
Recuperação dos rios.

Projetos necessitam
de 12milhões

.

Jaraguá do Sul busca recursos do Estado para colocar em prática as obras de

revitalização de cinco afluentes. A proposta foi apresentada ontem à SDR.

Página6

Maior poder de limpeza.
Maior proteção para o motor.

Tribunal

Acusado é culpado
por crime de 2010
Josimar Ribeiro Rosa foi
condenado ontem, em Jaraguá
do Sul, a 18 anos e sete meses de

prisão por homicídio e ocultação
de cadáver. Página 17

Sexo

Uma conversa
sem preconceito
A psicóloga e sexóloga Laura
Muller esteve em Jaraguá do
Sul para um bate-papo com
adolescentes sobre gravidez
e relacionamento. I

A diferença a cada 10 litros

comparando a gasolina comum

com a gasolina V-Power é de

apenas R$ 1 ,50

Comprove o desempenho de
Shell V-Power nos Postos Mime.

FABIO MOREIRA
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o centro
cOlDunitário
o professorÉlsonCardozo,
emsua apresentação na
plenáriadaAcijsIApevi,
lembrouurna das teses queé
avisão de que a escoladeveria

ser Qmesmo que o centro

comunitário, tendo emvista
a necessidade de amesma

fazer parte da comunidade.
Este conceito, ao contrário �I

· do que sepode acreditar,
nãoénovo, Os imigrantes
especialmente os germânicos
- quando chegaram à .

ríossa'regíão já conviviam
com a universalização do .

'ensino e por isto uma das
primeiras providências,
nos núcleos coloniais, era a

contratação de urn professor.
O estabelecimento onde as

aulas aconteciam se confundia

com a igreja e com o clube. A

vidada comunidade girava
em tomo destes locaisde
encontro e não rarohavia
cruzamentos entre estas

instituições.'O pastor ou padre
também podia serprofessor
ou as celebrações religiosas
acontecerem na escola e ainda

o "clube" ser o galpão de festas
da igreja. De nossomunicípio,
diversas escolas estão sendo

homenageadas por teremmais

de 100 anos de fundação. Em
suamaioria, são frutos desta

· disposiçãodos imigrantes.
I.

Educação
integral

,

IiEducação integral, numa
e�coJa socialmente int�gJ-,:ada
e em tempo integral" fpi
a definição oferecida pelo
professorÉlson para o que se

busca em termode educação.
Ele também defendeu o

I,� .. �:'�'
_

IH
,":.

f
,r II i, "

..

. ,,':,'·

conce�to de ôe�central1ia�ã9,h'"� -,!' I"', "", ,I.,' da ,'o "r '

isto é, esta edl.lcaçã9 �Il1 '

'. '

o' tempo integral não precisa
·acontecer no estabelecimento. .

escolar e sim junto às

mais diversas instituições,
reforçando sua conexão com
a comunídade, Igualmente,
uma sugestão ótima e de
baixo custo é o envolvimento

de profissionais da terceira
idade na oferta de conteúdo

no contra turno da escola. São

diversas as alternativas para

aproveitar as 200manhãs ou
tardes dos dias letivos durante

o ano com atividades que
levem ao desenvolvimento

integral do educando.

www.ocponlíne.com.br

Informa abertura de processo seletivo

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Polos de inovação
.
UETAIDIVULGAÇÃO/ACIJS

Uma das etapas do projeto
de implantação de Pólos

de Inovação - no âmbito do Ino

va@SC, que é um programa do

SC@2022 - é a qualificação de

gestores locais para os mesmos..

Na reunião plenária da Acijsl
Apevi, Marcia Manoel da Silvei

ra (foto), presidente da Federa

ção das Associações de Micro

e Pequenas Empresas de Santa

Catarina(Fampesc), falou sobre

o que teve a oportunidade de

ver no curso de Gestores de Pa

las de Inovação e Clusters (Flo
rianópolis e Barcelona).

Catalunha
A região da Catalunha, onde está localizada Barcelona, é amais
desenvolvida da Espanha e apostou em ummodelo de gestão da inovação
e desenvolvimento local baseado em tecnologia. Esta região foi eleita '

'comomodelo para estudos de gestores, pois foi identificada como fonte de

ideias para omodelo que se deseja implantar em Santa Catarina. Claro que

existem grandes diferenciais, mas, aomesmo tempo, existe um aspecto que

já se observa no Sapiens, em Florianópolis, que é a partic�p��ã� cres�ente
dos capitais privados em sua viabilização. Boa parte das ínícíatívas sao
sustentadas pelo dinheiro público e/ou de organizações. Busca-se, no .

entanto, ummodelo que tenha igualmente participação do capital privado .

. e, de preferência, pelas "Empresas Trataras" como no modelo espanhoL

Parque Científico de Barcelona
Trata-se de uma instituição paralela à Universidade de Barcelona,

que não dispõe de laboratórios, pois loca capacidade nos laboratórios
do Parque Científico, que também são utilizados por pessoas físicas

e jurídicas, mediante pagamento de aluguel pelo que utilizam. Esta

é a forma encontrada paramaximizar o uso dos recursos e ao

mesmo tempo gerar recursos para suamanutenção e expansão.

Elétrica F

47-3370-4273

47-9700-4089
Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.

www.funke.co.rjeletricaheinz@funke.com.br

Rua Araquari, 1
.

8 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

ASSISTENTE DE SAÚDE BUCAL: Ensino médio completo; Curso de
JARAGUÁ DO SUL.

Formação em ASB ou THD; Contrato por período determinado.
Por meio do site até dia

09/12/2012

txou: i:f!;·I'I!,d!I'··!ii!q·,�:�w�!: ÍNDICE.lJU.·'I•••'III. .!IU ,", ... '�.7:m. JW 11/1"./111 JlPIJ,.JII['.II , .. � PERÍODO

SELIC 7,25% 1º ..9Y.!.Y..�.�.9:.?º}..?.........
TR

·
·

6
..

0ÓÓo;�
· .. ·· ..

27.NOVEMBRO.2012

���� �_�,��ºª - �����fR��lQ2i�
.���º��..... JQJ: .. :.Q!.ª.Q�!.o ?!.:.N.0�M.J:lªQ.:.?.9.�.? ..

AÇÕES PETR4 18,51 .J -1,65%

VALE5 35,73 "//Dr 0,00%

BVMF3 12,50 ... -0,64%
......................................................................................................................................................................

0,4273 28.NOVEMBRO.2012POUPANÇA
COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT "-0,85%

OURO .0,09%

US$ 110,300

US$ 1743,610

Retmião plenária
daAcias
Em sua reunião de amanhã, aAcias terá

apresentação do Sistema de Geração de

Negócios entre Associados, por Guilherme

Vogel; Paulo Roberto Bisone apresentará um
balanço das ações do Senai; Luiz Fernando

Ehnke falará sobre CargaTributária. Na ocasião,
também será feita a entrega de certificados de

associados e apresentação daAgemed.

Cesumar
Adriano MarceloAlbano, diretor do Pala de

Educação à Distância, de Blumenau e Jaraguá .

do Sul, utilizou o espaço empresarialAcijslApevi
para falar sobre a instituição de ensino e sobre os

cursos que oferece para a comunidade. Adriano

é proprietário da franquia nas duas cidades.

Jovens

empreendedores
Acontece hoje o 6° Encontro Regional de Jovens
Empreendedores, que traz a palestra "O Sucesso

anda de Limousine", com Jota deMiami.O

evento aconte as 20h, na Scar. Os ingressos
custam de R$ 25 a R$ 60. O palestrante virou'
urn case de sucesso depois de fazer fortuna nos
Estados Unidos alugando veículos de luxo para
os americanos. Uma história com boas lições.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 834
02 - 04 - 07 - 08 - 09
10·· 11 - 14 - 16 - 18

19 - 20 - 21 - 22 - 23

QUINA
SORTEIO N° 3053
04 - 09 - 47 - 51 - 58

Cidade Inseri ões e informa ões

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site

www.sesc ..sc.com.br ícone Trabalhe Conosco
._,_...................- ...._ ...................... , .....�"""',""......... , .. '�'''� .............�'''-'''''''"
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ilC;"� sexb_àlidatle n,a a�ole�cên,�ia se�pre foimotivo .de pre-, '

llocupação dos pais, Em uma sociedade que está sendo
, 'I érronêamentê douttinadá pelá'postura de qüe o embele-s

zamento do corpo vale .mais dp que a formação intelectual"
crit!-se o sinal de hlêita 'mlsfarúflias parallireciOIlar cadavéz'
"lll?is os filhos a adotarem uma postura pre,ventiwl. Asocíe
dade não pode serhipócrita emnão"querer enxergar de que
os adolescentes, nanatqre:t:a ql-,le lhe é p�qiliar, t�,mo desejo
de iniciar avida sexual nessa fase. Essavontade é inerente ao

serhumanoe não ,:vai:mudar,O quemudou foi a circulação
das informações e como elas chegam aos jovens.

, . Nummeiomúltímídia, a facílidade para acessar assun- ,

tos que provocam o despertar prematuro da sexualidade
.

. 1

tos às,do�q�as smq.1f.ll.fUent�\tran��issíveis, h� a,pqssibili
dade dos jovens interromperem repentinamente essa fase

de descobertas para assumirem compromissos adultos,
caso ocorra uma gravidez inesperada.

Com isso, inicia-seum ciclo de perdas de oportunida
des. Deixa-se de dedicar aos estudos. Perde-se o contato

com osamigos e se adia outras ações.
Se o assunto sexo é facilmente encontrado na mídia,

deve ter a mesma liberdade para ser debatido nas famí

lias, para que se tenha uma educação voltada ao equi
líbrio. Continuar tratando esse assunto como tabu só

estimula os desejos para uma descoberta da vida sexual

desorientada.

�e 1.0 .�ssunto,,�ex� .� fa,,,i1mente.
.

encontrado na mídia,'deve

�!r a m"s�a ,lib,e"d,ad" par� ser,
debatido nas famílias.

ajudama estimular commais fervor"os deSejos dos jo
'vens a terem uma vida sexual constante.

..

A famílía é que deve criar formas de limitar os'abu-
sos e dírecíonar a atenção dos.seus filhospara os riscos

que esse universo apresenta. Além de estarem expos-

o leitor

O Estado é laico

Há uma definição de domí
nio público que a Demo

cracia é o pior sistema dentre

as formas de governo à exceção
de todos os demais. Ou seja,
mesmo que ela tenha os pontos
fracos e suas falhas, ainda assim
nenhum-outro seriamelhor.

Dos elementos que a com

põem, aprevalência davontade
da maioria é sua principal ca
racterística. Outros princípios
são muito relevantes, como a

liberdade de expressão, de ma
nifestação do pensamento e de

crença religiosa. Esta, na figura
da Igreja Católica, quando não

se confundia com o próprio Es

tado, sempre era sua aliada.
Com o passar dos anos, a

separação e desvinculação en

tre Estado e religião ocorreram
de forma natural. Apesar des
se afastamento, ainda são fre

quentes a mistura de papéis,
continuando principalmente
com o Catolicismo.

Com- o advento da Consti

tuição de 1988, o Estado conso
lidou a sua laicidade em vários

dispositivos. Nos artigos 5°, 19 e
150 ficaram asseguradas a liber
dade de crença, o livre exercício
de culto, a não ingerência do
Estado e a isenção de impostos.

Como no Brasil teoria e prá
tica são sempre muito díspares,
o Estado continua com total in

gerência na religião. Começa no
preâmbulo daConstituição com
a inserção da frase "sob a prote
ção de Deus", que recebe apoio
de alguns, sob o argumento de

que Estado laico é diferente de
Estado ateu, e é duramente cri

ticada por muitos, sob a justifi
cativa de que os brasileiros que

não creem em Deus são discri
minados constitucionalmente.

Nada se compara à quanti
dade de cidades, ruas, praças
e logradouros públicos em ge
ral com nomes de santos. Três

estados brasileiros têm nomes

"santificados": São Paulo, San
ta Catarina e Espírito Santo. Já
as cidades são tantas que im

possibilitam a contagem. Tam
bém existem feriados santos.

Vem o coroamento do cato

licismo do Estado com a cober
tura da 'imprensa nacional, que
embora não represente direta
mente Estado, atua sob conces

são. A rede Globo toma a frente.
Em todos os anos, repórteres
cobrem ao vivo as comemora

ções em Aparecida do Norte e

Círio de Nazaré, no Pará. Todas

as posições defendidas pela
Igreja Católica são destacadas
em manchetes na imprensa em
geral, sempre com um direcio
namento positivo, do mesmo

modo como negativamente são

apresentadas quaisquer notí
cias sobre as demais religiões.
O coroamento da laicidade do
Estado vem com a frase, "Deus

seja louvado", carimbada em to

das as notas da moeda nacional.
Isso comprova que se estámuito

distante de um Estado efetiva
mente laico e de uma imprensa
imparcial também na cober
tura de eventos religiosos. Por

. enquanto, todos os símbolos

religiosos devem ser retirados
de órgãos públicos e as demais

manifestações devem ficar res
tritas às pessoas privadas.

Pedro Cardoso da Costa,
bacharel emDireito

I. CompartUhe a su.a. opinião. Escreva..nos!

� Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
\wwlilli!n/IíiiiiI!iIIii'ui com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Tem que ser agora...

Oditado popular não deixa dúvidas: devagar se
vai ao longe. E há um outro: a pressa é inimiga

da perfeição. Ainda assim, e sabendo disso, quanta
gente você conhece que vive deixando tudo para a

última hora, gente que sai derrubando o que en

contra pela frente em busca de um resultado que
bem poderia ser obtido com vagar e de melhor

apuro? Mais oumenos a regra. São poucos os inte

ligentes, os que regularmente fazem o que tem que
ser feito e buscam com qualidade o que lhes vai

dar conforto. Estou me referindo aos que não me

saem da cabeça e que dia destes os vi numa repor

tagem de televisão. Eram, e são, os apressados para
entrar em forma e passar pelo Verão com corpos
mais alinhados, os que andam procurando vagas
em academias, os apressados da estupidez, enfim.

Entrar em forma, ou preservar a boa forma fí

sica, exige cuidados continuados e regulares, isto
é, sem folga, todos os dias. Quem, p,or exemplo,
alimentar-se com regularidade, frugalidade e de

modo balanceado, terá corpo saudável, peso ideal
e não viverá as angústias da pressa para entrar em
forma. Mas isso é para poucos, é para os discipli
nados.Vale, por exemplo, para os alunos vadios, os
que passam o ano todo na folga e no fim do ano

querem assimilar toda a matéria em poucos dias.

Trouxas. Não sabem que a memória não funciona

sob pressão? Quem estuda todos os dias a cota do

dia não vai precisar mais tarde de esforços espe
ciais e muito menos de professor "particular".

Quem vigia a boca ao comer, todos os dias,
quem faz a sua caminhada "sagrada", todos os dias,
quem cuida da cabeça, todos os dias, não precisará
de médico nem de psicólogo. Os cuidados preci
sam ser diários e ao longo da vida, o mais é para
os desidíosos, para os indolentes existenciais, para

os pífios, em resumo, para os fracassados do muro

das lamentações na vida.

Amanhã
.
Cuidado com o amanhã; certo mesmo, você só

tem o hoje. Vem daí que o futuro que nos assusta

resulta do que estivermos fazendo hoje, ninguém
assegurou o futuro deixando coisas para fazer

"amanhã". Os procrastinadores são os perdedores
existenciais, são, porexemplo, os quehoje não pou
pam e amanhã vão pedir emprestado para alguém.
E nunca se deve emprestar para quem ontem não

pensou no hoje. É um baita risco. Você tem agora

alguma coisa que está deixando para amanhã? São
três as razões para isso: dúvida, medo ou falta de

vontade. Três terrores que nos liquidam.

Outra
Muitas pessoas compartilharam comigo da dor

que a "partida" da Piti, a minha peludinha, baixi
nha' branquinha emeíguinhacachorrínha,me pro
vocou. E algumas dessas pessoas me ofereceram

outra cachorrinha. Agradeci, sequei os olhos, mas
vou esperar um pouco. Não posso substituir a Piti,
o lugarzinho dela será sempre dela. A cachorrinha

que um dia virá, vai chegar de mansinho, como

quem não quer nada e quando eu menos ímagí
nar... E quem vaimandá-la é a Piti. Grato, amigos.

Falta dizer

Quantos grandes amores, quanto formidáveis ne
gócios, quantas riquezas perdemos na vida porque
ficamos a esperar que alguém nos bata à porta ou nos

ligue o telefone? O outro lado bem que pode, por aca
nhamento, estar esperando por nós.Vai lá, liga!...
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jornais da região, segundo o pre
sidente do Sinsep, Luiz Carlos

Ortiz Primo, a decisão foi pela
publicação no Jornal de Santa

Catarina, com veiculação em

Blumenau, Vale do Itajaí e Santa
Catarina, conforme a página do
veículo na Internet. "Eles afir
maram para a gente que o jornal
também é publicado nos cinco

municípios da nossa região",
alegou o presidente.

Sindicato dos Servidores

Dez dias paraprestar informações
Defesa do Sinsep
alega que o critério

para publicação
do edital foi feito
conforme determina

estatudo da entidade

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

OSindicato dos Servidores

Públicos Municipais de

Jaraguá do Sul e Região (Sin
sep) tem um prazo de dez dias

para apresentar as razões que
levaram a entidade a divulgar o
edital sobre a abertura das ins

crições das chapas interessa

das em participar das eleições
da escolha da nova diretoria no

Jornal de Santa Catarina, com
sede em Blumenau.

No dia 23 de novembro,
alguns filiados do Sinsep en

traram com mandado de segu

rança pedindo a suspensão do

pleito, que seriam realizados

entre última terça-feira e on

tem, alegando que ao divulgar
o edital nesse veículo de comu

nicação' a entidade não teria

seguido os critérios previstos
no estatuto. Como não soube

ram da abertura do processo
de inscrição, esses filiados des
contentes com a medida não

tiveram tempo para disputar
as eleições. Apenas uma cha

pa' que representa a situação,
se Inscreveu.

Porém na segunda feira a

juíza da Vara da Fazenda de Ia

raguá do Sul, Candida Brugnoli,
acatou a reclamação dos filia

dos que se sentiram prejudica
dos com a medida e concedeu
liminar suspendendo o pleito.

