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Casasda
Cidadania
serndestino

o futuro prefeito Dieter Janssen
ainda"não sabe o que vai fazer com as

cinco unidades inauguradas para facilitar
atendimento nas regiões afastadas.

Páginas 4e 5

Cena de filme

Ladrões levam
carro e capotam
Ontem à tarde, o veículo de
uma família foi roubado, em
Jaraguá do Sul. Durante a fuga,
os assaltantes bateram em outro'
veículo e capotaram, na SC-413,
em Joinville. Mesmo assim, eles

conseguiram fugir. Página 17
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reduçao drãstíca de empregos e,
u quatiü(J(')onsideràdos'Üs últimos 12

meses, o saldo aipa� estánegativo ,.�"Q1
421 vagas. Naprática, significa que
outras indústrias de transformação
criaram vagas, .mas elasnão foram
suficientes para absorver todo o

contingente demitido no ano

passado e boa parte destes
trabalhadoresmigrou para empregos
em outros setores da economia.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

BR-280
/\ nimador o resultado da aber
r1.:tura das propostas para a

duplicação do trecho da BR-280

entre aBR-IOl e Guaramírím, di-
. vulgado naúltima segunda-feira.
Embora os valores propostos
pelas três primeiras colocadas
fossem muito próximos, não

houve leilão para baixar o valor

proposto pela Sulcatarinense,
que já reponde por outras obras
em rodovias federais, entre elas

um trecho da BR-IOI-Sul. Por

tanto, os documentos damesma
deverão passar pela análise sem

maiores problemas.
DIVULGAÇÃO

PROJETO Imagemmostra o trevo de acesso ao contorno

rodoviário do novo traçado da DR-280, em Nereu Ramos

Contorno
o superintendente regional do Dnit, João José dos Santos,
confirmou a intenção de lançar ainda na próxima semana o edital

para o lote de duplicação da BR-280 que corresponde ao contorno

de Iaraguã do Sul, ligando Guaramirim a Nereu Ramos. Este lote
terá um custo de execução bemmais elevado, principalmente em

função dos túneis. Émuito grande a importância deste trecho da

BR-280 de 23,9 quilômetros, pois representará a abertura de uma
nova frente de desenvolvimento para o município e um alívio

em outras ligações rodoviárias. Permitirá a ativação de um novo

distrito industrial e a abertura de condomínios residenciais.

Selo de origem
Quatro produtores.Cristallerie Strauss (Blumenau/SC), Glaz
Park (Blumenau/SC), Oxford Cristal (Pomerode/SC) e a Cristal
Blumenau (Blumenau/SC), estão buscando a diferenciação no
mercado através da adoção de selo de Indicação Geográfica para
seus produtos. A justificativa é que estas são as únicas do Brasil

que produzem suas peças de forma totalmente artesanal e o selo

deverá tornar seu produto mais conhecido e valorizado.

Pronatec
A evasão entre os trabalhadores que requereram o seguro

desemprego e que são encaminhados para cursos do Pronatec

estã muito alta. A principal constatação é que os mesmos não

estão conseguindo acompanhar as aulas devido ao seu nível

de escolaridade. Resta saber o que vai acontecer quando for
cortado do benefício como está previsto atualmente. O Sine

informa que 53% dos trabalhadores em Santa Catarina não

chegaram à nona série do Ensino Fundamental.

Macrosetores
O último encontro em São Paulo para tratar da questão dos
Macrosetores levou dirigentes empresariais e dos sindicatos dos
trabalhadores a reivindicar o aumento do nível de nacionalização
de setores beneficiados com programas especiais do governo, como
o setor automobilístico. A reivindicação é que este percentual
chegue a 90%. Igualmente continua a luta pormecanismos que
resultem na efetiva transferência de tecnologia para o país.

www.ocponline.com.br
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Salas de aula
Uma das propostas apresentadas pela Fiesc
é que empresas criem em suas instalações
um espaço que permitaministrar aulas para
seus colaboradores que não completaram
seus estudos, especialmente o ensino

fundamental. A lógica é que o trabalhador

terámais facilidade e incentivo se realizar

estes estudos perto ou dentro da empresa,
evitando o desvio ao longo do caminho.

Trata-se de uma iniciativa que precisa
ser testada no nosso contexto e que

poderá trazer bons resultados.

