e com caracte

rísticas de jogo rápido. Não po
demos errar na marcação, para
evitar riscos", concluiu. Invicto
e dono da melhor campanha da
competição, o Jaraguá possui
a vantagem de dois empates,
tanto no tempo normal, como
na prorrogação. O fixo Lê acre

dita que o apoio dos torcedores
será essencial para o resultado.
"Nesse momento precisamos
do apoio do maior número de
torcedores possíveis", afirmou.
O confronto inicia às 20h15, na
Arena Jaraguá. A expectativa é
de um bom público.

LOUGANS DUARTEIDIÁRIO DO SUL
I m: i1Hh

EMPATE O jogo de ida entre Jaraguá e Tubarão terminou em 4 a 4

MARCELO ODORIZZIlDIVULGAÇÃO .

ACORJS Evento une exercício com as belezas naturais de Jaraguá do Sul
c-

Corrida'

DesafioMorro dasAntenas
Praticar esportes é uma das

principais indicações médicas

para o condicionamento físico.
Pensando desta forma, a Asso
ciação de Corredores de Iara

guá do Sul (Acorjs) promove o

10 Desafio Morro das Antenas,
no Morro BoaVisa. Além de rea
lizar atividades físicas, os parti
cipantes poderão apreciar uma
bela vista da cidade. O trajeto

será de 13,5 km no total, sendo
um percurso em aclive (subida)
de aproximadamente 5,4 km de
extensão. A corrida pode ser re

alizada individualmente ou até
mesmo em dupla. As inscrições
iniciaram no dia 8 de novembro
e encerram no dia 5 de dezem
bro. O primeiro lote está dispo
nível pelo valor de R$ 55 e pode
variar até R$ 135, dependendo

da demanda do evento. Ressal
tando que no dia da prova não
serão aceitas inscrições. A cor

rida será realizada no dia 9 de

dezembro, com largada às 9h
da manhã.

Trajeto total é de

13,5 km, sendo 5,4
km de subida.

J'uventus

Patrocinador para 2013
O Iuventus fechou na tarde

de ontem o primeiro patroci
nadar para a temporada 2013.

Trata-se do grupo Metalnox,
que irá estampar sua marca

nas costas da camisa de jogo,
logo abaixo do número.

O grupo Metalnox foi funda
do em 1982, em Iaraguá do Sul.
Atuando no segmento de má

quinas para personalização de

produtos variados, ingressou re

centemente nomercado de brin

des, onde incorpora em sua linha
uma enorme diversidade que a

tomaram a maior distribuidora
de foto produto do Brasil.

O presidente do Juventus,

Ierri Luft, comenta que além do

repasse para o clube, a empresa
irá realizar outras ações que se

rão divulgadas no decorrer do

campeonato. ((O torcedor terá
muitas surpresas", ressalta.

A assinatura do contrato de

patrocínio com o Moleque Tra

vesso, cujos valores não foram

divulgados, se dará no evento de

apresentação do elenco marca

do para o dia 3 de dezembro, e
terávigência de 12meses. "Esse é
o primeiro patrocinador, mas te
nho certeza que agora as portas
se abrirampara outras empresas
da região também apoiarem o

Juventus", finaliza Luft.
DIVULGAÇÃO
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David Tomio de Mattos, o Xitão*
I

x-team_team@hotmail.com

Belfort hOlDenageia a irnIã
"' Jitor Belfort já entrou em lutas do UFC com o cartaz da irmã

V desaparecida estampado, como parte de uma campanha para
reencontrá-la. Agora, a homenageará estampando o nome dela no

seu protetor bucal, que será usado na luta contraMichael Bisping,
dia 19 de janeiro. "Ele [o protetor bucal] émuito especial. Carrega um
nome que esteve sempre ao meu lado e sinto muita falta dela. Muita,
muita", escreveuVitor em seu Twitter. Realmente deve sermuito difícil

manter-se focado para as lutas com uma situação dessas para ser

resolvida. De qualquer forma, que este protetor traga amotivação
necessária paramais uma vitória desse guerreiro brasileiro.

Anderson Silva X Jorge St. Pierre
Pois é.A novela paramarcar esta luta está quase terminando.
Anderson afirma que a idéia de lutar contra o campeão da
categoria de baixo não é dele, mas sim do presidente do UFC,
DannaWhite. Porém, está determinado a alcançar o objetivo de
lutar tanto pelo UFC, quanto por seus planos futuros, que incluem
esta luta que - segundo ele - os fãs estão pedindo hámuito tempo.
Mas que fãs? Por que até onde eu sei lutador que é lutador sempre

procura o mais difícil para se superar. Agora, abrirmão de desafiar

o Ion Iones? Iones na verdade estámuitomais paramelhor do

Mundo, pois vem enfileirando nomes de peso noMMA sem

escolher ninguém. Aliás, até escolhe, como no caso em que ele

não aceitou lutar contra Chael Sonnen. Também convenhamos,

aquele ali não é adversário pra ninguém de qualidade. Eu, como
fã, gostaria de ver o Spider enfrentando alguém à altura. Não

que o GSP não tenha gabarito, mas a diferença de peso e altura é

enorme. Este tipo de negociação de lutasme preocupa, pois pode
acabar virando igual ao boxe. Falcatrua em cima de falcatrua.