Segundo o assessor jurídico
do Sindicato, o advogado César

Lenzi, a manifestação da juíza
é uma solicitação de maiores

informações e não uma deci

são ou sentença definitiva. "A

base da nossa defesa é de que,
conforme o entendimento do

sindicato, cumprimos com o

estatuto publicando o edital em

jornal de grande circulação",
disse. Lenzi informou ainda

que o edital foi fixado emmural

nas dependências da entidade.
De acordo com o presiden

te do Sinsep, Luiz Carlos Ortiz

Primo, se a decisão for favorá

vel à entidade, a diretoria terá

EDUARDO MONTECINO
�

PARTICIPAÇÃO O vice-prefeito eleito Jaime

Negherbon (PMDB) também esteve presente

apenas que marcar uma nova

data para a eleição. Se for con
trária' todo o processo de elei

ção terá que ser refeito. "Temos

mais de 50 pessoas envolvidas,
gente que veio de fora da cida

de para ajudar e já estava por

aqui", disse Primo.
Enquanto espera pela de

cisão judicial, o grupo que im

petrou o mandato de seguran

ça já começa a cogitar nomes
para a formação de uma chapa
concorrente à atual. "Já rece

bemos ligações de servidores

se colocando à disposição, in
clusive de gente que estava na

chapa deles", afirmou uma das

reclamantes, a servidora Cle

onís Rosália Tomaselli. Quem
também assinou o mandado

foi a servidora Maristela Menel

e o ex-sócio do Sinsep, Agosti
nho Klinkoski.

Grupo já
começa a cogitar
nomes para a

formação de uma

chapa concorrente
à atual.

A

ABRANGENCIA Primo aIega que o jornal onde
saiu o editaI circula nos cinco municípios da região

Pu�licação
O que diz o Estatuto

De acordo com o.artigo 44

do Estatuto da entidade, no

prazo mínimo de 15 dias antes

do pleito deverá ser publicado
aviso resumido do Edital em

jornal de grande circulação,
que abranja no mínimo os mu

nicípios que compõem a base

territorial da entidade de clas

se, e no Diário Oficial do Esta

do. Depois datornada de preços

para a publicação do edital em

Lei de Respo�sabilidade Fiscal

Auditor do TCE alerta sobre o assunto
O auditor fiscal de controle

externo do TCE/SC, Geraldo José
Gomes, repassou informações
fundamentais para o início do
mandato dos prefeitos e vices

eleitos nesse ano no Seminário

para Novos Gestores, realizado

pela Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu (Arnvalí), em

Iaraguá do Sul.
As atenções foram com a Lei

da Responsabilidade Fiscal (LRF)
e a elaboração das leis orçamentá
rias dos municípios. "É importan
te que os eleitos conheçam ainda

esse ano o planejamento do orça
mento porque irá afetá-los no ano

que vem", disse o auditor.
Outro ponto abordado pelo

palestrante foi a importância das

equipes de transição de governo

para verificar quais serviços ofe
recidos pela administração de

vem ter seus editais de licitação
homologados ainda neste ano

para que possam ser retomados

a partir de 2 de janeiro sem obri

gar os prefeitos a dispensarem os

processos licitatórios.

Entre os presentes, o prefei
to eleito de Guaramirim, Lauro

Frõhlich (PSD), acompanhado
pelo vice Paulo Veloso (PSDB),
destacou a abertura que o TCE

deuaosmunicípiosparao diálogo.
O seminário também serviu para
uma reciclagem dos que já pos
suem experiência na adminis

tração pública, como o prefeito
eleito de Schroeder, Osvaldo lurck
(PSDB), e o reeleito de Massaran

duba, Mario Fernando Reinke

(PSDB). "A gente nunca sabe

tudo", disse Reinke, que também

trouxe novos secretários da futura

administração e fez vários ques
tionamentos durante a palestra.

Iurck, que foiprefeito de Schro
eder no período de 2001 a 2004,
disse que veio se atualizar sobre as

mudanças na lei. 'Aindamais que
a gente sabe que o controle (das fi-

nanças) é cada vezmais rigoroso",
afirmou. Ele destacou ainda a tro

ca de experiência entre os demais

participantes como um ponto po
sitivo do seminário.

I

O prefeito eleito de Jaraguá
do Sul, Dieter Janssen (PP), não

pode comparecer já que parti
cipa de um congresso em São

Paulo, mas foi representado no

seminário pelo presidente do Pp,
Ademir Izidoro, e pelo consultor
financeiro Sérgio Kuchenbecker.
Além deles, o vice-prefeito eleito

Jaime Negherbon (PMDB) tam
bém estava presente. "Fiz escola
de governo, o curso de vereadores,
mas a gente sempre tem algo para
aprender", declarou Negherbon.
Durante a palestra, o vice-prefeito
eleito questionou sobre a legali-

. dade de ações do atual governo,
como empréstimos à Agência de
Fomento do Estado de Santa Ca

tarina (Badesc), q�e deverão ser

pagos pela nova administração.
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Nessas palestras,
Dietêr Jânssen�buVifi as
experiêncías desenvolvidas' .

naPrefeitura do Rio,

de Ianejro, onde foragi
adotadas,aplicações'que
priorizaram a economia ...

.

Com isso, a capacidade de
investimento, que estava
limitada a apenas 3% da

arrecadação, subiu para
18% durante a.gestão do
prefeito.Eduardo Pa,�s.
Dieter saiu motivado
desses cursos porque eles
confirmaràm 'ãlgumas Wh!

',I í<teias que prefende
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Impasse na transição
Representantes das equipes de transi

ção em Iaraguá do Sul vão se reunir

hoje com o presidente da Câmara de Vere

adores, Francisco Alves (PT), para tratar da

devolução para a Prefeitura. O pedido da

disponibilização do dinheiro - cerca de R$
1,65 milhão - foi feito no dia 12 deste mês,

pelo secretário da Fazenda José Olívio Papp
ao presidente do Legislativo. Com a demo

ra na liberação, a atual gestão tem emper
rado o processo de troca de governo.

Por causa disso, a transição entre a

equipe do prefeito eleito Dieter Ianssen e

a do atual governo corre o risco de entrar

em crise. Contudo, Alves diz que o prazo

para a devolução é até dia 31 de dezembro.

"Temos de respeitar as leis. A legislação
estipula até quando deve ser devolvido o

dinheiro", explica o presidente. Segundo o

vereador, ainda não existe nenhum pedi
do oficial sobre a liberação dos recursos.

liA gente vai analisar a solicitação do se

cretário Papp, mas até agora não tem nada

definido", argumenta. Conforme o parla
mentar, lias poderes são independentes e

precisam ser respeitados".
O secretário de Administração, Ivo Ko

nell, confirma que o Executivo precisa dos
recursos que estão no Legislativo. liA Câ

mara já devolveu parte deles, só estamos

querendo que seja liberada a parte que fi

cou para trás", afirmou Konell.

Novos gestores
o Seminário Regional para Novos Gestores, realizado pelaAssociação dos

Vereadores do Vale do Itapocu (Avevi), serviu também para identificar pessoas que

farão parte do primeiro escalão da futura administração jaraguaense. De Jaraguá do
Sul estavam presentes o vereadorAdemar Possamai, que deve assumir a Saúde, e

Ronis Bosse, cotado para ser o secretário de Urbanismo e Mobilidade.

DIVULGAÇÃO

Em Guaramirim
A equipe da nova gestão da administração de Guaramirim está praticamente
montada. Durante o Seminário Regional para Novos Gestores, o prefeito '

eleito Laura Frõhlich (PSD) fez questão de tirar uma foto com os

participantes. Amaioria deve ocupar cargo no alto escalão.

Nome certo
Mesmo que a divulgação oficial com a lista dos secretários emGuaramirim aconteça na

próxima terça-feira, dia 4, mais umnome foi confirmado por Frõhlich; Iran Siqueira deve
assumir a pasta de Planejamento. Já o nome para a seoretaria de Saúde continua indefinido.

Em alta
o prefeito eleito de Jaraguá do
Sul, Dieter Janssen (PP), está
cotado para assumir a presidência
daAssociação dos Municípios
doVale do Itapocu (Arnvali).
Seria uma forma simbólica de

apagar a crise causada entre a

atual gestão e a entidade, no caso

das antenas de rádio.

Reunião

com os eleitos
Hoje à noite, Dieter Janssen (PP)
vai se reunir com os vereadores

eleitos da base aliada.A conversa

com os cinco parlamentares que
representarão o governo servirá

para estreitar as relações entre o

futuro Executivo e o Legislativo.

Hospital de
Massaranduba
o projeto que firmava a

parceria entre o município de
Massaranduba e o Instituto

Adonhiran, para administrar o

hospital, foi retirado da Câmara.

Atendendo ao pedido do prefeito
Mario Fernando Reinke, o

Legislativo devolveu a proposta
no dia 20 de novembro.

Transporte
coletivo
Osmembros da Federação das
Associações deMoradores de Santa
Catarina (Famesc) estão articulando
um encontro com as lideranças'da
região para tratar da situação do
transporte coletivo. Conforme o vice

presidente da região Norte, Idezides
Resende Filho, o encontro deve
acontecer em Schroeder, mas ainda
não tem a data definida. "Queremos
uma solução que estimule as
pessoas a andar de ônibus", disse.

Agitação
A sessão da última segunda-feira
na Câmara deVereadores de
Massaranduba foi agitada. Dos 11

projetos que estavam na pauta,
seis eram do Executivo e foram

aprovados, Já os do Legislativo,
ficaram assim: dois retirados da

pauta, dois tiveram pedidos de
vistas e um foi rejeitado.
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Preservação
Verba para recuperar os rios
Prefeitura envia projetos ao Governo do
Estado visando captar R$ 12 milhões

término do ano, a possibilidade
de liberação dos recursos é re

mota, mas os projetos irão para
análise do governo estadual.

Pleiteados pela comunidade

após as enchentes de 2008, os

projetos foram apresentados ao

Governo Federal em 2010, quan
do acabaram de fora da primeira
chamada do PAC 2. O diretor de

captação de recursos da Prefei
tura de Jaraguá do Sul, Antônio
Carlos Luz, explicou que os pro
jetos foram protocolados tam

bém nos ministérios da Cidade
e da Integração Nacional e ainda
há apossibilidade do dinheiro vir

JARAGUÁ DO SUL vitalização das áreas marginais
e a recuperação hídrica dos
rios: da Luz, ribeirão Chico de

Jaraguá do Sul busca R$ 12 mi- Paula, rio Jaraguá, rio Cerro e

lhões de recursos do governo ribeirão Três Rios. (veja quadro)
do Estado para colocar em prá- Os cinco projetos serão enca

tica as obras de revitalização de minhados à Secretaria do Estado
cinco rios do município. A pro- da Fazenda de Santa Catarina

posta foi apresentada ontem para a captação de recursos do
durante a reunião do Conselho Fundo Social e à Secretaria Esta
da Secretaria de Desenvolvi:' dual da Defesa Civil. O secretário
menta Regional de Iaraguá do de desenvolvimento regional,
Sul. Os projetos focalizam a re- Lia Tironi, disse que devido ao

Carolina Veiga

da segunda chamada do Progra
ma de Aceleração do Crescimen
to (PAC2), do governo federal.
"Estamos confiantes e proto
colamos os projetos em várias
instâncias para aumentarmos as

chances de conseguirmos os re

cursos", afirmou o diretor.

Apesar de o recurso para a

revitalização ,de toda a bacia do

Itapocu ser elevado, as chances
de captação de recurs,?s são al
tas. "Os R$ 12 milhões podem ser

captados em etapas, por isso foi
elaborado um projeto pira cada
um dos rios que serão beneficia
dos com as obras", explicou Luz.

FABIO MOREIRA
,

JARAGUÁ Entre os projetos estão previstos R$ 500mil para recuperação da capacidade lúdrica do rio

Expectativa

Moradores esperampormelhorias
Cansados de vistoriar o ní

vel das águas do Rio Jaraguá a

cada chuva que cai sobre a cí-
- dade, os moradores da rua João
Firmino Ayroso, no bairro Iara

guá Esquerdo, Elaine Almeida
Flizicoske e Leopoldo Schultz,
esperam ser: beneficiados com o

projeto de revitalização dos rios.
Há 13 anosmorando àsmar

gens do rio Jaraguá, no bairro

Iaraguá Esquerdo, Schultz dis-

se que atualmente, arrepende- menta dos rios, Schultz garante
se de ter investido dinheiro no que com as obras de revítali
local. Segundo ele, apenas em zação dormiria mais tranquilo.
2008 e teve um gasto superior "Poderei parar de observar o

a R$ 2 mil para se recuperar nível das águas da janela, preo
dos estragos da chuva. Após cupado em correr para levantar

as cheias e como medida de os móveis de casa", concluiu.

prevenção, o morador decidiu Vizinha e inquilina de Leo

construir camas de tijolos e poldo Schultz, a jovem Eliane
mandar confeccionar móveis Almeida Flizicoske mora no Io
de ferro. Satisfeito com a ideia cal há três anos e, desde então, já
dos projetos de . .d.�����P����", enfrentoumomentos de sufoco.

Com as chuvas de 2010, ela ob
servou duas vezes as águas atin
girem o quarto degrau da escada
que liga a área de serviço aos de
mais cômodos da casa. Segundo
a moradora, obras semelhantes

já foram realizadas na região e os

benefícios foram visíveis. "Logo
depois que encheu, em 2010,
eles abriram o rio uma vez.Acho

que isso fez com que não en

chesse desde então", avaliou.

Os projetos:
Ribeirão Chico
de Paula:
R$ 5.391.997,19. Obras
previstas:desassore
amento da calha do
rio e recuperação das

margens e controle
de erosões através da

implantação demuros

_
de gabiões. Remoção
de edificações em áreas
demaior risco. Recupe
ração damata ciliar e
implantação de um par
que linear com ciclovia
ao longo do trecho.
Educação ambiental.

Ribeirão Três Rios:

R$ 2.411.411,24. Obras
previstas: recuperação
da capacidade hídrica
e desassoreamento
da calha do rio. Recu

peração das margens
e controle de erosão
através da construção
de muros de gabião.
Remoção do lixo ao

longo do leito. As obras

ajudarão a diminuir a
velocidade do fluxo das

águas do rio com as

cheias, evitando enxur
radas. Conscientização
da comunidade local
sobre importância da
preservação ambiental.

Rio Jaraguá:
R$ 500 mil. Obras
previstas: recuperação
da capacidade hídrica
e desassoreamento.
Controle de erosão e

readequação da vege
tação das margens.

Rio da Luz:
R$ 1.328.650,35.
Desassoreamento

para recuperação da

capacidade hídrica e

recuperação damata
ciliar para o controle
de erosão. Remoção
do lixo ao longo do
leito e conscientização
da comunidade local
sobre a importância da

vegetação ambiental.

Rio Cerro:

1.942.590,89. Desasso
reamento da calha do
rio através da implanta
ção demuros de gabião.
Recuperação daMara
ciliar e remoção do lixo
ao longo do leito do rio.
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JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

m auditório

lotado, luz no
nível certo

e o ambien
te agradável
para falar de

um assunto que gera muita
discussão na roda de amigos,
na escola ou até mesmo em

casa: sexo. A palestra
IISexu

alidade e qualidade de vida
andam juntas?", da psicóloga
e sexóloga Laura 'Muller, veio
a Iaraguá do Sul em parceria
com o Núcleo de Promoção
à Saúde e Responsabilidade
Social da Unimed. A maioria

do público era formado por
alunos da rede municipal de
ensino, com idades entre 13 e

15 anos.

A. palestra foi.direcionada
a este público, pois, segundo
Laura, os jovens brasileiros
iniciam a vida sexual entre os

15 e 17 anos. "Essa iniciação é

acompanhada de muitas dú

vidas, expectativas e angús
tias", destacou. O bate-papo
foi direcionado para que algu
mas dúvidas mais pertinentes
como a gravidez precoce, Aids
e a prática do sexo fossem es

clarecidas de uma maneira
informal e com muito humor.
"Este toque de humor facili
ta na hora de conversar coisa

séria, mas esses adolescentes
também precisam falar de as-

. suntos sérios com mais liber

dade", falou. A escola pode
ser um aUXI1io neste processo
de educação sexual, pois em

muitos casos a família tam

bém não tem um conheci
menta do assunto.

O evento foi uma maneira
de finalizar as ações anuais
do projeto "Menino Cidadão"
e "Menino Cidadão nas Es-

MAIS DO QUE
UM INGREDIENTE,

É UM TOQUE
DE MESTRE .

.......... " •. ('.<l��) ... " .......•.

www.amoslecto.com

colas", da Unimed, que levou

informação sobre o mercado
de trabalho, prevenção dagra
videz na adolescência e tam

bém na prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis. O
número de atendidos com o

projeto, segundo a empresa,
aproximadamente 2.500 alu
nos foram atendidos.

�

E preciso dialogar
e pensar no assunto

Dos 902 bebês nascidos
este ano em Iaragua, 101 são

de mães adolescentes e algu
mas com idades entre 10 e 14

anos. Os dados da Secretaria

Municipal de Saúde servem de
alerta para todas as meninas
e meninos desta faixa etária.
O sonho da primeira vez vem

acompanho de muitas sensa

ções e, algumas delas, podem
trazer outras consequências.
"Existe uma gama de senti
mentos envolvidos na hora
de transar pela primeira vez

e, por isso, em alguns casos

os métodos de prevenção são

esquecidos", explicou Laura. A
psicóloga destacou que apre
sentar estes conceitos não é
uma tarefa fácil, principal
mente para este público.

Para a professora da Esco
la Albano Kanzler, Sandra W
Schroeder, a palestra é impor
tante para o desenvolvimento
educacional dos alunos. lias
alunos já elaboraram oficinas
de prevenção e de conscienti

zação em relação ao sexo", co
mentou. A professora destaca

que os jovens ainda sofrem a

influência de informações que
eles procuram na Internet e

em outros veículos de comu

nicação. "Trouxemos os alu
nos que tiveram destaque nes
tas oficinas, pois eles podem
adquirir mais conhecimento".