Segurança
do trabalho
O dia 27 de novembro, em que se

comemorou o Dia do Profissional de

Segurança do Trabalho, não passou
despercebido pelo Núcleo de Saúde e

Segurança do Trabalho - Acijs/Apevi.
Estes profissionais não raro são "olhados

de lado" dentro das empresas, pois estão
constantemente cobrando o uso de

equipanientos de proteção individual e uma
série de providências que normalmente
fogem do olhar damaioria e que podem

,

representar uma fonte potencial de
acidentes de trabalho. Parabéns ao Júlio
Cezar e seus companheiros pela data.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1128
Primeiro Sorteio
06 - 09 - 10 - 31 - 42 - 43

Segundo Sorteio
01 - 08 - 30 - 36 - 45 - 46

QUINA
SORTEIO N° 3055
07 - 13 - 15 - 17 - 48

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2012 131 OPINIÃO

•

IXO
cos de sermos agentes poluentes do meio ambiente.

A não separação cºrr�ta dos resíduos,em casa re-

��t, . p1:q�lema��rad
. "

'o ,de'/�e,cidag", !í,
,

"

e execntado pela equipe de co ··ta seletívada empresa
contratada para esse serviço em Jaraguá do Sul.

.

Sacos de lixo muito carregados de resíduos também
atrapalham no desempenho do serviço de retirada do
material. Eles rasgam, a sujeira se espalha e nem sempre

, há tempo hábil para a limpeza,
ii , nte�o4os�rviÇq:m�� atendímento ao li�0,t9I,
das as .as· tem resRonsaBW:dade de tratar êsse Er,O"
duto com cuidado para que tenha o destino correto pelas
mãos de trabalhadores que fazem o recolhimento.

Do leitor

Do Oiapoque ao
Chuí x RJ, ES e SP

Pretendo aqui resumir o pro
blema dos royalties que afe

tarão diretamente o Estado do
Rio de Janeiro. Querem dividir
os royalties do petróleo, com

todos os Estados da Federação.
O que são os royalties: va

lores que os entes da federação
recebem como compensação
por danos ambientais das em

presas que exploram petróleo. O
que querem os outros Estados
da federação é que os royal
ties sejam divididos por todos
eles. Nada mais justo. Mas o

que está 'em jogo não é uma

redistribuição dos royalties da

riqueza do petróleo, mas sim o

pacto federativo.
Chegou-se a uma situação

política complicada que não
deixa opção a não ser o veto

presidencial ao aprovado no

Congresso. Ou haverá uma

batalha judicial fratricida que
arranhará profundamente o

pacto federativo. O pacto fe
derativo é um acordo firmado
entre a União e às Estados.

Ademais o inciso 36 do arti

go 50 da Constituição que trata
de não ferir o direito adquiri
do. Esse dispositivo será usado

pelos estados produtores para
impedir que a nova lei retroaja.

O parágrafo primeiro do

artigo 20 da Constituição esta

belece quais entes federativos
têm direitos aos Royalties do

petróleo explorado em seu terri
tório. E o principal: uma lei ordi
nária não pode alterar preceito
Constitucional. O mais gritante

redacao@ocorreiodopovo.com.br

é que com a regra aprovada, os
Estados não produtores fica
ram com uma parcela maior

que a destinada aos produtores.
Curiosamente também existem

municípios no Rio de Janeiro,
Espírito Santo e São Paulo, os

quais não são produtores (. ..).
O pacto federativo é cláu

sula pétrea, nem uma emenda
Constitucional pode alterá-la.
Os estados produtores podem
obter liminares se o projeto for
sancionado. É o que aministra
Ideli Salvatti (SC) vem queren
do, muito lucidamente, evitar.

Além do que os investi
dores vão acabar fugindo dos
leilões de novos campos de pe
tróleo ou passarão a questioná
los nos tribunais. Isso poderia
adiar ainda mais as licitações,
tão importantes para o país.

Até 2020, a perda seria 77
bilhões. O governador do Rio,
Sérgio Cabral, não exagera ao

falar em comprometimento da

organização da Copa do Mun
do e o dos Jogos Olímpicos.

É preciso lembrar qual é a

razão da existência dos royal
ties. A Constituição Federal, no
parágrafo primeiro do artigo
20, assegura a Estados e muni

cípios produtores o pagamen
to de Royalties.