Anderson e Lyoto
Esses dois lutadores que foram
assistir o UFC emMontreal,
aproveitaram e ficaram por lá

para iniciar as gravações de urn
filme de ação. Com a fama e

o prestígio, os lutadores agora
têm que se dividir emmais urna
tarefa em seus calendários,
que geralmente eram apenas
de treinar, comer e dormir.
Se bem que interpretar urn

filminho aqui e ali também não

deve ser tão ruim. Anderson
ainda aguarda â confirmação
do canadense GSp, para lutar,
enquanto Lyoto tem difícil

missão contra o duríssimo Dan

Henderson, no UFC 157

dia 23 de fevereiro.

Falando em falcatrua

Futebol

Brasil fatura o Superclássico

A tão esperada luta entre Jorge PattinoMacaco e Iohíl deOliveira não aconteceu. Mais umavez os Ias deMMA
ficaram a ver navios por culpa de umpromotor de lutas que não conhece nada sobre a honra que rege a vida
dos lutadores. Durante o evento, que transcorrianormalmente, os lutadores foram informados que não iriam

ser pagos e o promotor tinha sumido do local. "Galera infelizmente não vai acontecermais nenhuma luta. O

promotor do evento não tem dinheiro parapagarninguém, nem tão poucomeu adversário.Vim dos Estados

Unidos para cá, mematei de treinar, deixei de dar aula naminha academia, perdi peso e todos os atletas que
tambémpassaram pelomesmo, quero pedir desculpas a todos vocês. Estamos saindo daqui direto para a delegacia
para registrarumboletim de ocorrência e tentar fazer justiça", disseMacaco, via assessoria de imprensa. O produtor
do eventoWarriors FC,Alan Borges desapareceu e Iohil, que foi lutar semnenhumpatrocínio, foi quem alertou

Macaco sobre o ocorrido, dando fim ao evento.Até quando isso vai acontecer? Pois da última vez as vítimas foram
Paulão Filho eMurílo Ninja, também lutadores da "velha guarda", que foram enganados pormais de uma vez, até
que por fim acabaram lutando num terceiro evento,marcado para eles se confrontarem. Os eventos não podem
mais ficar namão demercenários sem escrúpulos. Portanto lutadores, fiquem atentos à índole dos promotores
antes de aceitar qualquer peleja, para que sua trajetória dentro das lutas seja amais tranquila possível!

do por Scocco. A resposta brasileira
foi imediata. Aos 38', a bola sobrou

para Fred, que buscou o empate
com chute por cobertura. Aos 45',
em contra-ataque, Scocco recebeu
e marcou o segundo da Argentina,
levando o confronto para os pênal
tis. Nas cobranças, os hermanos er

raram duas logo de cara. E na última

delas, Neymar colocou nas redes e

deu o décimo título do Superclássi
co das Américas ao Brasil.

CEZARO DE LUCA/VIPCOMM

RUIM �ível técnico do Superclássico das Américas ficou
abaixo do esperado pelos torcedores dos dois Países

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do cr X-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, MuayThai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

� Curta e.
DI compartilhO

Concorro :/ camisas
oficiais e dois ingressos

poro o iogo,

Na estreia brasileira em La Bom

bonera, o maior clássico da Amé

rica do Sul não rendeu um futebol

de alto nível, mas de muita entrega
por parte.dos jogadores. Em grande
parte do confronto, o rendimento

apresentado foi fraco, mas os mi

nutos finais modificaram o pano
rama e demonstraram os motivos

que tornam o jogo um diferencial.
Aos 36', os hermanos tiveram um

pênalti duvidoso, que foi converti-

www.fa.cli#Jbook.com!cst.l.l.l.l·IClq.llíí..11tI.5

INGRESSOS ANtECIPADOS: Ingressos:
POSTO MIME MATRIZ, Cadeiru numeradas: RS 15.00
MIME KOHlBACH E'

Arquibancada superior: R$ 1'0,00 ocljfulsal"brogspo].comGIROltA IMÓVEIS

Os 15 primeiros assinantes que ligarem para 2106-1919

a partir das Oh de hoje, ganharão um par de ingressos.
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Preços válidos até 30/11/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Ford Fiesta Hatch 1.012012 Flex (cat. FAE2) a partir de R$ 24.800,00 à vista. New Fiesta Hatch 1.61 2013 Flex (cat. RCA3) R$ 44.990,00 à vista. Ford Focus

Hatch 1.61 GLX Flex (cat. 0883) a partir de R$ 51.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 53,15% de entrada (R$ 27.584,85) e saldo em 36 parcelas de R$ 698,38 na modalidade CDC com 30 dias de carência para

pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de RS 52.726,53. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/07/2012 a partir de 0,38% a.m. e 4,60% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não

abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data

efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação.
Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e reglOesmetropolttaoas! 4001-41l58 I Demais Icxalldades: 0800 722 4858.

Respeite os limites de velocidade.
MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
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