Educação sexual

Palestra

para
esclarecer

EDUARDO MONTECINO

A psicóloga e

sexóloga Laura
Muller esteve em

Jaraguá do Sul ontem
e participou de

um bate-papo com

estudantes da região

A informação queacaboucomasdúvidas
A timidez de Karolyne Petry, 14 anos, ao

tratar o assunto é grande, mas ela contou

com o apoio dos amigos para acabar com ela.
IINão tinha coragem de fazer as perguntas,
mas pedi para que meus amigos fizessem",
brincou. Nenhuma dúvida ficou na mente

da pequena estudante, pois as perguntas fo
ram respondidas de maneira que o conteúdo
fosse absorvido. Não é a primeira vez que o

assunto é debatido, mas foi desta vez que o

conteúdo foi absorvido com o bom humor e
amaneira como eles foram tratados.

Laura explicou que a maneira engessada

de tratar a educação sexual não surte efeito

positivo nestes tipos de eventos. IIÉ sempre
bom contar com o bom humor da garotada,
pois essa animação é saudável e a diversão

sempre ajuda", explicou. Ela comenta que
este tipo de abordagem também pode seruti
lizado em casa, pois adolescentes vivem essa

fase de brincadeiras, mas também de coisas

sérias. 110 mundo oferece muita informação,
mas muitas vezes não sabemos a confiabili
dade destas informações. Os pais e familiares
devem se abrir para ouvir os questionamen
tos e anseios de seus filhos e parentes".

mo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\

VARIEDADES 181 QUARTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

Joinville
HOJE

Canoinhas � Â Jaraguá do Sul

�Â
Mafra 18° 30° e Região

12° 25° � Â
Jaraguá do Sul

AMANHÃ
12° 26°

� � Â MíN: 17°C
-

16° 32° MÁX: 32°C
.....

Blumenau
� ,,�;I�

Rio do Sul �Â 16°C.
� Â 160 31 °

13° 30° 32°C
. SEXTA

MíN: 17°C
MÁX: 26°C

Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

São Miguel
do Oeste

�Â
14° 30°

Joaçaba
�Â
14° 29°

Quarta-feira
de sol e calor
Presença de sol e
muitas nuvens em SC.

Entre a tarde e noite há
chance de pancadas
isoladas de chuva entre
a serra e o litoral devido
ao aquecimento e

deslocamento de uma
frente fria pelo oceano.

Temperatura elevada.

.
"

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

I I

Nublado Chuvoso

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

do vento relativa (%)
• 6h Oeste 1km/h 100
• 9h Oeste 2km/h 100
• 12h Norte-Noroeste 2km/h 69
• 15h Leste 4km/h 49

5mm

80%
• 18h Leste 9km/h 47

de possibilidade
• 21 h Leste-Nordeste 10km/h 67 de chuva.

Humor
Visita à penitenciária
o diretor da penitenciária reúne os presos no pátio e diz, com ajuda de um

megafone:
- Atenção! Quero todo mundo varrendo e limpando as suas celas, porque
amanhã o presidente vem aí!

Ao que um dos presos comenta com um companheiro:
- Custou, mas botaram esse safado no xadrez!

Sudoku

Preencha um Quadrada
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.

o
ara
'-'"
=
-

O
cn

São Francisco do Sol Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 3h17: 1,6m • 2h02: 1,2m
• 14h58: 1,4m • 13h58: 1,1m

, MINGUANTE 7/11 • Baixamar • Baixamar
• 7h56: 0,2m • 7h04: 0,4m

Tábua
• 20h02: 0,1 m • 20h30: 0,2m

NOVA 13/11 das marés Itajaí ImbHuba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 20/11
• 1h59: 1,1m • 1h06: 0,6m
• 13h55: 1m • 12h30: 0,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 28/11
• 6h53: O,3m • 7h51: 0,2m
• 19h23: 0,2m ·19h56:0,1m

Florianópo
.

� Â
18° 24°

São Joaquim
�Â
7° 26°

Laguna
� Â
15° 29°

MíN: 17°C
MÁX: 28°C

riciúma
� Â
13°33°

Palavras Cruzadas

Hidrate-se!

1 5HORIZONTAIS
1. Gado cavalar, especialmente o macho / As iniciais do

ator e diretor de teatro e TV Falabella

2. Peça que amortece ou impede a vibração dos sons,
em certos instrumentos musicais

3. As iniciais do romancista e dramaturgo Rodrigues
(1912-1980) / Pequeno prato de ouro ou prata que o

padre usa durante a missa para pousar nele a hóstia
e cobrir o cálice

4. Monstro desprovido total ou parcialmente da caixa
óssea em que fica o crânio

5. Abreviatura (em português) do Vietnã / O punhal dos
antigos guerreiros

6. Endívia
7. Em modalidades esportivas como o handebol, o

ponto obtido / índice de Massa Corporal
8. Isenção de pena
9. Relembrar
10. Nascido na borda do mar

11. Fricção entre dois corpos duros ou ásperos I Sigla 10

do estado de Pirenópolis e Anápolis
12. Partícula que exprime condição / O naturalista e bi- 11

ólogo inglês Charles (1809-1882), que estudou o

evolucionismo
13. Estado de apatia, de abatimento moral.

VERTICAIS
1. Viajar por mar / As iniciais do construtor do 14-Bis

�. Flor branca, perfumada, da qual se obtém um óleo
essencial/Pronome demonstrativo que indica o que
está próximo

3. As iniciais da cantora e apresentadora Barroso I Pro
testar contra ato considerado injusto

4. (Pap.) Área de observação, de conhecimento, de

atuação etc. / A escritora carioca Pinoo, de "O Calor
das Coisas"

5. CGír.) Furtar / Apresentar características comparáveis
àquelas de um produto genuíno

6. A voz frequente e contínua do cão / Harmoni.camente
vibrante (1em.)

7. Uma medida de capacidade / As iniciais do autor de
"Romeu e Julieta"

8. União conjugal com um só indivíduo / Uma bebida
alcoólica perfumada com ingredientes aromáticos

9. Abreviatura (em português) da França / O elemento

químico do qual é constituído o diamante. I

6 72 3 4 8 9
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,Univer TPM
Elijane Jung universotpm@ocolTeiodopovo.com.br

o universo

feminino
está aqui!
Acesse o blog:

Curtinhas
1- Semana passada recebi
um e-mail da Giliane

pedindo ajuda para
encontrar o skate do filho
dela que ficou perdido no
estacionamento da Scar.

Como aGiliane é nova na

cidade, não soube bem
a quem recorrer. Masse

alguém souber ou lembrar
de ter visto, mandem e-mail

pra essa colunista, tá?
Jaraguaense é tudo "xente"
b "loa, ne.

2 - Os mais antigos têm o

hábito de falar algumas
palavras meio trocadas.
Como já disse, até meu
papis de vez em quanto
avista um "aerocóptero"
pelo céu de Jaraguá. Mas
graçamesmo é quando
aquela amiga "patricinha"
e cheio de mimo, solta em
alto e bom tom no meio

do trabalho: "Meu word
não corrége mais". Não

.

,mesmo, VIU.

3 - Essa semana, comi

o primeiro pedacinho
de panetone do período
natalino desse ano. E
mesmo simplesinho, já
era bom, viu?Agora pare
para pensar na tentação
que são aqueles panetones
recheados, cheios de
chocolate, com pedaços de
biscoito, cremes escorrendo

pelas fatias e as frutas
cristalizadas! Ô judiação
com quem tá de dieta, hein!

Retratos da vida
'Tbdomundo sabe queprecisafazer o tal vestibularpra
1. entrar nafaculdade. E outros poucos sabem que existe uma

provinhamiserável chamada Enade, que algumas turmas .

fazem quando entram e aí, obrigatoriamente, quando essas

mesmas turmas saem, sabe como é, pra avaliarem o quanto
você aprendeu.E você senta o popozão numa sala, prafazer
amaldita prova, num domingo de sol louco de bom. E se

.

prepara pro pior. Pois o pior é ótimo!A prova é uma verdadeira

desgrama.Na boa, pedir teorias e aut�res, c?isa! �u� se�pre�de
lá nos primeiros semestres onde tudo e teoriasE seno. Piquei
rebelde. Eminha nota não deve terficado diferente. Humpj1

Roupas pra ficar em casa. E não

tô falando daquelas camisetas de

campanha política, não! Tô falando
de peças que você não precisa sair
correndo trocar de roupa quando a

campainha toca inesperadamente. Daí.
vi que a Malwee lançou a Liberta, uma
linha de roupas pra ficar em casa. Tem

cada camisola e pijama flash!

�

E a treva
Formigas pela casa. Alguém mais aí

enlouquece, se descabela com essas

pragas? Na boa, você limpa a cozinha

todinha,
. esfrega até
quase tirar
a cor dos

móveis,
passa álcool, limpa-vidros,
desengordurante ... Só falta
passar querosene e tacar fogo!
E elas estão lá, doisminutos
depois, faceiras passando pela
pia. Ai que treva!

Coisas da net (Via mulher30.com.br)

Ofereça
ajuda hoje.

Dica da vez
A dica da vez é pra você que
se mata pra beber os tais

8 copos diários de água.
Experimenta dar aquela
incrementada na água
gelando, jogando rodelas de
limão e laranja, ou mesmo
morangos e framboesas. Fica

aindamelhor se a água for
com gás. Além de deixar o

jarro lindíssimo!

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

:

Divã com
Daiara
Segundo

Onde trabalha e o que faz:
trabalho naPittol Calçados, sou
vendedora. Eu sou: sou uma

pessoa alegre de bem com vida,
tímida, carinhosa, atenciosa,
determinada e persistente.
Homens são: como vaga de

.

estacionamento - geralmente
as boas já foram ocupadas.
Mulheres são: vaidosas. Semeu
relacionamento fosse um ritmo
seria: sertanejo
Desço do salto quando:
ofendem minha família, sem

{

conhecer. Parame ganhar
.

basta:me dar um buquê de flores. Se eu fosse celebnda�e'.

seria: Jennifer Lopez, acho ela linda e talentosa. Roubaria o
_

doset de:minha chefe, muitas roupas e sapatos. Meu coraçao
batemais forte quando: vejo a pessoa que eu amo. Eu sou
ótima em: dançar. Adoro! Eu sou péssima em: c�z�nhar. Uma
noite perfeita pede: um lugar legal, com uma n:uslca boa .e
uma comida ótima. Um casal apaixonado precisa: demuito
amor, carinho e compreensão. Com 50 reais eu: compra;ia_
uma saia. Estou de olho em uma faz tempo. Com ummilhao
de reais: ajudariaminha família, e o próximo.

,
.

, :

,
.

.......... _

.

Conselheiro amoroso
.- P: Meu namorado pisou na bola comigo,
ficando com outra e eu perdoei. Agora
minhas amigas ficamme culpando e

,

falando que vai acontecer de novo. Estou

insegura demais!
Você precisa sentir segurança ao lado dele.
Estar apaixonada e sentir-se amada. Se

está insegura por conta das amigas, deve
conversar com elas e pedir que parem.
Se ainda assim não estiver legal, reveja
sua decisão. Você só não pode viver em
desconfiança! .-'t

AMOR, POR QUE você ReSOLVEU
QUE DEVI'AMOS COMPRAR UN'lA. CAMA

KJNC$ 51%E, AFINAL?!?
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aboratcnc
e 11, .Z, iNão há problema que não

possa ser solucionado

pela paciência.
Chico Xavier1

I
J

} Bom dia!
Hoje é quarta-feira, dia 28

de novembro. Aproveite
esse dia maravilhoso e' aben

çoado por Deus. Sabe-aquela
pessoa que você tanto quer
que te ligue? Vai em frente!
Tome a iniciativa. Ligue uocêl
Acredite! Tudo vai dar certo.
E assim começamos mais um

dia em nossas vidas. Mas, an
tes, uma frase deMário Quin
tana: "Tão bom morrer de
amor e continuar vivendo":

Car Show
As turbinas estarão ligadas,
no domingo, dia 2 de
dezembro, quando rola
no Parque Municipal de
Eventos, um dos maiores
encontros automobilístico
do norte do Estado. O 5°

Car Show. Exposição de

Antigos, Carros Rebaixados,
Desafio Internacional de Som

Automotivo, Caminhões e

mais uma série de atrações. "

)
I
t

Epic Concept
Os minutos passam e a

moçada chique espera
a nova atração da casa

noturna de nossa terrinha,
a Epic Concept Club, dia 8

de dezembro. Vai ser festão,
podem apostar, pois estará

no palco o projeto Mash Up,
com os renomados Djs San
Schwartz e Ber Schwanka.
Anotado!

{
1
I
I

I
I

�
-I

I
I
I

I l
I
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\, ISO 9001

Moa Gonçalves
FOTOS ARQUIVO PESSOAL

I

DESCONTBAÇÁO Os corretores da

Imobiliária Leier em dia de confraternização

TheWay
A edição de sábado da TheWay
foi um desfile de gente bonita
da nossa high. Amoçada

'

curtiu o melhor do house e

hip hop com os Djs André
Heat e Conrado. Os camarotes
estavam lotados de nominhos

que compõem a nossa noite.
Evento nota 10.

Finde
Flavio MuriloVieira está

programando fim de semana no
rancho do Paoletto, em Piçarras.
Pelas figuras que estão na lista
do empresário, o finde será uma

grande festa.Anotem,

BODAS Os amigos Nilton e Janete Pedri,
comandantes da loja Jane Art, comemoram hoje

25 anos de casamento. A noite promete!

Restaurante Park Aurorá
Fábio e Sandra, "caps" do Restaurante Park Aurora, vão
encerrar as atividades de 2012, dia 17 de dezembro. Depois a

casal entra em férias e volta somente após o Carnaval. Reservas

para o almoço dos famosos domingos no telefone 9622-2222.

Natal solidário
Ajudar ao próximo é uma responsabilidade de todos.
O sentimento de solidariedade desperta aindamais nesta
época do ano. Por isso, a Clínica Ser e O Correio do Povo

estão desenvolvendo ações solidárias. Aproveite
essa oportunidade e dê a sua contribuição.
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• Cá pra nós, tem gente
do meu respeito e

carinho, quê "ficou de'
mal" com o colunista

por causa do resultado
da eleição em Iaraguã
do Sul. Vê se pode.

•O dentista Nilson,
,. '., ,

Soares em contagem
regressiva para seu
aniversário, dia 30.

'''fi

• Na sexta-feira, o

pessoal bacana da
Stúdío�rt�Rilates "

Andréia Chiavini,
movimenta festa de

encerram_entOI no
eSpaço dékifestél'<1e"
Rosangela Iark.

I
OfICINA DE LATOARIA E PINTURA

moagoncalves@netuno.com.br

- HAPPY HOUR Size Dana e Charlie Peters

conferindo o Madalena Cozinha

Desabafo
Tião Stahelin, meu coiffeur

, preferido, um dos mais

antigos da urbe sorriso, estará
nas páginas da Revista Nossa,
edição de dezembro.
O profissional da tesoura
faz corajoso desabafo.
Não dá pra perder.

Destaque
Fernanda Buchmann e

Maria Luiza Reitz são outras

duas beldade destaque de
nossas baladas. A dupla
tem chamado atenção dos

marmanjos de plantão.
Quem manda serem gatas.

Pé na estrada
Paulinho Chiodini está
em dias de lazer! Depois
das movimentações que o

empresário teve na política, em
Iaraguã, ele resolveu tirar o pé
do acelerador e foi conferir o

que rola na Bolívia. Merecido.

Lupa
.Por favor, não ousem

considerar Dr. Moacir
Bertoldi como já sendo um

"língua morta" politicamente.
Porque, vivíssimo, o homem
não enxerga mais nada além
de 2014 no fim do seu túnel

particular.

�

LINDA Josyeli Pinheiro, na Upper F1oor,
abre belo sorriso para aeohma de hoje

Maquiagem certa
Perguntaram - me se existe uma cor de maquiagem ou estilo para
cada idade? Como não entendo bulhufas sobre isso fui pesquisar.
Existe. Tons ou cores fortes são paramulheres de 20 a 30 anos. Já
as tonalidades mais claras e menos exuberantes se encaixam bem

para as mulheres acima dos. 40. Embora hoje tudo seja permitido,
alguns cuidados devem ser tomados. Há truques de beleza para
que você fique namoda e não seja motivo de piadas para as suas

amigas. Quer saber mais? Dê um Google!

CONFERINDO Thais da Silva e Diogo Lessmann
marcando presença nos lugares da moda

• Ontem, este colunista,
ao lado de amigos,
marcou presença 11:a festa
de aniversário deMartin
Wetninghaus. O leitão no
roletefoi degustado de

. joe,lho.Muito bom.

• Pousou naminha
mesa o convite do amigo

.

e presiddtue da,Câmara .
.

'I

de Vereadores, Francisco
Alves, para participar dia
4, às 18h, da homenagem
'ao Dia do Voluntdrio. .,

• Hoje é dia de conferir as
novidades na Kia Poiuer
i'lmports d/e nossâ terr�'rlha,
anotem aí. Procure o

Paulinho, ele é o "cara" .

fi

Anota(1a�'..,.
'., ,f., W "1,/",1>J:,,,;'Wlilfi!llii!!/ .. :.'."Ji!

• Hoje tem concorrido
curso de saladas na
MerceariaDona Rita.'.';'c-_ 1" ,

• Noite de sábado do
Madalena também merece

,

i .destaque.A casa, mesmo

com tantos eventos, soltou

gente pelo ladrão - se éque
vocême entende.

,

"

•A Costela & Cia; do
amigo Giovanijansen,

. também está r�servando o
fi.

seá êspdçdp_lara festâs de
fim de ano. informações no
fone 9972 -7979
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Elyandria Silva,
escritora

Parada ali dentro, no centro da loja, ela
olhava para um nada que ninguém

via, os olhos mudos. Talvez torcesse para
que ninguém entrasse, não naquela hora,
não naquele dia porque só queria ficar
sozinha e quieta no pequeno mundo de

sapatos. Mesmo assim, entramos, abaixei
os olhos, fiquei constrangida por ter de
contrariá-la. Não conhecia aquela moça,
mas era visível como estava cansada de
ser ela mesma, não exatamerite de viver a
vida que levava, mas de carregar por toda
a parte a pessoa que havia se tornado. E,'
claro, de carregar para cima e para baixo
todas aquelas caixas de sapatos. Porque é

pesado carregar fardos desnecessários.
Uma vez costumava comprar três sapatos
cada vez. Os pares se acumulavam em

armários impróprios como presos que
se ajeitam do jeito que podem em celas

agonizantes na esperança de algum dia

reconquistar a liberdade. A cada caixa de

sapato trazida e aberta, a cada numeração
conferida, a cada decepção quando a sandália
não servia, o desejo oculto de uma nova

LADO A LADO - GLOBO· 18R
Laura avisa a Edgar que Matilde vai trabalhar para Isabel.