Além do mais o ICMS é co

brado, no caso do petróleo, no
Estado destino e nãono da ori

gem' como é a regra geral.

Não perca tempo!
Qcarro passou pormim e sumiunuma esquina. Le

vava no para-brisa de trás uma frase vazia... A fra

se, antes de tudo, fez-me ter pena do sujeito que diri

gia o carro, coitado.A frase era esta: - Ora que melhora!
Dito de outro modo, reza que melhora! Não gosto do
verbo orar, ela é própria de gente que conheço, gente
nada confiável, gente que vive "orando" na televisão...

Pois está feito o desafio: ora, quero ver; ora e sai
da miséria! Que se faça isso, rezar o dia inteiro, e
quero ver alguém sair da miséria, da pobreza, da
doença, da baixa produtividade no trabalho, do

que for. Não há milagres na vida que não surjam
da água benta, da única água benta que produz
milagres: o suor, o suor generoso da testa.

Quando nos energizamos pela oração, não é a

oração que nos dá forças e energia, é a grandeza
interior que todos temos e que só aparece por ini
ciativa do trabalho e da determinação de uma cer

teza. A oração é como que umamuleta para os que
não acreditam em si mesmos. Se a pessoa crê em

Deus, ela não pode ser estúpida de acreditar que o

'

saldo bancário vai melhorar sem suor, sem traba
lho duro, sem poupança, sem investimentos ...

Já disse aqui cansativas vezes que amelhor ora

ção' que a única religião que produz resultados é a

da dignidade. A dignidade faz pessoas honestas e

operosas, honestidade e trabalho levam qualquer
um ao sucesso. Mas fique sentado o dia inteiro só
rezando para ver, faça isso e espere pelo milagre.
Aconselho, nesse caso, a que compres uma cadeira
mais confortável, vais cansar de esperar.

Acreditas em Deus? Então, acredites em ti, antes
de tudo e mais nada. E não percas tempo com ora

ções que não passam de palavras sem rumo nem

resultado. O grande milagre não vem das orações,
vem, já disse, do coração, pela dignidade, e da testa

Jefferson da Rocha Barros,
Jaraguá do Sul

pelo suor. Ora que melhora? Trabalha que melho

ra, isso sim. - Ah, quase esqueci de dizer, Deus não
gosta de vadios, dos que vivem só rezando...

Mandamentos
Ouvi um sujeito dizer algo muito interessante.

Ele disse no rádio que os la Mandamentos foram
inventados por pessoas muito espertas, e pela sin
gela razão de que os laMandamentos são os nossos
mais desejados pecados ... Ou algum homem vaime
dizer que não deseja a mulher do próximo? Ou que
nenhum de nós jamais pensou em furtar, ou em isso
e mais aquilo? Nossa cabeça humana é um caso de

polícia, de Polícia Federal ... Quem admite isso fica
mais perto da honestidade, a desonestidade surge
quando nos achamos acima do bem e do mal...

Trouxas
Os que "aproveitam' liquidações ou vendas em

ofertas acreditam que estão comprando vantagens,
coitados, que tapados. Ninguém vende para perder
dinheiro, os descontos oferecidos não passam de re

dução de preço irreal para o preço real. E dizer que
há gente tão trouxa que chega a comprar mantas de
lã em Salvador, Natal, Fortaleza só porque estão em

ofertas, "esquecem" que o calor por lá é o ano inteiro. -

Ah, mas a oferta era boa!... Coitado do povo sem "luz".

Falta dizer
Preste atenção e observe: o jogador perna-de

pau quando faz um gol o comemora chupando o

dedo polegar, é homenagem ao filho pequeno ...
Melhor faria se fizesse o gesto de folhear um livro,
bemmelhor, o pivete cresceria leitor. Que ambien
tezinho pobre é o do futebol, cruzes!

Fale eonoseo
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ços oferecidos pela Prefeitura,
como solicitar a emissão de do

cumentos, boletos e serviços
das áreas de assistência social,'
agricultura, habitação, obras e

demais setores.
Além disso, as unidades es-

f\

tão habilitadas para fazer ca-

dastramento no Bolsa Família,
cadastro único para agricul
tores, Benefício de Prestação
Continuada (BPC), Minha Casa
Minha Vida, tarifa social (para
energia elétrica), telefone so

cial e carteira do idoso, além de

dispor de quatro computadores
com acesso gratuito à internet.