Jurema não se conforma que Afonso continue desprezando
Isabel. Mário flagra Diva e Frederico se beijando. Isabel rece
be flores de Albertinho. Edgar pede que Catarina seja discreta
na estreia do recital. Frederico e Mário discutem na confeitaria.
Jurema avisa a Isabel que Zé Maria aceitou conversar com ela.
Catarina sugere que Neusinha procure outra companhia de te
atro. Alice vai com Celinha procurar Jonas e Carlota flagra as

duas. Vilrnar se gaba do dinheiro de sua mãe para Tião. Carlota
estrana a cumplicidade entre Celinha e Alice. Zé Mfiria vai ao
encontro de Isabel.

-

GUeRRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Felipe invade o quarto de Charlô e leva Otávio à força para

fora. Vânia simpatiza com Zenon. Roberta perde a coragem de
se declarar para Nando. Olívia incentiva Charlô a continuar com
a farsa para descobrir o segredo de Otávio. Felipe conta para o

tio que ele está sendo enganado. Fábio não aceita que Manoela
trabalhe nas lojas Charlo's. Juliana decide conversar com Analú
sobre Nando. Dino pergunta a Nando o que ele sente por Ro
berta. Charlô conta sua farsa para Roberta e pede ajuda. Felipe
conta para Vânia o plano de vingança de Otávio. Analú afirma a

Juliana que Nando é apaixonado por Roberta. Felipe e �oberta
discutem. Otávio leva Charlô para passear e ela fica apreensi
va. Nieta se preocupa com Nenê. Montanha não acredita que
Ulisses possa vencer a luta que Nenê lhe arranjou. Carolina fala
mal de Zenon para Ulisses. Vânia ameaça terminar com Felipe,
se algo acontecer a Charlô. Otávio leva Charlô para perto de um

penhasco, e os dois acabam caindo.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Theo e Morena terminam o noivado por causa da viagem.

Zyah acolhe Ayla. Sarila se desespera com o sumiço da ente
ada. Vizinhos veem Ayla e Zyah juntos e avisam Sarila. O guia
decide se casar com Ayla. Bianca não atende o telefonema de

Zyah. Aisha e Berna fazem as pazes. Pescoço se encontra com
Vanúbia. Diva fala com Thompson sobre a venda da casa. Lívia
fala para Wanda que colocou uma escuta na boate. Morena en

trega seus documentos para Wanda.

* o resumo dos capítulos é de
responsabilidade das emissoras.

� .

rODICa

Caixas de sapatos
personalidade, de um renascimento. Amoda
é cíclica, se tivesse guardado as plataformas
de cortiça hoje não precisaria comprar
de novo. Apoiou-se nos joelhos, os dedos
espalhados no chão, paralisou o olhar nos

pés multifacetados que passavam apressados
do lado de fora fazendo um esforço para
esboçar o sorriso das comissões. Belas unhas
azuis, tão perfeitas. Quis perguntar quemarca
era aquele esmalte, mas preferi ficar quieta.
Minha cor predileta, o azul!

Sapatos dourados dão a

sensação de que os caminhos a
serem percorridos tornar-se-ão

mais glamourosos.

Sapatos dourados dão a sensação de que os

caminhos a serem percorridos tornar-se-ão
. mais glamourosos. É uma ilusão brilhante
que faz bem e precisamos disso todos os
dias, digo, de ilusões com brilhos. Bom ter

esse recurso ao alcance das mãos. Provei e

aprovei, ficou bonito! Uma vendedora triste
deixa uma compra triste. Sei disso porque
já fui vendedora de loja, porém, mesmo nos

piores dias me vestia toda de alegria porque
os clientes mereciam, mesmo aqueles que
não compravam nada. Aí, toda aquela
felicidade de mentira vazava dentro demim
e, às vezes, durava o dia inteiro.

Queria comprar todos os sapatos da loja,
assim a comissão dela seria ótima, mas era
apenas um sonho porque ninguém leva uma

loja inteira de sapatos. Uma senhora também
provava sandálias. O sistema lento, como
sempre. Os joanetes damulher pareciam
que iam saltar a qualquermomento, não
posso reparar, também os tenho. Dizem que
a cirurgia é complicada. "Você tem pés de
princesa", ouvi de alguém na adolescência.
Pronto, mais uma vez sou capturada pela
moda. Caminhamos em direção à porta.
Sorrimos juntas. Temos nomes diferentes,
bonitos, elogiados. Ela, se pudesse ter outro
nome, deveria se chamar Serena. Eu, se fosse
me batizar de novo, chamariaMarjorye.

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

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

Jimmy é a razão
da alegria de
Maristela Borges.
É ela que envia
o clique do seu
fof"lpho e querido
companheiro!

28/11 Cleuza M. Goulart Gabriela Mathes
Eder Martins Iria Icker

Bruna Hohl Ednei Stahelin Ivan Da Costa
Caroline Nounberg Eliane C. Raimundi Laurecir Pereira
Celso dos S. Berlato Elizabeth Rodrigues Lucileia B. da Costa
Cintia C. Drews Estevão Dematte Mariane Cipriane
Cleusa Goulart Fernando Wehrmeister Mario L. Machado

Marlene Maria dos Santos
Nercir Lirnei Draeger
Pamela T. Fischer
Paulo Cypriani
Sarita M. Jordan
Soraia Nitz Grabowski
Tereza Flameski

Valcir Pinter
Valmir Pinter
Vitorino P. Filho

participações especiais
de João Neto & Frederico,
'Maria Cecília & Rodolfo

. e Fred & Gustavo,fô'CD
""" ",.,'-,.,' ,

"
.

o,'

.,'11" "-,'

i::" ,'" -i!<..
'

. rUlle o.DVD'estã0 chelcis'd'�1
,

novidades!

Aniversariantes

LIVRO:
História Concisa da
Alemanha - Mary

Fulbrooli.,
"

I
H I"

.

Este livro é um.guia.sobre
. as reviravoltas ocorridas na
história da Alemanha desde
o início da IdadeMédia até
a contemporaneidade. Mary
Fulbrook apresenta uma
síntese concisa de um vasto

I
.

. ..

'
.

illii.materia.l histórico'e [!!xplQl'a
as inter-relações entre
fatores sociais, políticos
e culturais em vista das
controvérsias acadêmicas.
A obra traz fotos? ilustrações
e mapas.
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Tirinhas

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 Paranormal 4 : Leg. - 15:00, 19:40

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

• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 21 :00
• ARCOPLEX 2

� Atividade Paranormal 4 - 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: 1 O
• ARCOPLEX4
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20
• ARCOPLEX 5

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1

-

• 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 - Dub. - 13: 15. 17:20
• Possessão - Leg. - 15:20 19:30
.GNC3
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:00,
16:40,19:10,22:00

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• 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 - Dub. - 14:30, 16:50,
18:50,21:10
.GNC3
• As Vantagens de Ser Invisível - Leg. - 17:00, 19:30,
22:10

• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub.

-13:20,15:10
.GNC4
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:40,
16:30,19:10,21:50
• SNC5
• 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

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 13:30,
16:20, 19:00, 21 :40
• GNC2
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 14:00,
16:40, 19:20, 22:00
.GNC3
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 13:40,
16:30,19:1021 :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
• SALVA VIP
• Argo - Leg. -14:15,17:00,19:30,22:10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 13hOO,
18h30,21h15

• Crepúsculo: Amanhecer - Par-te 2 - Leg. - 15h45
• CINÉPOLlS 2 �
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 12hOO,
14h45,17h20,20hOO,22h30
• CINÉPOLlS 3
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 14hOO
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Leg. - 19h30,
22h15
• CINÉPOLlS 4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18hOO, 21 hOO
• E aVida Continua ... - 13h20, 15h25
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati -13h10, 15h15
• Ruby Sparks - A Namorada Perfeita - Leg. - 17h30,
19h55,22h25

.

• CINÉPOLlS 6
• Gonzaga: de Pai para Filho -13h40, 16h20, 19h10,
22hOO
• CINÉPOLlS 7
• Até que a Sorte nos Separe - 13h30, 16hOO, 18h20,
20h50

Ney Latorraca em

franca recuperação
Ney Latorraca está respondendo muito

bem ao tratamento, já conseguindo respi
rar naturalmente e caminhando pelo quar
to. De acordo com boletimmédico enviado
na terça-feira, a equipemédica está satisfei
ta com sua evolução. NeyLatorraca deu en
trada no hospital para a retirada da vesícula
e exploração das vias biliares, mas seu qua
dro se agravou com uma infecção no peri
tônio e insuficiência respiratória aguda.

Sônia Braga estará
em Salve Jorge

Gloria Perez, a autora de Salve Jorge,
fez um convite à atriz Sonia Braga para
uma participação especialíssima no nú
cleo das traficadas, de acordo com o site
oficial da novela. As duas avaliam o me

lhor momento da trama. Ainda não foi

divulgado qual será o papel interpretado
pela atriz. Será que a estratégia vai ala
vancar as audiências de Salve Jorge, que
andam apresentando baixos índices?

Rolling Stones têm
que pagar multa
Os veteranos do rock estavam apre

sentando o primeiro show de uma série
de apresentações em comemoração aos

50 anos da banda, em Londres, e já enca

raram o primeiro entrave. Por contrato, eles
deveriam sair do palco às 22h30, mas toca

ram até 23h05, o que significou uinamulta
de R$ 665 mil. No entanto, amulta parece
não terperturbado já que eles devem lucrar
mais de f 15milhões nos cinco shows.

Horóscopo
ÁRIES
Poderá enfrentar pontos de vista diferentes dos seus.
Não desanime! Ouça o que eles têm a falar e reflita
como conquistar seus objetivos, mas não deixe de expor
os seus motivos de forma clara. No amor, cumpra o que
foi prometido ao par. Cor. vinho.

TOURO
A palavra de ordem deste dia é economia. Evitando o

desperdício, poderá adquirir um artigo de maior valor no
futuro. Faça planos e mantenha os seus objetivos em
mente. No campo afetivo, não crie barreiras entre você e

sua cara-metade. Cor. branco.

J[
GÊMEOS
No campo profissional, não conte com a ajuda de
terceiros para desenvolver tarefas que são de sua
responsabilidade. Se alguém quiser bater de trente
com você, defenda suas convicções. A dois, só faça
promessas que possa cumprir. Cor. creme.

§ CÂNCER
No trabalho, evite conflitos com colegas e mantenha
seus projetos sob sigilo. Avalie melhor as mudanças
profissionais antes de colocá-Ias em prática. No amor,
seja paciente se os seus ideais baterem de trente com
os Pensamentos do par. Cor. laranja

LEÃo
Converse mais com pessoas que compartilham das
mesmas ideias que você. Cuidado com aqueles que
fazem exigências em nome da amizade: preserve a sua
liberdade. Na relação a dois, o dia pede entendimento
das necessidades de seu par. Cor. branco .

lfh VIRGEM

11,f � tempo de assumir novas responsabilidades
profissionais. Agarre as oportunidades que surgirem
para que possa crescer e evoluir. Em casa, delegue
tarefas aos parentes. Sua cara-metade pode exigir mais
a sua presença: faca um agrado! Cor. cinza.

Críticas ao novo

quadro de ;Faustão
Dia 25, o Domingão do Faustão estreou

um novo quadro de humor. Trata-se do

Jogo daComédia, no qual três participantes
disputam um carro zero km. Entretanto, o
resultado e a repercussão foram diferentes
do imaginado. Os jurados Eri Iohnson, Pa
alia Oliveira e José deAbreu frisaram a falta
de preparo dos competidores. No Twitter a
discussão e as críticas levaram o nome do
Faustão aos TrendingTopics.

..n. UBRA
- Converse mais com pessoas influentes e busque

novas oportunidades profissionais. Bom momento

para pedir favores para quem você já ajudou em outras
ocasiões. Mantenha acesa a chama do amor e fique
mais tempo com sua alma gêmea Cor. amarelo.

m ESCORPIÃO
II L. Se não costuma fazer economia, que tal pensar nisso

a partir de agora? Poderá embarcar em uma polêmica
com coléga Procure se guiar pelo bom-senso, mas
não aceite imposições dos outros. O romance vai

precisar de uma dose de erotismo. Cor. creme. ;!':

�
.. 7\ SAGITÁRIO iii)(.

-

No campo profissional, seja flexível e não arrume I,�encrenca caso alguém se negue a colaborar com você.
Tenha paciência! Divida os seus medos com a pessoa

IIamada: tomá-Ia sua confidente poderá consolidar a fi

confiança entre vocês. Cor. vermelho.
!

V\_ CAPRICÓRNIO

.p Conte com a colaboração dos colegas no emprego.
.

Isso vai atenuar suas preocupações, melhorando a
qualidade do seu sono. Aproxime-se de seus parentes
e diminua os conflitos entre eles. Fortaleça o seu
relacionamento com mais paixão. Cor. vermelho. �

l
.AAoo'\ AQUÁRIO
� Na carreira, seja flexível se precisar fazer parte de um

novo projeto ou equipe. Evite se desgastar e deixe as
coisas se ajeitarem naturalmente. Fale menos hoje: Iouvir será mais aconselhado. Se você fez promessas

'

ao seu par, cumpra! Cor. cinza. Wl'
\ I PEIXES
Tr Aprender com os colegas será importante neste dia .

Aceite as mudanças ou adversidades na sua carreira
com flexibilidade. Um amigo sumido ou que mora � i
longe poderá aparecer de repente. Na vida a dois, evite I i
omitir fatos da oessoa amada Cor: lilás.

.; W�
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Belluno,
città alpina

BelIuno e capoluogo di pro
vincia, regioneVenero.

. BelIuno, città alpina, e un

dato di fatto che dipende da
diversi fattori e che in diverse
circostanze l'ha fatta ambire al
ruolo di capitale delIeAlpi.

li primo elemento, e certa

mente il fatto di essere al centro
delIe Dolomiti, le montagne píü
belle del mondo, le cui cime si
trovano in gran parte nel terri
torio della provincia diBelIuno e

di essere inserita in una dellepiü
suggestive grandi valliAlpine.

Ad esse sono connesse, sia
la grande tradizione alpinistica
di Belluno e delIe vallate vicine,
sia la forte tradizione militare

alpina, che proprio a BelIuno
ha trovato le fondamenta e le

ragioni di un impegno profi
cuo. La lunga esperienza delIa

BrigataAlpina Cadore, da poco
soppressa, si emossa indubbia
mente in questa direzione.

BelIuno e quindi messa nel

quadro delIe AIpi in una posi
zione di centralità. Al suo ruolo
concorrono anche alcuni ele
menti di affinità e le ottime re

lazioni con le regioni e le cultu
re limitrofe, anche di altri paesi
cheavvicinano BelIuno al cuore

delI'Europa.

www.ocpoline.com.br

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
C

Grupo Lunelll

Premio internazionale "Bellunesi
cbe banno onorato Ia provincia

in Italia e nel mondo"
FOTOS DIVULGAÇÃO

Associazione Bellunesi nel Mondo (�M)
L'Associazione "Bellunesí nel

Mondo" (ABM), fondata a Bellu
no nel gennaio 1966, svolge um

continua opera. soeiale, morale e

culturale, a favore dei coneitta
dini immigrati. L'Assoeiazione si
dedica alla difesa dei diritti uma
ni e della dignità di tutti i eittadi
ni italiani nel mondo e della loro
identità bellunese.

II Premio

La Provineia di Belluno, in

collaborazione con I'Assoeiazione
Bellunesi nel Mondo (ABM) e con
i Rotary Club provineiali, hanno
tenuto conto dell'importanza e

del significato del processo mi

gratorio che ha caratterizzato ii

Bellunese; hanno ritenuto op
portuno valorizzare I'esempio e

l'insegnamento lascíato .dai suoi

protagonisti. Allora, hanno deei
so di promuovereed organizare il

premio internazionale "Bellunesi
che hanno onorato la provineia
in Italia e nel mondo", dedicato
ai Bellunesi migrati in Italia e im

migrati nel mondo, ed ai loro dis
cendenti che mantengono vivo il

legame con le radiei delIa propria
terra. Ogni anno viene scelta una
località diversa, trane di BeIluno,
per la solenne cerimonia dove e

consegnato il premio, che consis
te di un diploma almerito.

L'U dicembre 2010 neIl'XI Edi
zione il premio e stato consegna
to alia Professoressa Iria Tancon

e, quest'anno nella XIII Edizione
l'onorato con il premio e il Signor
Aclino Feder (Berlim), che gli sarà
consegnato il 7 dicembre a Cortina

D'Ampezzo, Belluno, Itália.
AcIino Feder (Berlim), oggi

e Vice Presidente della ABM Fa

miglia Iaraguá do Sul, e nipote
di immigrati Bellunesi - I���
d'Agordo (Carfon) e ,Vallada Agor-

dina. Un uomo che, ancora molto
giovane, ha lasciato la campagna
povera di Luis Alves per affrontare
da solo, la vita nella grande eittà
in cerca di migliore condizione di
vita per se e per i suoi.

Appassionato della terra di ori
gini dei suoi nonni, lavora instan
cabilmente per mantenere viva la

memoria, la cultura, i valori delle
origini. Ha fondato gruppi Italia
ni, Assoeiazione e ha promosso
delle iniziative varie (festa della

Porchetta, Pavarui, Filo, ecc) nella
nostra regione. Ha scritto un libro
sulla Famiglia Feder. Istigatore dei
viaggi in Italia della gente che vuo
le conoscere la terra dei suoi ante
nati. Si e dedicato senza sosta alla
realizzazione del gemellaggio tra

il comune di Massaranduba e La

Valle Del Biois.
Come eittadino brasiliano, e un

imprenditore 'di, sl!lc��SS(i)! p�� cam
po dell'industria dell'arredo. Oggi

conta con piü di 300 collaboratori

(dipendenti) nella sua azienda e nei

negozi sparsi in tutto il Brasile. Ha
ricevuto varipremi tra i quali il'Tro
féu de Qualidade Brasil-1996".