A equipe do OCP visitou as

cinco casas, localizadas nos

bairros Garibaldi, Santa Luzia,
Nereu Ramos, Rio da Luz e Rio

Cerro II. De acordo com os sub

gerentes das unidades, o maior
problema das casas é a falta de

divulgação dos serviços ofereci
dos no local. Além disso, a falta
de autonomia para atender às

solicitações dos moradores e de
um contato direto com os se

cretários da Prefeitura também
são algumas das observações
dos subgerentes.

JARAGUÁ DO SUL
........ , .

Prefeitura, exceto os pedidos da
área daAgricultura, que vão di
reto para o secretário. Segundo
os subgerentes, muitas vezes os

serviços são realizados, mas a

Casa não recebe a notificação
e os responsáveis ficam sem

saber se os moradores foram
atendidos e, consequentemen
te, sem conseguir dar respostas
aos solicitantes.

Segundo o coordenador ge
ral das Casas, Adriano Schwi

rkowski, a divulgação das Casas
da Cidadania foi feita durante
a inauguração dos locais, em

que os moradores foram convi

dados a comparecer. "E o povo
mesmo divulga, pelo boca a

boca", disse. Já sobre a falta de

respostas por parte da Prefeitu

ra' o coordenador afirmou que
a falha está nas secretarias, que
não repassam a informação
para a ouvidoria.

Garibaldi

Falta de autonomia
dos subgerentes

Verônica Lemus

A
.

s cinco Casas da Cidadania,
rlinauguradas emmaio deste
ano em bairros do interior de

Jaraguá do Sul com o objetivo
de descentralizar os serviços
oferecidos pela administração,
não aparecem no organograma
da nova estrutura administrati

va' divulgado pelo prefeito elei
to Dieter Ianssen (PP) há cerca

de duas semanas. A dúvida é sa
ber se, a partir do ano que vem,
o cidadão encontrará suas por
tas abertas ou fechadas.

O projeto de lei do orça
mento de 2013 que tramita na

Câmara prevê o repasse de ape
nas R$ 4mil para a_manutenção
dessas estruturas durante todo
o ano. O prefeito eleito afirmou

que a continuidade do serviço
não está totalmente garantida
nem totalmente descartada.

. "Em visitas que fiz (às Casas)
e pelo que as pessoas me co

mentaram são prestados poucos
serviços para a população", dis
se Janssen. Segundo ele, estudos
estão sendo realizados para ve

rificar a efetividade do progra
ma. "Tem de melhorar, elas têm
de oferecer mais funções, mais
estrutura, caso contrário serão

fechadas. Do jeito que está, não
está bom", analisou o eleito.

As Casas da Cidadania fo
ram inauguradas com o obje
tivo de descentralizar os servi-

Na Casa da Cidadania de

Garibaldi, que atende também
às localidades de Rio da Luz e

Rio dos Cerros, o maior número
de solicitações são para os ser

viços das áreas de saúde, obras,
agricultura e social. Segundo o

subgerente daCasa,ValdineiMa
chado' ainda que os moradores
não precisem mais se deslocar
até a Prefeitura, que em razão

da distância e dos horários do

transporte coletivo, seria preciso
estudar amelhor forma para dar
atendimento rápido aomorador.
Ele ressaltou que falta autono

mia dos subgerentes para agili
zar os pedidos. Além disso, Ma-

chado sugeriu que omaquinário
agrícola, muito solicitado, fique
naunidade, pois o deslocamento
do material até a região é muito
demorado. "E é uma formade in
centivar os colonos a ficarem na

roça", declarou.
Para o morador Reinaldo

de Souza Aguiar, 36'anos, as

Casas não devem ser fecha
das. "Já precisei emitir certidão
e fiz ali na Casa, e para fazer
os pedidos de máquinas tam

bém ficou mais fácil", declarou.
Aestrutura fica EstradaRibeirão .

Cacilda, próximo ao Comércio

Furlani, na antiga Escola George
Wolf. O telefone é o 3274-6347.

Tem de melhorar,
elas (Casas) têm
de oferecer mais

funções, caso
contrário serão
fechadas. Do

jeito que está,
não está bom.