Partecipa attivamente alia co

munità: Presidente della ACIAG

(Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim), membro
delle Associazioni Culturali di Gua
ramirim. Un giusto omaggio a ques
to vero imprenditore in tutti i sensi.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Isto é uma vergonha! (Ou brincadeiras que revelam)
Saiu nos jornais mais ou me

nos assim: "O jornalista Bó
ris Casoy e a Rede Bandeirantes
de Televisão terão que pagar
R$ 21 mil de indenização por
danos morais ao gari Francisco
Gabriel de Lima, ofendido du
rante a apresentação do Jornal
da Band em 31 de, dezembro
de 2009". Esta decisão foi pro
latada pela pela 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de

Justiça de São Paulo.
Para quem não se recorda

do assunto, na data acima es

pecificada, o jornalista dono
do bordão "isso é uma vergo
nha!" envergonhou a sua classe

profissional ao se manifestar
nos seguintes termos, ao final
de uma reportagem de final
de ano do telejornal: "Que m ...

dois lixeiros desejando felicida
des do alto de suas vassouras.

Dois lixeiros. O mais baixo da
escala de trabalho".

O apresentador, apesar de

sua vasta experiência, não per
cebeu que o seu áudio estava

ligado e, em rede nacional, co
meteu esta gafe, considerada
uma das maiores e piores da
televisão brasileira.

No dia seguinte pediu des

culpas publicamente. Descul

pas, estas, que, na realidade,
não convenceram ninguém.
De toda forma, não foram su

ficientes para o autor da ação,
Francisco Gabriel de Lima, um
dos dois garis que aparecem
nas imagens. Em seguida ele

ajuizou a ação indenizatória.
Como ele, garis pelo país

inteiro interpuseram ações ju
diciais indenizatórias contra o

jornalista e a Rede Bandeirantes,
sendo que nos outros casos os

magistrados entederam que não
houve mancha à imagem pesso
al dos pretendentes. Diferente
mente daqueles que apareceram
na imagem que deu motivo ao

escárnio de Boris Casoy.

A desculpa do réu de que
teria dito a besteira "em tom de
brincadeira" não foi suficien
te para comover os julgadores,
que concluíram que o fato da
noso poderia ser facilmente

"-

evitado.
Esse argumento do apresen

tador me lembrou um ensina
mento que aprendi com a vida,
e algo que escutei pela primei
ra vez de um tio querido, hoje
desembargador aposentado:
"Toda brincadeira tem um fun
do de verdade". Outro dia no

facebook da minha namorada
vi uma imagem que dizia o se

guinte: "Nesse 'to brincando' já
disse muitas verdades".

Ou seja, muitas vezes essas

brincadeiras revelam as verdadei
ras intenções das pessoas oumes
mo seu caráter. Óbvio, como tudo
na vida, não dá para generalizar,
mas, com um pouco de atenção,
alguns detalhes nestas brincadei
ras se tomam importantes.

Acredito que o Boris Ca

soy não foi levado apenas por
uma brincadeira ingênua. Seu
inconsciente (não, não... seu

consciente mesmo) pregou-lhe
uma peça, escancarando a sua

relação com o que ele chamou
de "baixos" na escala de traba
lho. O mais puro preconceito.

Há pessoas que agem assim

com 'negros, homossexuais, mu
lheres, idosos. Fazem brincadei
ras toscas, alguns claramente
mal intencionados, outros leva
dos por aquilo que costumeira-

mente se chama de "socialmen
te aceitável", o que, em verdade,
é uma gigantesca balela.

Disfarçar seus ranços com

comentários maldosos ou ran

corosos travestidos de brinca
deirinhas é muito pior do que
admitir seus preconceitos e

tratar as pessoas com respeito
e dignidade.

O jornalista e a emissora

ainda podem recorrer da de
cisão. E quem quiser assistir o
vídeo, pode acessar o www.ba -

cafa.blogspot.com.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL ESTADO DE SANfACATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, 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: 229312/2012 Sacado: ElAINE CRISTINAMAFFEZZOW Endereço: RUADOS IMIGRAN
TES 300APTO 11- JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89254-340 Cedente: SL SERVICOSDE COBRANCAS ITDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 03/06-EC - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 230,00 - Data para
pagamento: 03/12/2012-Valor total apagarR$306,42Descrição dos valores: Valor do título: R$ 230,00 - Ju
ros: R$ 0,69 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 229619/2012 Sacado: INOUE E GOES COMERCIO DE PISCINAS ITD Endereço: AVPRE-

FEITOWALDEMAR GRUBBA 2222 SALA 2 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Cedente: JATOBA S A
Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0051274 02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.817,44 - Data

para pagamento: 03/12/2012- Valor total a pagar R$1.890,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.817,44 - Juros: R$ 4,84 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 229640/2012 Sacado: LEANDRO MARTINS Endereço: RUA 13 DEMAIO 445 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89255-400Cedente:VSVCOM DETECIDOS ITDA Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo:
l/I - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 576,67 - Data para pagamento: 03/12/2012-Valor total a pagar
R$652,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 576,67 - Juros: R$1,92 Emolumentos: R$l1,60 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 228858/2012 Sacado: MARIOZAN EVANGEUSTA GONCALVES Endereço: RUA JOSEVI
CENZI 228 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89266-240 Cedente: ALe QUADROS E ESTAMPAS ITDA Sacador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 1568BILOO2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 540,93 - Data para paga
mento: 03/12/2012-Valor total a pagarR$637,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 540,93 - Juros:
R$1,80 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 229633/2012 Sacado:MGREFEICOES ITDA 'Endereço: R EXPEDlC FIDEUS STHINGHEN
71 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: SEGALASAUMENTOS ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
011117741- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.259,90 - Datapara pagamento: 03/12/2012- Valor total
a pagar R$2.347,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.259,90 - Juros: R$lO,54 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$19,39

Apontamento: 229639/2012 Sacado: MGREFEICOES aDA Endereço: R EXPEDlC FIDEUS STHINGHEN
71- JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: SEGAlASAUMENTOS ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
011108351-Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.784,31 - Data para pagamento: 03/12/2012-Valor total
a pagar R$1.870,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.784,31 - Juros: R$ 8,92 Emolumentos: R$
1-1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 229642/2012 Sacado: MG REFEICOES ITDA Endereço: EXPEDIQONARIO FIDEUS

STI:IlNGHEN 71 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: QM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ITDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000036304 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 497,85 - Data para
pagamento: 03/12/2012-Valor total a pagarR$578,12Descrição dos valores: Valor do título: R$ 497,85 - Ju
ros: R$2,98 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$19,39

Apontamento: 229649/2012 Sacado: MG REFEICOES ITDA Endereço: EXPEDICIONARIO FIDEUS

STIllNGHEN 71 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: SEGALAS ALlMENTOS ITDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N° TItulo: 011117751 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 501,31 - Data para pagamento:
03/12/2012-Valor total a pagar R$580,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 501,31- Juros: R$ 2,33

" I "

Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 229295/2012 Sacado: MIRlAN IVONETE PEREIRADA SILVA Endereço: PREEJOSE BAUER
1555 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-100 Cedente: INFRASUL -lNFRAESTRUTURA EEMPREENDI
MENT Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 17200 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 162,58 - Data para
pagamento: 03112/2012-Valor total a pagar R$245,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$162,58 - Ju
ros: R$1,35Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 229775/2012 Sacado: NERRYHEINERDINGERME Endereço: RUAWAIT'ERPICOW250
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-205 Cedente: BFACASSESSORIACOMERClAL E FOMENTO ITDA Saca
dor: LR BREDAME Espécie: DMI - N°TItulo: 14 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 212,00 - Data para
pagamento: 03/12/2012-Valor total apagarR$286,73Descrição dos valores: Valor do título: R$ 212,00 - Ju
ros: R$ 0,56 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 229716/2012 Sacado: RONALDO JOSE MURARA Endereço: RUA MARIA MADALENA
LOPES SANTANA, 10 - NEREURAMOS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-670 Cedente: DIROMANICON
FECCOES ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 005740/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
391,40 - Data para pagamento: 03/12/2012- Valor total a pagar R$478,68 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 391,40 - Juros: R$ 1,43 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 229723/2012 Sacado: SONEITIAUMENTOS ITDA Endereço: REXPEDICIONARIO FIDE

US STINGHEN 71 - CENTENARIO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-740 Cedente: LENZI FRUTAS E
VERDURAS ITDAME Sacador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 191668 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
8.338,50 - Data para pagamento: 03/12/2012-Valor total a pagar R$8.446,36 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 8.338,50 - Juros: R$ 30,57 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 229703/2012 Sacado: USlTOOL tis ELETR FIO ITDA ME Endereço; AV WALDEMAR

GRUBBA 1387 - BAEPENDI - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-500 Cedente: AGIECHARMILLES ITDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 005570/34 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 10.650,00 - Data

para pagamento: 03/12/2012- Valor total a pagar R$10.773,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$
10.650,00 - Juros: R$ 46,15 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 19,39
.

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
28111/2012. Jaraguá do Sul (SC), 28 de novembro de 2012.

Manoel Gustavo GriesbachTabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 17

Apontamento: 229125/2012 Sacado: CARLOS LEOPOLDODASILVA Endereço: ESTRADAANOBOM 1185
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: LUBRILAGESCOMERCIODELUBRIFICANTES ITDA Sacador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 65695/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 501,83 - Data para pagamento:
03/12/2012-Valor total a pagar R$615,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 501,83 - Juros: R$1,67
Emolumentos: R$11,60 - Publicação'edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 229646/2012 Sacado: DIOGO KLEGIN Endereço: HENRIQUE OSWALDO FRANKOWIAK

,217217 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-785 Cedente: CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

QUIMIC Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 01-6628/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 790,00 -

Data para pagamento: 03/12/2012- Valor total a pagar R$875,59 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 790,00 - Juros: R$ 3,68 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 24,01

Apontamento: 229746/2012 Sacado: DRUAN MODAS ITDA - ME Endereço: R.BERNARDO DORN
BUSCH'l172 SALA 02 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89256-100 Cedente: BANCO SAFRA S/A Sacador: J R
MENEGUZW INDUSTRIADOVESTUARIO lIDAEspécie: DMI - N°TItulo: 491484305 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 276,56 - Data para pagamento: 03/12/2012-Valor total a pagar R$351,1O Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 276,56 - Juros: R$1,93 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 228718/2012 Sacado: EDSON LUIZ FREITAS Endereço: RUALUIZ SARTl437 BL 06AP 42 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-500Cedente: MAXICARDISTRIBUIDORADEVEICULOS ITDA Sacador: -

Espécie:DMI - N°TItulo: 447640202 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 285,00 - Data para pagamento:
03/12/2012-Valor total a pagarR$372,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 285,00 - Juros: R$1,61
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95
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GERAL 116 1 QUARTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

Emprego

Para conhecer omercado
Intenção do Sine é estabelecer metas e ações
para 2013, criando um plano estratégico

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

Delinear um mapa sobre a

atual situação do mercado

de trabalho em Jaraguá do Sul é

a meta do Conselho Municipal
do Trabalho e Emprego para os

próximos meses. A intenção é

estabelecer metas e ações para
o ano de 2013, criando um pla
nejamento estratégico para so

lucionar problemas como a fal

ta de mão de obra, rotatividade
nas empresas e amigração.

Com base em dados do IBGE
e conversas com sindicatos e

entidades representativas, o

desafio é integrar todas as ques
tões que envolvem o universo

do trabalho. "Picar ou não em

Iaraguá não tem só a ver-com

ter ou não ter trabalho, mas

com educação, cultura, trans
porte, alimentação e moradia",
comentou a vice-presidente do

conselho, RubinéiaKiel.
Atualmente, a oferta de em

pregos no município .é muito

superior demanda de mão de
obra. A falta de qualificação que
antes era um problema na hora

da contratação passou a ser co

adjuvante diante da falta de tra
balhadores. "Se o candidato tem
o perfil de trabalho e a vontade

as empresas oferecem treina

menta e qualificação", destacou
o coordenador do posto do Sine

em Jaraguá do Sul, Errol Kretzer.
A ideia é preparar o municí

pio para atender a demanda de
trabalhadores com toda a estru

tura. "Hoje muitas pessoas estão

voltando, principalmente para o

norte, para suas cidades de ori

gem' pequenas cidades que tive

ram desenvolvimento na indús

tria" destacou a presidente do

conselho, JulianaMüller de Jesus.
Atualmente o Sine oferece

cerca de 300 vagas nas áreas

de produção, alimentação, co

mércio e prestação de serviços.
"Sempre há vagas, o que falta é

mão de obra para suprir as ne
cessidades das empresas. Aque
la grande imigração que víamos,
principalmente nos anos 80, não
acontecemais", afirmou Kretzer.

Para o conselho, o município
apresenta grandes opções de em
prego e crescimento, mas ainda
traz desvantagens em outras áre

as, principalmente pelos preços
elevados de aluguéis e da própria
alimentação, O salário inicial em

empresas gira em tomo de R$
900, enquanto a faixa-de valores

paramoradia estápróxima aos R$
500. "Conversamos com pessoas

felizes por estarem trabalhando

aqui, só que encontram dificul

dade para se manter com alu

guel, fora os custos no mercado e

transporte", ressaltou Juliana.
Outro ponto que pesa no

trabalho do conselho é a mobi

lidade urbana. Segundo o Censo

2010,70 %.dos trabalhadores de

Iaraguá levam até 30 minutos

para chegar ao trabalho e outros

15% levam até uma hora. Os ho

rários de pico no trânsito coin

cidem com a saída das grandes
empresas, prejudicado o deslo

camento em toda a cidade, prin
cipalmente pela falta de opções
de transporte coletivo.

"Nosso objetivo é que as pes
soas estejam empregadas, para

que o município cresça de forma
ordenada com isso. O conselho

é de Jaraguá, mas considera suas

ações envolvendo todas as cida

des da região porque muitos tra
balhadores buscam essas cidades

paramorar", lembrouRubinéia.

Hoje muitas
pessoas estão

voltando para suas

cidades de origem,
que tiveram um

desenvolvimento

na indústria.

Juliana de Jesus,
preso do conselho

EDUARDO MONTECINO

DIFICULDADES NO DIAADIA Há 10 aDOS na cidade, Juçana dos Santos, 42 anos, reclama do transporte coletivo pouco eficiente

Custo e benefício

Oportunidades ainda conquistam trabalhadores
Natural da Bahia, mas cria

da no Paraná, Iuçana Pilgueiro
dos Santos, 42 anos, ressalta

a facilidade de encontrar um

emprego em Iaraguá do Sul.

"Conseguir um emprego não é

difícil, é sempre rápido. O pro
blema é chegar até ele", disse.

Há 10 anos na cidade, ela recla
ma do transporte coletivo pou
co eficiente.

Em busca de um novo em

prego para 2013, ela se restringe
a buscar propostas próximas do
bairro Ana Paula, onde mora.

"Não é qualquer empresa que

dá para trabalhar, tem que an

dar muito até conseguir pegar
o ônibus, depois ainda pagar
duas passagens e andar mais

um pouco", contou Iuçana.
Já para Wilson de Moraes,

de 30 anos, é o preço do alu

guel que mais aperta-no fim

das contas. Ele veio de São

Paulo há seis anos atraído pela
grande variedade de empre

gos. "A gente ganha mais ou

menos, mas gasta bem tam

bém. O custo de vida aqui dá
uma diferença", afirmou.

l .'; Sãe as oportunidades de

crescimento que mantém Wil

son na cidade. Apesar dessas

desvantagens, ele acredita que
com a qualificação ele encon

trará melhores salários. "Tem

vaga, mas não tem gente quali
ficada. Por isso estou buscando

uma qualificação técnica", disse.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1 - Punto Attractive 1.4. flex, 4 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 14.620,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 589,00 a parcela,

sendo o valor total do financiamento RS 35.340,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 36.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 2 - Uno

Vivace 1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de R$ 9.560,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 379,00 a parcela, sendo o valor

total do financiamento RS 22.740,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 23.890.00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 3 - Mille Fire Economy

1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 8.390,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 339,00 a parcela, sendo o valor total do

financiamento RS 20.340,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de R$ 20.890,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 4 - Novo Palio Attractive 1.4,

flex, 4 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 13.990,00 de entrada e_saldo financiado em 60 meses a partir de RS 559,00 a parcela, sendo o valor total do

financiamento R$ 33.540,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 34.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 5 - Siena EL 1.0, flex, 4 portas,

básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 10.790,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 429,00 a parcela, sendo o valor total do financiamento RS

25.740,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 26.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. Financiamentos CDC com TAC de RS 555,00, taxa

de 1,54% a.m. e taxa de 18,62% a.a. Nesta promoção, a primeira parcela é paga em até 90 dias, baseada na data de emissão da Nota Fiscal. Porém, a entrada de 40% deve

ser realizada no ato da compra. Ofertas válidas até 30/11/2012 ou até quando durar o estoque. Asimaqens desta divulgação são de caráter ilustrativo.

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

BancoFiat
(1",>Hh ..rr...II!I""l>"'rI'IP"Ui1"'�dli"<lRf',

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - se

(47) 32740100 - www.iavel.com.br
I ......A_
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CURSO DE FRUIT CARVING
Em Jaraguá do Sul, a partir
de janeiro, com o Chef

Guilherme Silva, especializado
nos EUA e Tailândia.

AGUARDE.

DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Evéntos para casamentos,
aniversários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan.
3275·6487 I 9700..2254

VENDE SE LOCADORA
NOCENTRO DE SCHROEDER
COMOTIMACLIENTELA)

PONTO DE 13 ANOS
10.000 DVDS

1000 BLU RAY

200 CDS DE PLAY 3

FONES: 47-3374-1260

47"3374-1643/47-8841-8424
ROSI OU AMILTO

EMPREGO
_

• Giacomini Garden Center contrata:

Jardineiro com experiência
Interessados comparecer na cede
da empresa situado na Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca,
1233. Centro - Jaraguá do Sul/SC em

frente à Marcatto Center. Horário de
Atendimento: 7h30 às 20h.