Atendimento

Outra observação é sobre
a demora do atendimento às

solicitações dos moradores. Os

pedidos são encaminhados,
via e-mail, para a ouvidoria da

Dieter Janssen,
prefeito eleito

ESTRUTUBA Subgerente Valdinei Machado acha
que maquinário agrícola deveria ficar na região
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FABIOMOREIRA

Santa Luzia

" Serviços na agricultura, obras e habitação
Na Casa da Cidadania do Segundo ela, a falta de contato di

bairro Santa Luzia, que atende reto com os secretários e a falta de

também ao bairro João Pessoa, a autonomia para atender às solici

maior demanda de serviços é nas taçõesacabaresultandonafaltade
áreas de agricultura, obras e habi- repostapara osmoradores. ''Aí eles

tação social. "Eles pedem conser- (moradores) acabam achando

to de estrada, macadame, cons- que agente não faznada", afirmou.
trução deboca de lobo, limpeza Confirmando "a falta de divul

das vias, máquinas para arado, gação da utilidade das Casas, a

trator'; disse a subgerente Raquel moradora do bairro Walida Pres

Cristina Pavanello WIlberstedt. tini Dellabona disse que muitas

pessoas acabam não procurando
as unidades porque não sabem

o que pode ser feito ali. "Mas eu

acho que já é bom, que não pre
cisa mais ir até a Prefeitura. Se for

bom para a população, tem de

continuar funcionando", avaliou a

aposentada. A unidade fica loca
lizada na rua Carlos Frederico Ra

mthum, 17.245, em frente à antiga
Frigurnz. Telefone: 3274- 6349

Na Casa da Cidadania de Ne

reu Ramos, que abrange também
os bairros Tifa Monos, Ribeirão

Cavalo, Ribeirão Grande e Braço
Cavalo, a maior demanda de ser

viços é nas áreas de agricultura,
obras e social. Segundo a sub

gerente Samanta dos Santos, a

principal reclamação das pesso
as que utilizam os serviços é que
deveria haver mais investimento

DESCONHECIMENTO Loraynne teve poucas
informações sobre o fWlcionamento da Casa

PEDIDOSA subgerente Raquel disse que os
atendimentos abrangem também a infraest�tura

em maquinário agrícola e de in
fraestrutura. "As mães pedem que
seja dado curso de informática
no contra turno escolar", disse Sa
manta. Para a subgerente, deveria
haverumamaiorparticipação dos
secretários e mais divulgação do

serviço. "E também que" os bole
tos para pagamento do aluguel de
máquinas e inseminações fossem
impressos aqui", completou.

Rio da Luz

Maior demanda é para o cadastro do Bolsa Família

NereuRamos

Mais divulgação dos serviços da unidade

,

DUVIDAAraci conta que mmea procurou
aWlidade porque não conhece os serviços

Naunidade do bairro Rio da Luz,
que atende também aos morado
res do Rio da Luz I, II, III e Ribeirão
Grande da Luz, a maior demanda
é para o cadastro no Bolsa Famí

lia, cadastro rural, habitação social

e agricultura. "Mas a gente atende
os munícipes em todas as áreas",
disse a subgerente da Casa, Ruthil
da Mueller. "Com o fechamento da

Seara, muitos que ficaram sem em

pregome procuram parapreencher
currículos", afirmou. Para Ruthilda,
fechar as Casas seria um retrocesso.

"Como o novo governo diz que quer
governar para o povo, as Casas da
Cidadania representam a Prefeitura

nos bairros, eles (moradores) vêm

aqui para fazer tudo o que é feito lá",
afirmou.

"Quero fazer um convite ao pre
feito eleito Dieter Janssen que venha
visitar as casas da cidadania, conhe
cer os serviços e ver o que precisa fa
zer paramelhorar', declarou.

Para a moradora Araci Geisler

Laube, 60 anos, ainda não está claro

qual a finalidade dessas unidades. "A

gente não usaporque não sabe para
que serve", disse. Mesmo assim, Ara-

"

ci é a favor de que sejam mantidas,
mas commelhor divulgação. O aten

dimento fica na rua Eurico Duwe,
2007, sala O1. Telefone: 3274-6346.