• Contratamos: Assistente de RH.

Experiência em departamento pessoal
e folha de pagamento. Tr: 47 3371
6057 cl Paula ou comparecer a Rua
João Januário Ayroso, 607 Jaraguá
Esquerdo, munidos de curriculum.

• Contratamos: Vendedor Interno.

Experiência em vendas. Salário +

Comissão. F: 47 3371 6057 cl Paula
ou comparecer a Rua João Januário

Ayroso, 607, Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum

• Estampador de Silk Screen. Com
ou sem experiência. F: 47 3371'
6057 cl Paula ou comparecer a rua

João Januário Ayroso, 607 - Jaraguá
Esquerdo, munidos de curriculum

• Contratamos: Desenhista Têxtil.

Necessário habilidade com o Corei
Draw. Tr: 47 3371 6057 cl Paula
ou comparecer a rua João Januário

Ayroso, 607 - Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum

• Precisa-se de revendedoras de

perfumes importados, lucro de 100%.
Tr: 3276-2100 I 8406-2183.

• Vaga de costureira com experiência
em ajustes, para trabalhar no período
das, 0'8:3(1) as 12:00 E' das 14:00 as

19.�Ô()l��Ruà: Walter Marquardt, 178
Vila "Nova;

• Procuf:�.·pessoa do sexo feminino para
trabalhar de secretaria. em comercio
na Ilha da Figueira, com pernoite no

'emprego, salário a combinar. Tr: 3273-

2423/9141-9776 cor.n Dinaldo.

• Procuro pessoas de sexo masculino
maiores de 18 anos, interessados
em trabalhar meio' período, como

instalador de som, alarme e trava em

carros. Interessados entrar em contato

pelo fone: 3370-0226 no horário
comercial ou comparecer na loja B.K.

Personal Som Automotivo, na Ilha da

Figueira.

• Procura-se senhora para morar e

cuidar de idoso, a mulher para cuidar

EMPREGO

da casa, cozinhar e olhar pelo idoso,
sem custo de aluguel, luz e água.
Salário a ser negociado. Tr: 3372-0879
após as 18:30.

• Precisa-se de pessoa do sexo

masculino para trabalhar em lavoura
de palmeira, real situada no Rio
Molha. Ofereço registro em carteira,
salário compatível com a função,
moradia. Necessário ter experiência
comprovada na agricultura. Caso
tenha moto ou carro (receberá ajuda
de custo para combustível). Tratar

pelos telefones 3376-4110, 9163-
7000 ou à noite pelo 9102-6975

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato: 3275-
4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras, maiores �

18 anos, que queiram desenvolver um

negocio lucrativo. Trabalhando a partir
de sua casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou acima
de R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio cl baixo investimento
e alto retorno. Contato 47 8418-3292

I 9988-2844 bemestaredinheiro@

yahoo.com.br

• Atenção: conheça produtos fantásticos
100% naturais, trabalhamos com

controle de peso, estética, nutrição,
saúde, redução de medida entre

outras, distribuidor autorizado;
produtos testados e registrados na

ANVISA. Ligue e agende uma visita. Tr:

9910-7484/9140-5014 com Deyvid.

• Consórcio contemplado; Crédito

R$70.500,00, entrada de

R$24.900,00 e assumir 106 de

R$ 824,06. Crédito R$159.000,00
entrada de R$ 55.000,00 e assumir
115 de R$ 1.570,00. Temos outras

cartas. Tr: coai Valdir 8494-5911 I
9270-3638. eza.valdir@yahoo.com.br.

• Vende-se Financeira com 02 anos no

mercado. Não precisa de capital de

Giro nem estoque, zero inadimplência.
Contato (47) 9601-3266.

• Preciso de latoeiro e preparador com
experiência - urgência. Tr: 3371-2003
com Odilon.

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha
residencial. TR: 3371-2946 I 9216-
4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú
com capacidade de 4000 k. TR: 8406-

21831 3276-2100

COMPRA·SE
• Compra-se maquinário para
panificadora. Tr: 8912-7797.

• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

• Compra-se um escorregador infantil,
ligar 3374-5906 ou 8802-6423.

• Compro moveis usados para o 'quarto
em bom estado je conservação. Tr:
3376-3541.

• Doa-se cachorro Pastor Suíço Macho,
adestrado. Tr: 9934-4300.

VENDE·SE
• Vendo ovelha Dorper macho para

reprodução. Tr: 9912-5997.

• Vende-se palmeira real, palmeira fênix.
Contato: Wilson ou Rosa 3376-3716

• Vende-se, tenho de 30 a 40 metros

de tabuas de caixarias, 300 metros

de sarrafos de piquetes e algumas
escoras. Tudo por R$ 250, 000. Aceito
propostas Tr. 9170-9656/3275-4811

• Vende-se produtos da Natura e Avon.

Contato: 3275-4315 Marlene

VENDE·SE

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-

23541 8813-5808 com Sergio.
• Vende-se geladeira semi nova da
marca cônsul 360 L, Tr: 9610-1607
Ernani.

• Tenho fêmeas e machos de cachorro

Cofap para entregar no dia 06/10 com

45 dias. Fêmea R$ 180,00 e macho

R$ 150,00. Tr: 9220-0047 ou 3371-
269 com Daiana.

• Vende-se um forno elétrico Fischer
novo na caixa, valor R$ 350,00. Tr:

3374-5906 ou 8802-6423

• Vende-se um bebê conforto com base
na cor azul marinho em bom estado de

conservação. R$ 120,00. Fone: 3374-
5906 ou 8802-6423

• Vende-se ou troca-se acordeons de

varias marcas e modelos. Tr: 3370-
0084 ou 8410-7963 com Mario.

• Vende-se freezer branco de gaveta
semi novo - gelo seco. R$ 500,00. Tr:
3273-0779.

• Vende-se uma maquina de sorvete

expresso Italianinha, aceito proposta.
R$ 15.500,00. Tr: 3371-3847 ou

3371-4147.

• Vende-se um carrinho de bebê, para
menino, na cor azul marinho com

ursinhos, da marca Angel. Valor a

negociar. TR: 3370-7160.

• Vende NOTEBOOK W98c HD 120, por
R$400,00. Tr: 9913-0362

• Vende vestido de prenda em ótimo

estado, lindo. Por R$80,OO

trata r no 9913-0362

• Vendo um carrinho de dog, R$
2.000,00. Tr: 9614-2157

• Vende-se uma Fresadora Universal,
número 1, marca Azerf. R$ 12.000,00.
Tr: 3375 19151 3375 1039

• Vende-se um Torno de bancada, semi
novo, Placa 120 mm, 500 mm entre

pontas. R$ 4.000,00. Tr: 3375-19151
. 3375-1039.

• Vende-se ar condicionado quente I
frio Consular 10.000 Btus (escuro)
R$ 300,00. Tr: 3371-3993 I 9973-
8281

• Vende-se bebê conforto da Burigoto,
azul marinho, de menino, R$ 150,00
Tr: 3370-7160 CI Susan.

• Vende-se uma Lava-louças da

Brastemp seis programas,
automática. R$ 250,00. Tr: 3371-

39931 99738281.

• Vende-se um quadriciculo grande
importado, a bateria, pode ser

usado por crianças de ate 10

anos, com garupa, ótimo estado de

conservação. R$ 550,00. Obs: um

novo neste modelo, valor aprox. R$
1.900,00. Tr: 3371 3993 I 9973
8281

• Vende-se telha colonial, quantidade
de 7.000 a 8.000 e Esquadrilhas de

ferro. Preço a combinar. Tr: 3376-
1481

• Vende-se Mercado em Barra do Sul,
com 20 anos de funcionamento, a

100 metros da praia'. Tr: 3448-3958
1.9612-5558. Aceito propostas.

• Vende-se uma Fabrica de conserva /
alimentícia em Balneário Camboriú
com mais de 32 anos e com clientela
formada. R$ 175, 000,00. Tr: (47)
9122-0300/9647-0865.

• Vende-se Galpão de madeira

quadrada com cobertura de telhas
medindo 120m2• 10X12 p/ retirar

no local em Guaramirim valor a

combinar.Tr:3373-0982

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento no inicio da Ilha
da Figueira, 80 rnt> útil, e 111 mP no

total, na Rua José Pavanello, com 2

dormitórios, uma suíte, sala e cozinha

conjugada, prédio com elevador, boa

infra-estrutura, segundo andar, aceita
financiamento. R$ 178.000,00. Tr:

8838-3955.

• Aluga-se apto no Rau, com 2 quartos
R$ 545,00. Tr: 9993-2131 com

Sandra.

• Aluga-se apartamento no Rau, R$
500,00. Tr: 9993-2131 com Sandra.

• Aluga-se apartamento novo com 2

quartos com 75 mts com garagem,
na rua Francisco Piermann 404, Vila
Lenzi. R$ 660,00. Condomínio em

média R$ 40,00. TR: 9134-5434.

• Alugo apartamento para casais sem

filhos e sem animais. R$ 550,00 com

água. No Bairro Nova Brasília. Tr: 3372-

1173/9921-1013 ..

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75
mt, com garagem, na rua Francisco

-,

Piermann aluguel R$ 650,00 +

condomínio (média de R$ 21,00). Tr:
9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada de R$
10.000,00. Valor de R$ 120.000,00.
Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apto no Vila Rau com 68 m-',
2 quartos, cozinha e bwc mobiliados.

R$ 125.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482

• Vende-se apto no Czerniewicz com

3 quartos, 1 suíte, sala 2 ambientes,
sacada com churrasqueira. R$
160.000,00. Tr: 8499-4778. Creci
14482

• Aluga-se apartamento com 2 quartos
prox. ao Shopping Breithaupt - Centro

R$ 600,00 + condomínio. Tr: (47)
3275-0128 com Alexandre

• Aluga-se apartamento com 2

quartos prox. Prefeitura. R$550,00 +

Condomínio Tr: (47) 3275-0128 com

Alexandre

• Aluga -se Apartamento com 120

mP, na Rua Emma R. Bartel, 121 -

Baependi, com 1 suíte e dois quartos,
cozinha completa e garagem, sem

condomínio. R$ 1200,00. Tr: 9134-

5434.

• Vende-se apartamento na praia Itajuba
65 mt> cl suíte, aceita carro, TR: 8448-
8644

CASA
• Aluga-se casa na praia de Penha prox. ao
Beta Carreiro, com 4 quartos e garagem
em volta. Tr: 9959-3627 19208-4370

• Alugo uma casa na praia de Armação,
para temporada. Tr: 3370-8633

• Aluga-se casa em Schroeder, na rua

Marechal Castelo Branco, 2128 -

centro. Tr: 3374-1488.

• Vende-se obra na fase do reboco,
Vende-se casa nova com 94m2, terreno
de 495m2, toda murada, em Barra

Velha. Ent'tega em dezembro I 2012.
Localizada a 5 minutos de carro da praia
central, área residencial casa com suíte
+ 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
porcelanato e rodateto de gesso,
garagem com churrasqueira. Pode ser

financiada pela Caixa. R$ 180 mil. Tr:

3370-9529, 8443-2506 ou 9671-422

• Vende-se casa de 200 mP de alvenaria,
terreno com 2000 mP legalizada, R$
380.000,00. Tr: 3373-4587 com Dirceu.

• Vende-se casa de alvenaria, com três

CASA

quartos, 2 salas, banheiro, cozinha,
garagem para 3 carros, murada com

portão eletrônico. R$ 110.000,00. Na
Rua Leopoldo Muller, n 313 -Rio da

Luz, perto das lagoas de Peixe. Tr: 3376-
2134.

CHÁCARA
• Vflnde-se Sítio a 20 minutos das praias
de Itapema, 4700 mP desmatado, com
rede elétrica, telefone. R$ 70.000,00. Tr:
479699-7862/9108-7554.

• Vende-se uma chácara de 50.000,00
mP com nascente, cachoeira, plano,
pronto para construir. R$ 110.000,00.
TR: 3376-0726.

SALA COMERCIAL

• Alugo quartos, livre de água e luz. Tr:

3374-1488.

• Alugo sala comercial na Vila Rau, dou
preferência para Igreja. R$ valor a

combinar. Tr: 3371-6968.

• Aluga-se sala comercial com 80m2, na

Rua Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado

Brasão) no Bairro �au. TR: 3273-2119
• Aluga-se sala comercial no centro de

Corupá 60 mP cada, sobre loja. Tr:

3375- 1004 no horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. Tr:
3275-1185/9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria, próximo
ao viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220-0047
Daiana.

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas,
na 'Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1532
- Baependi. TR: 3275-1185 I 9912-
6200.

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila Lenzi

apartir de R$ 380,00 e Casa na Vila
nova 3 quartos. Próximo ao papagaio
autopeças, Tr. 33714364 com Ivone te.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com

Marlene .

• Alugo apartamento no Bairro Amizade,
com 1 suíte, mais um quarto, sala,
cozinha, churrasqueira, área de serviço
e garagem para dois carros. R$750,00.
TR: 8851 9651

• Vendo ou alugo, casa. em Schroeder.
Com uma suíte mais dois quartos, sala,
cozinha, área de serviço, e garagem. Área
de 97 m2• Valor do aluguel R$900,00.
Valor da Venda R$ 250.000,00. Fone:
88519651

• Alugo quarto para pensionistas, no

Centro. R$ 300,00. Livre de água, luz e

internet. TR: 9123-5851

• Aluga-se uma casa grande, na Rua
Walter Breithaupt, n° 110, comercial ou
residencial. Em frente ao clube do Beira

Rio, contrato para 5 anos. TR: 9102-
1212 com Elzira.

TERRENO
• Troco terreno na Vila Rau por casa em

Barra Velha. Tr: 3371-6968

• Vende-se uma chácara em São
Francisco do Sul, com 1650 mt

medindo 25 de frente e 70 de fundos.
Contato com Vanderlei 9946-5074 I
8848-91431 3372-2154.

• Vendo terreno no Condomínio fechado

Azaléias, 10 terreno entrando no

condomínio, ele tem 23 por 30
medindo 688 mt>. R$ 180.000,00 a

negociar. Tr: 3370-24681 9969-5540
com Valmor.

• Vende-se terreno 15x20, no Rio da
Luz próximo a Ceva. I R$ 25.000,00.
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Contato: Wilson ou Rosa 3376-3716

• Vende-se terreno com escritura com

medidas 16X23 bairro Rio branco

Guaramirim R$ 68.000,00 estudo

propostas. Tr:3373 0982

• Vende-se Terreno c/ contrato em

Guaramirim, Bairro Vila Amizade, 2 km

da Farneg, 810 m2 (54x15). R$ 35 mil.

Aceito Propostas. Tr (42) 8416-2008

• Vende-se terreno em Santa Luzia, na

Rua Carlos Frederico Ranthum, área

com 2742 mt-, escriturado. Valor à

combinar. Tr: 3274-8891.

• Compra-se terreno de preferência nas

medições do Bairro Rau, ou na praia
do Ervino. Tr 3372-0028/3372-0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro

li ideal para construção de galpão. Tr
9654-2206.

• 'Vende-se terreno no Bairro Nova

Brasília c/ 1.053 m2, contendo 1 casa

com 3 quartos. 1 suíte e 2 salas. R$

499.000,00. Tr: 9104-8600. Creci

14482.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, Lot.
Gadotti III - bairro Santo Antonio. R$

60.000,00 Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 -

bairro Izabel, Corupá, 40 metros do

asfalto. R$ 65.000,00 Aceito troca. Tr:

9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mt sendo

600 mt de área útil, e 20 mt de frente,
fica no final da rua, Bairro Água Verde.

R$ 200.000,00. TR: 8812-8971

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck n°

182, (lateral da Roberto Seidel), Bairro

Seminário, Corupá SC. R$ 55.000,00
Tr: com Renate Fone 9137-4701

• Vende-se lote na praia de Itajuba 300

m2. Escriturado. R$ 20.000,00. Tr:

8448-8644/9936-7400

• Vende-se terreno 2500 mt2 plano no

,
Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-

0726

• Vende-se Terreno na praia de Itajuba,
R$ 10.000,00 entrada e; saldo

parcelada direto c/ proprietário. Tr:

8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de Itajuba,
R$ 28.000,00 todos escriturados 300

m2• Tr: 8448-8644

• Vende-se terreno na praia de Itajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2.

TR: 8448-8644

E

• Vende ASTRA GL 1.8 sedan cor branca

4 portas, completo com roda 17,
R$15.500,00. Tr: 3370-0113

• Vende-se Vectra Expressian 2009,
único dono, em perfeito estado. R$
35.000,00. Tr: 8455-5845.

• Vende-se Caminhonete S10 cabine

estendida, ano 98, cor verde metálica,

4lugares, direção, ar, a gás GNV e

gasolina, Elétrica e mecânica revisada,

pintura e latoaria impecáveis. R$
13,000,00. Tr: 3371-2699 / 9923-

9418.

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC, 2

portas, Direção Hidráulica, Vermelho,
Álcool. Elétrica e Mecânica Revisada.

R$ 4.000,00. Tr. 8408-8384 com

Dany

• Corsa classi 2011 Completo. R$
22.990,00. Entrada de R$ 2.000,00
+ 60x R$ 595,00, viabilizamos troca,
taxas a partir de 0,98%. Tr: 30321400

J
• Vende-se Vectra Elegance, ano

CREV OLE�

2009 modelos 2010, com 45.000km.

Valor R$ 37.500,00. TR: 33762776.

• Vende-se Montana 2007 linda apenas

R$ 25, 700,00 Tr.(47) 9157-7525 Neto

• SOMENTE PARA LOJISTAS, Classic

SPIRIT 1.0 FLEXPOWER 4P completo
2009 Valor: R$ 18.950,00 FONE:

96177705

• PRISMA MAXX 1.4 2011 COMPLETO,
R$ 25.490,00, ENTRADA R$ 2.000,00
+ 60X R$ 670,00, VIABILIZO TROCA,
metálico, estado de zero, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um ano

inclusa, fone 30321400.

• Vectra 2007 Elegance, com IPVA 2012

pago, controle de som no volante, em
ótimo estado. R$ 31.000,00. sem

troca. TR: 3376-1060 / 91576924

Renato.

• Vende-se celta, ano 2004, básico. R$
14.200,00. TR: 9962-3664

• Vendo ou troco Montana Made Off

roud, 1.8 prata, ano 2005, completa,
rodas 17.Tr: 3276-0826 ou 9973-

5960.

PE

• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas,
1.0, ótimo estado, particular. R$
15.000,00. TR: 3273-7644 ou 7813-

4785

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006

flex, 4 portas, completo c/ ar, direção,
couro, cf som. Particular. R$ 8.500,00
+ prest. TR: 3273-7644 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16

válvulas gasolina, 2005, vermelho ar

cond, vidro ele/ trava manual insufilm,
mp3, etc. R$ 16.500,00.3371-1634.

E

• Vende-se Sandero 1.6 completo, 2008,
R$ 20.000,00. Tratar Com Thiago
(47)8498-6484

• Renault Clio ri 1.0 8v Ano 2002, cor

branca. R$ 11.500,00. Contato: Carlos

(9102-9254)

• SANDEIRO EXPRESSION 1.6 8V 2012
. R$ 29.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% .. fone

3032-1400.

• Vende - se Sandero Stepway 2011,
1.6, 16 v, Flex, preto metálico, TOP de

linha, Airbag duplo, freios ABS, direção
hidráulica, ar condicionado, vidro elétrico

nas 4 portas, trava elétrica, alarme, som
com comandos no volante, 2,5 anos na

garantia, 21mil km, único dono, faróis de

neblina. R$ 36.000,00 Telefone: 9192-

4442, 8829-9796

• Corsa Wind 96, preto, particular, revisado,

injeção 4 bicos super econômico. R$
8300,00. TR 3397-2050.

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004,
cor prata, completo. Ar Cond, Air Bag
Duplo, Direção hid, Vidros elétricos,
Volante com regulagem de altura, Controle
som no volante, IPVA pago. Sem troca. R$
16.000,00. Tr: 841ODOOO Fabio.

OI.KSWAGJ:N
• Vende-se Fax 1.0, ano 2010, 4 portas,
com direção, desembaçador traseiro.

R$ 12000.00 de entrada e assumir 29
parcelas ou R$ 34.000,00 a vista. Tr:9277-

2798/8465-6251/3370-3414.

• Vende-se Golf 1.6 vermelho 8v Sportline
completo com banco de couro, 4 pneus

novos.Todo revisado e EPVA 2012 pago.Ir:

OL 5 AGE

Adilson 3374-5709/880&6313

• Vende-se Gol, ano 2004, no GNV, com ar

condicionado. R$ 14.000,00. Tr: 9944-

2025.

• Vende-se Gol GTS 1.8 Álcool 1993 Bordô -

AlC - V.E. - TR.E. - ElE - Alarme - Manual, NF

e Chave res. Fone: 9163-9276

• Vende-se um gol, ano 2010, G5, completo,
ótimo estado de conservação. Valor a

combinar. Tr: 9183-8930 / 9183-1162

com Sandra ou Junior.

• Vende-se um Gol, ano 1994, azul, único

dono, em ótimo estado de conservação.
Tr: 3372-3626.

• Vende-se Gol G5 2008/2009 completo
1.6 com pneus novos e roda de liga
leve, preço de ocasião R$ 28.000.00

totalmente revisado Tr. 84136088

• Vende-se Parati 1.8 PLUS G4, 2009,
4portas, completa, R$ 25.990,00, BX KM,
revisões em autorizada, metálico, estado

.

de zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos troca,

garantia de um ano inclusa, taxas a partir
de 0,98% .. Fone 30321400.

• Vende-se parati 99, 1.0, 16 v, 4 portas. R$
8900,00. Tr. 9962-3664.

• Nova Saveiro 1.6 C/AR 2012, R$
27.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, taxas a partir de

0,98%. Fone 30321400.

• Vende-se Saveiro Bola, ano 99. R$ 13.500
Tr: 9944-2025 Aline.

FI

• Vende-se Uno Mille fire flex ano modelo

2006, cor preta, R$ 18.000,00.
Interessados Tr: (47) 3373-8388 ou 8803-

6698

• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado,

completo. TR: 15.000,00, + prestações.
(não precisa transferir). TR: 3273-7644.

• ldea Attraticve 2012 Completo, R$
36.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de
crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% .. Fone

3032-1400.

• Imbatível - Novo Uno Vivace flex 2012, R$
19.990,00, entrada R$ 990,00 + 48x R$
599,00, viabilizamos troca, fone 3032-

1400.

• Doblo essence 1.8 16 v 2012 completo, 7

lugares, R$ 44.990,00, metálico, estado
de zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos troca,

garantia de um ano inclusa, taxas a partir
de 0,98%. Fone 3032-1400.

• Doblo HLX 1.8 16v 2011 completo 7

lugares R$ 41.990,00, metálico, estado

IAT

de zero, entrada em até 6x sem juros no

cartão de crédito FONE: 3032-1400

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e

modelo 2002 fire, vidro elétrico na frente,

limpador trazeiro. R$ 11.500,00. Tr. 9114-
3374 com André ou 9243-8500 Néia.

• Vende-se uma fiorino 2006, GNV. R$

7000,00 + 23 parcelas de R$ 533,00.
Tr:966&2404.

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano 94, 1.0,
R$ 6.000,00. Tr. 3370-1161

• Fiorino furgão 1.3 floex 2012 R$
28.990,00, metálico, estado de zero com

apenas 18.000km, entrada em até 6x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos

troca, garantia de um ano inclusa, taxas a

partir de 0,98%. Fone 3032-1400.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00.
Tr. 337OD719/ 9953-3878

D

CAMINHÃO
• Vende-se càminhão Mercedes 66,
mecaruca 1113 motor com pouca km,
revisado, pintura nova e carrocerias e

pneus em bom estado. Valor a combinar.

Tr:3372-1173/9997-0019.

• Vende-se caminhão Mercedes 1513 todo

revisado, direção hidráulica, turbinado

freio a ar, km baixa, ano 81. Tr: 3372-1173

/ 9997-0019.

• Vende-se Caminhão Mercedes Bens
Modelo: 1418 Cores brancas Ano 95

6 marchas Truck com baú 10,5 mts +

chapéu Valor: R$ 96.000,00 Tr. 9102-

9254 com Carlos

• Vende-se Caminhão GMC 7110, ano

2000, todo original, segundo dono, baú

de alumínio, 7 Pneus novos, todo revisado,
aceita-se troca de menor valor ou maior

valor. Contato Zito (47) 3370-7994

• Vendo Ford Ranger 2011, completa, ar

condicionado, dir. hid, vidro elétrico, trava

elétrica, alarme, modelo cabine dupla,
prata, XLT 4x2, 2.3, gasolina e GNV. Falar

com Paulo no telefone (47) 9966-2597

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8.500,00. Tr. 3370-1161.

• Ford Ka 97 bordo impecável por

R$7.500,00 Tr: 33719313/9918-8665

• Vendo Ford Focus 2001, Prata Legalizado
Baixo Completo, air bag +abs, bancos em
couro ótimo estado de çonservação. Tr:

9101-1881/33704091.

• Vende-se Ford Ranger XLT Lirnited 4x4,
diesel 3.0 eletrônico, 2008, completa (air
bag, abs, santo Antônio, estribos capota
marítima, protetor de caçamba, trava

elétrica no tampão traseiro e demais

opcionais da Limited. Estudo troca veículo

de menor valor. R$ 90.000,00. Tr. 47

913&9592.

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5000,00 +

14 prestações de R$ 400,00 ou carro ou

moto de entrada. Tr. 9137-1504 / 9153-
1600.

• Vende-se Focus Hatch GLX 1.6 16V 2012,
R$ 42.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de
crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% .. Tr:

3032-1400.

• Vende-se Fiesta 2006, 4 portas básico, R$
13.800,00. Tr. 9962-3664

I

• Vende-se uma camionete Hyundai. H.R

2010. Com câmera fria. Tr. 9991-7943

Hemes.

UTR 5

• Vende-se caminhão 608 Mercedes, ano

73, bom de mecânica, motor zerado,
baú de 5 m com chapéu de alumínio,
pneus semi novos, aceito propostas. R$
35.000,00. Tr:9277-2798/ 8465-6251/
3370-3414.

• Vende-se jogo de rodas de liga leve, aro 15
com pneus. R$ 1200,00. Tr: 3276-0340/
9197-9084.

• Vende-se um C4 palas exclusive ano 2009,
Valor R$ 30, 000,00 + parco R$ 250, 000
Tr. 3376-3961/9136-0049 Cassiano

• Vende-se um Bugue amarelo bonitão.

Valor a negociar. Contato Zito (47) 3370-
7994.

• Vende-se um Fusca branco ano 83. R$
4.000,00. Todo reformado. Tr. 8825-

5544.

• Vende-se Hyundai Acent ano 98,verde
metálico, direção, completo, 4 portas,
instalação GNV e gasolina.R$ 6,000,00.
Tr: 9923-9418/3371-2699.

OTOCICLETA

• Vende-se uma CG 125, ano 81 de trilha.

R$ 800,00. Tr: 3379-2303 / 9114-5998
com Roberto.

• Vende-se Yamaha xt600 azul, ano 2004.

Em ótimo estado. R$ 12.000,00. Tr: 9926-
1717 com Marcos.

• Vende-se Honda CB-300R S/ABS Ano:

2010/2011 R$ 10.000,00 Único dono,
documentação 2013 pago. 10.000

km rodados, moto usada só em fins de

semana. Brinde: 1 capacete, rede de

capacete, capa de chuva, manual e chave
reserva. Tr: 3373-1900 Fabrício.

• Vende-se uma Biz 100, ano 2001. R$
2000.00.Tr: 3273-0884.

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr. 3370-1161

• Moto Honda CB 300 2010 com 3800

km original IPVA 2012/2013 pago. Moto
estado nova, sem troca R$ 9800,00. Tr. 47
913&9592 c/ Rodrigo.
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Corretor de-Ivnovet« Plantão:

Cved/19.368 (47) 9655 - 5663
"Tudopowr naqueieoue. me iortalece" fílUpert,w,y.· 4-:13 Atendemos finais de semana e feriados

Minha Casa
inha Vida

�--_.
_-

Dl 89-APTO c/lsuite+2dor, cozinha
e/moveis planejados c/90.43m2

privativos, na Vila Lalau. R$184.300

D186-APTO c/lsuite+2dor

c/120m2priv no Baependi.
R$208.700

D193-Casa c/170m2 priv c/I suite c/
closet e c/ hidro+Zdorm, Área intima c/
laminado em madeira e sala e coz c/

porcelanato. R$319.800

D196-APTO c/2dor,sacada
gril.c/Züm'privativos, próximo a

refeitura de Jara zuá. R$133.900
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CITROEN
AIRCROSS 2013
GLX 1.6 FLEX GLX 1.6 FLEX

A PARTIR DE R$

54.990'
À VISTA

A PARTIR DE R$

49.990'
À VISTA

TAXA DE JUROS TAXA DE JUROS

O�·em36x 0%
.

��24x
PRIMEIRA PARCELA SÓ EM

FEVEREIRODE 2013
PRIMEIRA PARCELA SÓ EM

FEVEREIRO DE 2013
!-�.....,
I FAaRtCAOO

I NOBAASll
,

AIR-BAG DUPLO' FREIOS ABS • AR-CONDICIONADO' RODAS DE LIGA LEVE 16"E MUITO MAIS
AIR-BAG DUPLO, FREIOS ABS • AR-CONDICIONADO • RODAS DE LIGA-LEVE 16" E MUITO MAIS!

••

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

C3 PICASSO/ 3 x R$ 109,00 3 x R$ 174,00 3xR$166,00 3 xR$174,00 3 xR$ 174,00
AIRCROSS

LlNHAC4 3xR$121,00 3 x R$ 185,00 3xR$166,00 3 x R$ 185,00 3 x R$ 185,00

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROen'

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 46.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de

60% + 36 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entradade 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF.

Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 36 parcela com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação
em uma de nos��s lojas. Crédit?sujeito � aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simu.lado Faca revisõ

....

es em seu velculo reqularmentepara Pessoa Ftsica. Ofertas validas ate 10/12/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. 'i' II.
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CAOENZA'
i

Sefisticação e luxo incomparáveis,
Motor de 290 cv e Xenon.

CERAIC)
O sedã cOOJPI�tíssímo,
imbatível nas fOmparaçães.
Câmbio alJ$qmâ,tloo
de 6 marohas.
e r0das17':

SOUJl
O carro design
swperpremiado.
Câmbio automático de
6marchas emotorflex,

Aproveite o IPI reduzido' para
colocarmais design e

tecnologia na sua garagem.

U jara uá do Sul: 47 3275-0808
Pw.Pr!ftoWaldemar Grubba, 1346 " Baependl

Bal. (amboriú: 47 3360-9777
Blumenau (loja Centro): 47 3236-800"0

B'umenau (loja BR)� 47 33Z3�1111

ltIimrJII2 (Stmw�'t.47M�UI:ll:lI!l
l..IDE47 3435-3S9S

fhll'liaJl6JDlllIiis: 8 3Z48-0111
Situ Jm.sé:: .. 3l8BJ'4177

Promoção válida até 30/1112012 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro. Condições válidas para o Kia Cerato código E.284: R$ 65.200,00 à vista e financiamento com entrada minima de 50% (R$ 32.600,00) + 24 parcelas lixas de R$ 1.380,00. Valor total a prazo: R$ 65.719,00. Para o Kia Soul código
U.174: R$ 68.900,00 à vista e financiamento com entrada minima de 50% (R$ 34.450,00) + 24 parcelas lixas de R$ 1.458,10. Valor total a prazo: R$ 69.444,31. Para o Kia Cadenza código Z.555: R$ 129.900,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 64.950,00) + 24 parcelas fixas de R$
2.748,68. Valor total a prazo: R$ 130.918,32. Para o Kia Sorento código S.558: R$ 121.400,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 60.700,00) + 24 parcelas fixas de R$ 2.569,13. Valor total a prazo: R$ 122.359,06. IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) incluso nas parcelas. TC' I(Tarifa de Cadastro) devida à instituíção financeira indicada pela concessionária e Tarifas de Registro de Confr'Elto e Registro de Gravame não inclusas nas parcelas. Para mais informações, consulte a concessionária de sua preferência. Frete não incluso, frete mínimo de R$ 500,00 e máximo de R$ 5.000.00 Ivariável de acordo com o modelo do veículo e o Estado da Federação. Estoque de 5 unidades para o Kia Cerato código E.284, 5 unidades para o Kia Soul

int I
'II

d'
I

códigoU.174, S unidades para o KiaCadenza código Z.555 e 5 unidades para o Kia Sorentocódigo S.558. *Reduçãodo IPI válida para o Kia Soule KiaCerato. ln· e· s""'" g.u ranç·a s·a v··a·.. VI ·as I
�DecJ��� de_�ons�mo deCombu���nform�.::_::mria_I�_nO 01012012. F���strativas. � . . .. ._�._ . .___. :_.JI

-

Graduação

Superior de Tecnologia em

Gestão da Tecnologia da Informação - início 04/02

• Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais - início 04/02

Inscrições: www.sc.senac.br

SORENTO
o SUV paraa farnflia:

71ugares emotorV6
de última geração
com 278cv.

Po_er IRlporls i
Blumensu .. Sal. (amborlú • [aragué do Sul

- �
joinville • Florianópolis li São José I

Procurando
por um
veículo?

As melhores
opções de

veículos da região
você encontra
aqui no jornal

O CORREIO DO POVO.
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Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (471 3370-7500
fIIIIlf

TAXAS COMPARTILHADAS COM O MERCADO

CARROS COM PROCEDENCIA

COMPRE ENIAUTO! PROMOÇÃO -l
RS 31.500,00

FIAT PUNTO SPORTING 1.8 2008.

••• COMPLETAÇQ /ABS
._ .. _.,... .. _ .. _ ... _ ......_ .. _ .. _ .. _._._.. _ .. __ .. _.__ ._ .. _ ... - ..._ .. _ ....-"_"_'_'_"_"--'-'._'_._'-'-.-_._.'_"

!
I 1
PAUD WEEKEND ADVENTURE LDKER �1.8 2010�COM�L.'l_'
,,_._._-..-.__ .__ .__ .. ,_.._._._,,-,--,,_,-,,_._.-..__.

BLAZER EX.
COMPI..E'm GNlL

__ ..__._._ ..__ ._ .. _._.. ... _ .. _ .. _ .. _ .._._ .. _ .. _._.. .. _..J

r\iW-GOLGrV4P2ÕÕS·CõMPLEiD----·-···
._-_ .. "- _"_O

I vw FMAll 1.6 2006 COMPLETO

r HONOA CMC EX 1.7 2006 ABS

I HONOA Frr LX 1.4 2009 COMPLETO

I SANDEIRO EXP 1.62011 COMPLETO

, LOGAN 1. o 200B COMPLETO

: CUO SEDAN PRIVILEGE 1. o 2005 COMPLETO

I CORSA SEDAN MAX 1.4 2008 .

I CORSA HATCH 1.8 2005 COMPLETO

I FIAT IDEA ELX 2006 COMPLETA
I.,,_"_ .. _._.__ ,,_,,_",,_._·_··_ "'-'"-"_"_'_ ,,-,,_._•. "_._ ... _._..._,,_.,,' C4 PALLAS GLX 2.o AT 2008

.

I
PEUGEOUT 207 RA.SSION 2010

PICASSO EXCWSfV 2. O 2003
.