P!:ITUIIIIMUlI'C'PI\I DI JAII..llllillIlSUt �
�J;; C<lS8 di'l. Cidadama

Rio Cerro II

Unidade atende reclamações de transporte e na área social
Na Casa da Cidadania do bair

ro Rio Cerro Il, a maior demanda
é nas áreas de social, sobretudo o

Bolsa Família, e agricultura. "Eles
também ligam aqui para reclamar
dos pontos de ônibus, dos proble
mas de acessibilidade no trans

porte coletivo", disse a subgerente
Merlinda Gaedke Greuel.

Para ela, o ponto positivo da
unidade é que ocupa um espaço
público - o PortalGermânico - que
antes continha apenas o setor do
turismo. "Poderia ter cursos de in-

, '" .I
,

PRATICO Lonita disse que agora que sabe que

pode �er atendida no bairro, vai procurar a Casa

formática, ou um dia para ativida
des diversas como artesanato para
as mulheres", sugeriu.

Amoradora Lonita Sell, 54 anos,
disse que muitas pessoas passam
em frente ao local e questionam a

finalidade do serviço. "Mas é bom
saber que posso ser atendida ali,
porque eu ainda vou até à prefeitu
ra quando preciso de alguma coisa",
disse.Aestruturaatende naRodovia
Estadual SC 416 - WolfgangWeege,
km 25, noPortalTurístico Germâni
co. Telefone: 3274-6345.

Para a moradora Loraynne
do Carmo, 23 anos, a falta de di

vulgação das Casas é o princi
pal motivo para que as pessoas
pouco procurem o local. "Me
falaram que é possível fazer o

cadastro no Bolsa. Família, mas

não fui ainda", disse Loraynne.
O endereço é na ruaAlbino Zan

ghelíní, 168, fundos da praça Ne

reu Ramos. Telefone: 3274-6348.

Moradores

Avisão das
. -

associaçoes
Para os presidentes das

Associações de Moradores
dos bairros Nereu Ramos,
Rio da Luz, Santa Luzia e

Rio Cerro II, a ideia das Ca
sas da Cidadania é boa, mas
deveria funcionar com mais
estrutura e oferecer mais

serviços aos moradores. A

principal reivindicação foi
de quemaquinário para ser
viços básicos de agricultura
e infraestrutura estivessem

disponíveis na unidade dos
bairros. Segundo eles, ainda
há pouco informação dos

serviços que são prestados
no local e a resposta para as

solicitações e o atendimen
to dos pedidos ainda está

devagar. A equipe do OCP
não conseguiu contato com

o presidente da associação
dos moradores do Garibaldi.
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Ilha da Figueira
Estão sendo marcadas as

reuniões para a escolha das
I presidências de duas das

associações de moradores

de.Jaragu4 do SuLA eleição
para dirigir a entidade ao
maior bairro do município,

, Ilha da Figueira, aoontéce',
no dia 16 de dezembro,

"':/'I n�rEscola:Professora
,

, ,,"'" , 'ii'
"

LíliaAyroso Oechsler, das
As'

pôr vários anos na
'defesa d�c'p'rojetgs qtlé'�1 'I

beneficiam a comunidade
I, penou nos últi�os angs.

Desde a eleição da atuaI
gestão, a organização,

il!- ,
, ,_;' �:-':

perdeu a força política e

representatividade por
questões pessoais e pelas. ' ,I

disputas de ego de algumas
lid,eranças 'CQmYJlitárias,.'

Retomar
1. "

.'

., /:' ," ,! I ,

Ontem à noite, um grupo
de-presidentes emembros
de associações de '

moradores se reuniu
, pafa discutir as proxímas, 'I

eleições que devem
acontecer em abril de

,: 2013. A intenção dos
organizadores é-montar
uma "chap'â'aparcldá:ri�!qji
que aglutine lideranças
,il€;:preze pel(}s an:;eiQs
êomunidade. Não vai

O presidente da Câmara,
Práncíscõ ru.ves CP!') I
convocou sessão
extraordinária para hoje,
às 17h30. Na pauta está a

votação do projeto de lei

que trata do orçamento
domunicípio para o

exercício de 2013.

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

Final de mandato

Emperrou a transição. O processo de

mudança do governo de Cecília Konell

(PSD) para o de Dieter Janssen (PP) vai

parar até que o presidente do Legislativo,
Francisco Alves (PT), foto, resolva liberar
cerca de R$ 1,65 milhão para a Prefeitura.

O secretário de Administração Ivo Konell
disse que enquanto isso não acontecer,
o processo ficará estagnado. "Vão ter de

aprender a usar critérios iguais ao que usa

mos, sem paixão política", afirmou Konell.
Para o secretário, os recursos são impor

tantes para que a Prefeitura consiga efetuar
os pagamentos antes do Natal. Caso isso

não acontecer, as contas terão de esperar.
liA Câmara vai ter de devolver até o dia 28

de dezembro e, neste prazo, iremos fazer os

pagamentos para os fornecedores, sendo a

maioria para a área de saúde", disse. Konell
aproveitou para criticar a equipe de transi

ção ao supor que haveria interferência de

membros da equipe de transição na decisão
do presidente do Legislativo em não liberar
os recursos. "Não somos trouxas", disse jus
tificando a decisão de parar a transição de

governo.
O presidente da Câmara de Vereadores

ressaltou que a devolução das verbas ten
de a ficar para o final de dezembro. Antes

disso, Francisco Alves vai conversar com
os demais vereadores que compõe o gru
po da oposição. Alves criticou a postura de
Konell de atrelar a liberação da verba com
o processo de transição.

"Não é desta forma que devem acon

tecer as relações entre o Legislativo e o

Executivo. Não é através de ameaças que
vamos decidir o que fazer, tudo vai passar
por uma conversa com os demais parla
mentares. Somos um poder independente
e não temos nada a ver com o processo de

transição", afirmou Alves.
FABIO MOREIRA

Transição
"Nosso negócio é a transição", afirmou o

presidente do Pp, Ademir Izidoro. Segundo
ele, a equipe está buscando fazer um

processo de respeito do futuro governo com

o atual. Inclusive, Izidoro tratava na tarde
de ontem as discussões sobre as férias dos
servidores com o presidente da comissão
da atual gestão, Mário Lemke.

"Poderosa"
Para Ivo Konell (PSD) a

principal articuladora da
não liberação dos valores
é Fernanda Klitzke (PT),
que compõe a equipe de

transição. O secretário
disse ainda que ela será
a Procuradora da nova

administração. Fernanda
ironizou a declaração do
secretário de Administração.
Ela disse "que deve ser o

quarto poder no município",
ficando atrás do Executivo,
Legislativo e Judiciário.
Mas, afirma que este

assunto é de exclusividade
da Câmara e Prefeitura.

Ofício
O secretário deAdministração, Ivo Konell
(PSD, procurou a coluna para dizer que o

presidente do Legislativo, Francisco Alves (PT),
foi comunicado através de ofício no dia 20

de novembro sobre a intenção da Prefeitura

em ter o recurso de R$ 1,65 milhão. "É o

restante de mais de R$ 3 milhões que a Câmara

disponibilizou ao Executivo", ressaltou.

Bom senso
Nessa discussão, há duas

situações distintas que irão
afetar a população. De um
lado, o secretário Ivo Konell
tenta amarrar o processo
de transição às verbas que
foram disponibilizadas pelo
Legislativo. A transição, que
até então estava ocorrendo
de forma diplomática, sem
interferêricias, não precisaria
ser usada nessa briga. Parece
jogo de chantagem. De outro
lado, o presidente da Câmara
de Vereadores, Francisco
Alves, e os parlamentares
oposicionistas não ajudam
segurando <?s recursos por
intrigas políticas antigas. O
melhor seria o bom senso e a

liberação do dinheiro para o

pagamento das pendências. O
que se espera dos vereadores
nesse final de mandato é

que sejam fiscais das contas
da atual administração para
saber se elas irão atender
as exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Férias para
os servidores
o pedido da nova gestão,
comandada porDieter

Janssen (PP), é que a

Prefeitura conceda férias aos
funcionários do dia 2 a 22 de

janeiro em todas as secretarias

e autarquias. O comunicado

foi feito ontem à atual

administração. O que deve

funcionar, neste período,
.

são os serviços básicos.

Para dezembro
o anúncio da composição do
primeiro escalão de Jaraguá do
Sul ficou para os primeiros dias
de dezembro. A data proposta
inicialmente seria o dia 30 deste
mês. Conforme o futuro prefeito,
Dieter Janssen (PP), ainda
existem nomes indefinidos.