PICASSO GLX 1. 6 092009 PRETA CINZA

I I GM AGILE 1.4 l1Z 2010 COMPLETO

I I FIAT PUNm 1.8 SPORllNG 2008

I I GM ASTRA SS 2008 COMPLETO ABS

J
I FORD TAURUS 3.01997 U.OONO

I GM MERfVA 1.8 2004

CLIO SEOAN PRIV. 1.0 2005 I GM
ZAFIAA ELEGANCE 2005 7 WGARES

_._����:������!��������� I ��:AE�=�6���M�PRETA
.-

. "

,

I C3 XTA 1.62007 ABS
C3 EX2004

: BMW 130 HATCH 3,0 2008

I HONDA CB 300 2010

, HONOA lUYSTER 04\2007

I GM VECTRA GLS 2000 BRANCA

j I FORO KA 2007 PRATA

i CUO SEDAN 2005t2Q06

II CUO HATCH 05/10/11

I
C3 EXCLUSIVO 1.6 2004 , PEUGEOUT 2061.42007

l. �����:��:_����'!l�J!LJ I -= ��:1158A�T2���5
I RA.LIO ELX 2007

I PRISMA J(JY" 1.4 2009
CEITA 4P Q4ü7

I C3 EXCWSfVE 2008

I SCEJ\JIC PI\( 1.6 05t05t2oo6

I CEITA OFF ROUD 2006

I HONDA BIZ 2002

[ CHERRY Q Q 1.1 2012 COMPLETO

__� l�;��__

PICASSO GLX 1.6 2009
mlliil,mllilf/iilJlmíl/illJli/UIIiilIIIICOMPLETA·W .,e/liID, _�,,: ,iii
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E PRA FECHAR 2,012 COM IPI RE,DUZIDO E

COMEÇAR 2013 DE C;HEVROL,ET ZERO.

APROVEITE AS CONDiÇÕES E UTILIZE SEU 13°.
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.. me SOMtO de fttrils ligados
..P n--choques:na cordo veiculo
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Colisão

Condutor fica gravemente ferido
Acidente ocorreu

ontem, por volta

das 14h, quando um
carro bateu de frente

com um caminhão

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Um homem de 47 anos ficou

gravemente ferido depois
da colisão frontal do seu veículo

com um caminhão, na rua Ma

nuel Francisco da Costa, no bair
ro João Pessoa, em Iaraguá do

Sul, por volta das 14h de ontem.
O Clio prata, dirido por José Car
los da Silva, com placas de Curi
tiba, seguia em direção a Schro

eder, quando invadiu a pista
contrária, próximo àAgricopel.

"Não sei se ele teve um'mal

subido, porque ele jogou o

carro contra o caminhão. Eu

só tive tempo de tirar a frente,
senão não sobrava nada nem

do caminhão", contou o cami

nhoneiro' de 34 anos. Segundo
a Polícia Militar, o condutor do
veículo não era habilitado.

Depois da batida, o Clio ro

dou na pista, o air bag foi acio
nado, mas sem o cinto o moto

rista foi arremessado para fora
do veículo. José Carlos da Silva
caiu num barranco, às margens

da rodovia. Ele estava muito

confuso e balbuciando palavras
sem sentido quando foi aten
dido pelos Bombeiros Volun
tários. Ele foi encaminhado ao

,

Hospital São José com suspei
tas de traumatismo craniano e

diversas fraturas expostas nas

pernas e braços, além de um

sangramento intenso no rosto.
A moradora Edla Vogel, de

64 anos, estava trabalhando na

horta de casa quando ocorreu

o acidente. "Ouvi um barulho
muito forte na frente de casa,

mas achei que tinha estou-'

rado o pneu de um carro ou

que algum caminhão estivesse

descarregando alguma coisa",
lembrou. Outros moradores da

região não se espantaram com

o ocorrido e reclamaram da

imprudência dos motoristas.

"Sempre ouvimos as freadas,
principalmente nas curvas ou

perto da lombada eletrônica.

Então, é claro que vai ter aci
dente aqui", contou.

Dona Edla ainda empres
tou duas vassouras aos bom
beiros e policiais para que os

destroços fossem retirados
da rua e o trânsito liberado.

O acidente provocou dois

quilômetros de congestiona
menta em cada sentido da ro

dovia, que ficou interditada por
trintaminutos.

Júri popular

FOTOS FABIO MOREIRA
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PERIGO O condutor, de 47 anos, foi arremessado para fora do carro depois
que o Clio que dirigia rodou na pista da rua Manoel Francisco da Costa

Conf"Jra O vídeo no site www.ocponline.com.br

b
Centro Furto

Criminoso demonstra frieza 'Acidente

fere dois

Notebooké

recuperado
Dois homens foram pre

sos na noite de segunda
feira, acusados de furto e

receptação de produtos rou

bados. A Polícia Militar esta

va investigando o suspeito,
de 21 anos, pelo furto de um
notebook de dentro de uma

residência, na Barra do Rio

Cerro, há uma semana. O

acusado, com diversas passa
gens criminais por furto, foi
preso e confessou ter rouba
do o equipamento. O segun
do envolvido, um homem de
28 anos, também foi localiza
do e confirmou que comprou
o computador por R$ 50. Eles
foram levados para a Delega
cia, e o eletrônico foi devolvi
do ao proprietário.

Josimar Ribeiro Rosa foi
condenado ontem, pelo Tribu
nal do Iuri de Jaraguá do Sul,
a 18 anos e sete meses de pri
são por homicídio qualifica
do e ocultação de cadáver de

Iozimar Gomes Pinheiro, em

dezembro de 2010. Rosa está

preso há quase dois anos no

Presídio Regional de Itajaí e

não poderá recorrer da decisão
em liberdade. Ele contou com

frieza os detalhes do homicídio

e ouviu a condenação com um

sorriso debochado no rosto.

Rosa, de 21 anos, teria usado
um pé de cabra e depois uma

faca de cozinha para matar Pi

nheiro, motivado por uma dí
vida de droga. O réu enterrou o

corpo da vítima nos fundos da

casa, com a ajuda de uma ami
ga, e queimou lixo sobre a cova

para despistar o crime.
Um vizinho fez a denún

cia na Delegacia quatro dias

depois, quando percebeu que
Rosa planejava fugir. Ele foi

preso na rodoviária, quando
tentava embarcar para Casca

vel (PR), mas permaneceu ape
nas 15 dias no presídio. Depois
da fuga, ele foi para São Paulo,
onde foi preso novamente ten

tando assaltar um banco.
Para o Promotor de Justiça,

Rosa demonstrou uma "frie
za sanguinária" e, "se estivesse

solto, provavelmente seria um

serial killer". "Nos 12 anos que

trabalho para o Ministério Pú

blico' este é um dos casos mais

brutais que já vi", declarou An
dré Millioli. O advogado de de

fesa Diego Bayer argumentou
que a vítima teria usado um

martelo para iniciar a discus

são, tentando desqualificar o

homicídio.
Rosa também confessou o

assassinato de Maximiliano Pe

droso Amaral, em dezembro de .

2009. Na época, a Polícia acre

ditava que o jovem, de 22 anos,

teria dormido em. cima dos
trilhos e sido atropelado pelo
trem. Como o réu tinha menos

de 18 anos na data deste homi

cídio, ele responderá por ato

infracional.

Duas motocicletas de
125 cilindradas, de Jaraguá
do Sul e de Schroeder, e um
Siena, de Blumenau, se en

volveram num acidente, por
volta das 17h30 de segunda
feira, na rua Procópio Go

mes de Oliveira, no Centro

de Iaraguá do Sul. Os mo

tociclistas, de 24 e 36 anos,

tiveram ferimentos leves e o

motorista do carro saiu ileso.

Amoto CG de Schroeder ain

da foi recolhida, pois estava

com o licenciamento atrasa

do e a carteira de habilitação
do condutor também estava

vencida. As notificações so

mam R$ 382, além dos cus

tos com guincho e estacio

namento no pátio da Polícia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPORTE 1181 QUARTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2012 w'lJirw.oeponline,com.br

A cidade
tambéméda

.

bola laranja
Com patrocínio daWeg, Programa t'A_ Bola

da Vez" completa treze anos de atividades

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Oúltimo fim de semana foi

especial para o basquete
de Jaraguá do Sul. Enquanto na

Venezuela o técnico Julio Pa

trício conquistava o título do

Campeonato Sul-Americano

SubIS (ao lado da armadora
Carol Eckert), em Balneário
Camboriú as meninas da cate

goria sub 13 garantiam o troféu
do Campeonato Catarinense.

Perto dali, em Joinville, os garo
tos da categoria sublf se torna
vam vice-campeões estaduais,
,enquanto os veteranos da bola

laranja alcançavam uma vaga
na decisão da Liga Norte.

Mas não para por aí. Em

Jaraguá do Sul, cerca de 800

crianças brincavam de jogar
basquete em mais uma edição
do Campeonato Interpólos,
evento que marca o encerra

mento de mais um ano de ati-

Esse projeto
lA Bola da Vez]
construiu e

reformou tabelas

em diversas

escolas públicas
de Jaraguá do Sul.

\

J"
1,,11'.

,A,j,rton SchioeblP./t,
Cool�denador

vidades do programa "ABola da
Vez". E é neste ponto que reside

o grande segredo do sucesso da
modalidade no município.

Criado junto com a Asso

ciação Jaraguaense de Basque
tebol, em 2001, o projeto era

inicialmente chamado de Pólos
de Basquete. Apartir da entrada
da empresaWeg como patroci
nadora, através da Lei de In

centivo ao Esporte, alterou sua

nomenclatura para a atual de

nominação. Porém, o principal
objetivo nunca mudou: massi
ficar o esporte junto ao público
infantil, oferecendo a oportu
nidade de conhecer, praticar e

competir namodalidade.

Sucesso

Alcançar este objetivo pode
parecer simples, mas não é. A

maioria das escolas não é do
tada de infra-estrutura para a

prática da modalidade e neste

momento entram na história o

Sesi, através do ProgramaAtleta
do Futuro, e a Fundação Muni
cipal de Esportes. "Esse projeto
construiu e reformou tabelas
em diversas escolas públicas",
afirmou o coordenador do pro
jeto, Airton Schiochet. Hoje,
o "A Bola da Vez" atende vinte

escolas públicas, empregando
vinte professores e atendendo
cerca de 1.250 crianças.

"Com a quantidade, conse
guimos tirar a qualidade", lem
brou o técnico e ex-atleta Rafa

el Mueller, revelado no projeto,
assim como Julio Patrício, hoje
na Seleção Brasileira. "Até. al
gum tempo atrás ninguém co

nhecia o basquete de Jaraguá
do Sul, em nível nacional. Hoje,
com o Julio na lá, temos mais

uma porta aberta para essa

criançada sonhar mais alto",
concluiu Vivian Martins, técni
ca campeã catarinense sub 13

feminino, também revelada no

programa "A Bola daVez".

IRIANE PORTO/AVANTE!

MASSIFICAÇÃO Projeto oportuniza o contato, a prática e a 'competição

Juventus

Reforço
para a zaga
o Juventus segue reforçan
do o setor defensivo para o

" Campeonato Catarinense.
A última contratação foi
o zagueiro Paganelli, de
24 anos, que atuou pelo
Iaraguá na Divisão de
Acesso. Rodrigo Oberdan
Paganelli tem 1,90 metros
e 82 quilos. Começou sua

carreira no Metropolitano
(SC), passando na sequên
cia por Brasil (RS), Caben
se (PE) e Joaçaba (SC).

Futsal sub17masculino em

vantagemna final doEstadual
No terceiro e decisivo jogo,

os garotos de Jaraguá do Sul
deram fim a uma sequência
de 23 vitórias da equipe de

Forquilhinhas, segurando um

empate por 1 a 1. Raul abriu
o placar, mas os adversários

buscaram a igualdade.
Agora, para ficar com o tí

tulo' o Colégio Evangélico pre
cisa fazer uma campanha igual
ou superior a de Forquilhinhas
no returno, marcado para os

dias 6, 7 e 8 de dezembro, no
sul catarinense. Ambos soma

ram sete pontos nesta fase.

Com duas vitórias e um

empate, o futsal sub 17 mas

culino de, Iaraguá do Sul lar

gou em vantagem no turno do

quadrangular final do Campe
onato Catarinense. Os jogos
foram disputados na segunda
e na terça, naArena Jaraguá.

No primeiro jogo, os co

mandados de Augustinho Fer

rari bateram a Apama, de Blu
menau, por 7 a 2. Os gols foram
marcados por Batista (2x), Pita
(2x), Raul (2x) e Cabeça; Na se

gunda partida, vitória por 6 a 1

sobre Criciúma.

'Jaraguá
Mais dois

IRIANE PORTO/AVANTE!
.'

, .

patrocíníos
O Iaraguá anunciou duas
novidades nesta semana.
A primeira foi a renova
ção pormais um ano do

patrocínio da empresa de
comércio exterior DJD Eu

robrás, sediada na Itália. Já
a STB Treinamentos é es

pecializada em segurança
do trabalho e chega neste
ano ao clube. "Esperamos
o crescimento para ambas
as partes", disse a repre
sentante Sônia de Oliveira.

�LíDER Empate com Forquilhinhas garantiu a

liderança jara.gaw.ep.s� nos critéJi�� �e. desempate
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50mil empurram o

São Paulo para a final

ul-

Com Morumbi lotado, Tricolor espera ampliar
\

a sequência invicta de doze jogos em casa

JARAGUADO SUL

Agência Avante!

/\ pÓS empatar em 1 a 1 com.

I\.a Universidad Católica, no

Chile, o São Paulo busca na

noite de hoje, a vaga na final da
Copa Sul-Americana. Além de

lutar pela/ decisão, o confron

to pode marcar a despedida do

meia Lucas, do Morumbi.
Isso porque em possível eli

minação precoce, só restaria o

clássico contra o Corinthians

pela SérieA, no Pacaembu, para
o Tricolor Paulista encerrar a

temporada e posteriormen
te Lucas viajar para o PSG, seu
novo clube. "Estou me prepa
rando para fazer o que for preci
so. Vou me dedicar ao máximo",
declarou o meia.

Na véspera da semifinal, Ney
Franco realizou treino fechado,
mas semmistérios praticamente
definiu o time titular. O São Pau

lo deve entrar em campo com

Rogério Ceni, Paulo Miranda,
Rafael Tolói, Rhodolfo, Cortez,

Wellington, Denilson, Iadson,
Lucas, Osvaldo e Luis Fabiano.

Para eliminar os brasileiros,

a Universidad Católica terá uma

missão nada agradável. O Tri

color possui uma sequência de

doze jogos invictos noMorumbi,
somando oito vitórias e quatro
empates. A última derrota ocor

reu no dia 12 de agosto, para o

Grêmio.

Muito do sucesso em seu ter

ritório, o São Paulo atribui ao seu

torcedor. Para a semifinal contra

os chilenos já foram comerciali

zados mais de 50 mil ingressos
de forma antecipada.

o duelo entre São

Paulo e Universidad

Católica inicia as

21h50, no Morumbi.'

VIPCOMM

,

PRONTOS mtimo treino foi commuita chuva e determinação dos jogadores

Avaí

Dispensas e
-

renovaçao
Rebaixado em 2011 para

a Série B, o Avaí sonhava em

retornar novamente a Série

A, mas não obteve êxito. Com
mais um ano na segundona, o
Leão promete grande núme

ro de dispensas. Naprimeira
barca, foram anunciadas as

saídas de onze jogadores. En
tre eles, os zagueiros gêmeos
Rafael e Cássio. Na reformu

lação, o clube deve apostar
em jogadores da base.

NBA

·Varejãoéa
-

sensaçao
o brasileiro Anderson Va

rejão demonstra estar no auge
da sua carreira. Contribuindo

com rotineiros bons desem

penhos, o pivô é omaior rebo

teiro da temporada na NBA.

Porém, o rendimento tem

sido insuficiente para colabo

rar com vitórias no Cleveland

Cavaliers. Na derrota por 84

a 78 para o Menphis, fora de

casa, Varejão terminou com

22 rebotes e 15 pontos.

Vela

Lenda não

estará no Rio
Considerado uma das

lendas olímpicas, o veleja
dor britânico Bem Ainslie

comunicou a aposentadoria
de competições olímpicas e

não estará no Rio de Janeiro,
em 2016. Aos 35 anos, o iatis

ta foi o primeiro velejador a
conquistarmedalhas em cin

co Olimpíadas consecutivas.

uÉ preciso seguir adiante e

essa era a hora de passarpara
o próximo desafio", afirmou.

IVIulldial de Club'es

Fifa adere à tecnologia
Em evento no Rio de Janeiro, a Fifa apresentou oficialmente

a nova tecnologia que será testada no Mundial de Clubes, em

dezembro.A entidade sempre demonstrou ser contrária ao pro

gresso tecnológico. Porém, os temposmudaram e vai ser dado o

primeiro passo para testes de chips nas bolas de futebol. Entre

11 projetos apresentados, apenas os de uma empresa alemã e

uma inglesa foram aceitos. Não ocorrendo erros, a Fifa utilizará

o método na Copa das Confederações e na Copa do Mundo.
DNULGAÇÃO

KIT Composta por um chip instalado na bola e

um relógio, tecnologia deve dimbiuir os erros

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

38" rodada

01/12
19:30 Flamengo x Botafogo
19:30 Santos x Palmeiras

02/12
17:00 Náutico xSport
17:00 Coritiba x Rgueirense

.

. i' .. O
f 17:00 Portuguesa x Ponte Preta

55 ,.37l 1 i 10!12 :43)43 i. 149,5 Yo 17:00 Atlético-MG x Cruzeiro

7 54 j3t 15 9 113158148 !'10 i48,6% 17:00 Grêmio x Internacional

8 Cruzeiro 82 [s7l :d7 115;45l48 ,1,3.1468% 17:00SãoPauloxCorinthians

'.

'

i j i ' , I J 'o 17:00 Fluminense x Vasco

9, tnternacíonel 51, j371! 1� :l,2í12j44!40 14 145•9Yo 17:00Atlético-GO x Bahia

10 saotos EíO [37.1. � 14;11.147 i43:4 [45,0%
11 Flamengo 49 : 37l 1213h2! 37 144 ( -7 144 i%

12 Ponte Preta 47 ,1.371 f� h!1�J37'r'44 L�7 fI42:3%'
j ! ; ,i ; J, .;

13 Náutico 46 !f$7! 1� 7 \1714.3 r 51 ! -8 ,l41.4%
14 Coritiba 45

I 37! 1� 6 : 18 . 50 ,60 -10: 40,5%
15 Portuguesa 44 37' 10 14 13 39 41 -2 39,6%

16 Bahia 44 37 10 14 13 36 41 -5

Classificados Copa Su�Amerícana

Rebaixados para Série B
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