Algumas pastas com os

comandos incertos
são as secretarias de

Educação, Infraestrutura
� e Desenvolvimento.

Agora não
O promotorAristeuXenofontes
Lenzi ficou homado com o

convite feito pelo prefeito eleito
Dieter Ianssen para ocupar o

cargo de procurador da Prefeitura
no próximo mandato. Porém,
decidiu abrirmão. Explicou que,
por ora, não poderia aceitar em
razão de seus planos pessoais no
Ministério Público.
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o Correio do Povo: Como a

entidade é formada e qual era a

necessidade de sua criação?
Fenísio Pires Júnior: Ela é urn

instituto de turismo onde se agru
pam o poder público, os empre
sários do turismo e de serviços. É
urn grupo de líderes do setor que
trabalham na promoção. O Con

vention Bureau criou o produto
da cidade, ou seja, colocamos os

atrativos turísticos em evidên

cia para os turistas e pessoas em

geral. Dizia-se que a cidade não

tinha turista, mas a cidade rece

be todos os anos mais de meio

milhão de turistas que visitam as

empresas instaladas na região. O
EDUARDO MONTECINO nosso papel foi de captar even

tos e tomá-los atrativos para que
mais turistas viessem à cidade.
Tínhamos turistas que vinham a

negócio, mas muito deles se des

locavam até Joinville, por exem
plo, para se hospedar. Outro pro
blema é que não existiammuitos

leitos nos hotéis, arenas de even
tos e outros espaços de convivên
cia. Então tivemos que pensar
em alternativas para que estes

eventos fossem realizados aqui,
porque os negócios, como os ho-

,

téis, também teriam urn salto na

cidade. Os restaurantes também

perceberam que faltavam novas

opções para estas pessoas.

"

I
,

oe
•

mais

opotendal

•

Presidente do Vale dos Encantos Convention

e Visitors Bureau faz balanço dos dez anos

JARAGUÁ DO SUL Um dos idealizadores e atual

presidente doVale dos Encantos
Convention e Visitors Bureau,
Fenísio Pires Júnior, falou com

O Correio do Povo e destacou a

importância da entidade e dos
novos projetos e perspectivas
para os próximos anos. Júnior
também destaca como surgiu a

proposta de criar este modelo
de organização voltado ao turis

mo da cidade e da região.

Diego Porcincula

Há dez anos o turista que visi

tavalaraguá do Sul apasseio
ou a negócio não tinha muita

opção de lazer ou hospedagem.
A criação de urna entidade que

pudesse transformar o cenário
turístico foi encarada e hoje co

memora dez anos de representa
tividade em toda a região.

OCP: Qual a importância do
Vale dos Encantos no turismo?

Júnior: Percebemos que o

nosso roteiro precisava de urn

nome para chamar as pesso
as, ou seja, era necessário algo
que atraísse estes turistas para a

nossa região. Criamos urn mapa
paramostrar todas as opções de
lazer, hospedagem e gastrono
mia para que o visitante perma
necesse nestes locais. Os serviços
oferecidos pela região também
contam muito na divulgação
dos atrativos turísticos, pois as

cidades vizinhas oferecem li
nhas de ônibus internacionais,
aeroportos, portos e uma rica

diversidade turística também.
A nossa cidade virou ponto de

passagem para pessoas que vão

para as outras cidades do Estado.
Com a divulgação dos locais de

visitação, o visitante permanece

por mais tempo na cidade para
conhecer a gastronomia, a his
tória e outros valores culturais de
cada região, ou seja, ele não pre
cisamais voltar para uma cidade

base, pois ele encontra todos os

. benefícios aqui. Temos urn pro
duto pronto de Iaraguá do Sul e
armazenamos todas as informa

ções para entregar aos turistas e

para que novos investimentos

sejam feitos na cidade. O Femusc

é um exemplo de evento que foi
resultado dos nossos trabalhos.

A nossa diferença dos demais é

que somos um produto.

OCP: Qual a sua avaliação
sobre o turismo na atualidade?

Existe evolução, precisa deprofis
sionalização ou investimentos?

Júnior: Precisamos olhar

atrás, há dez anos, quando era

vago. Nós estamos prontos para
irmos ao mercado. Agora preci
samos fazer a manutenção deste

processo, ou seja, temos alguns
restaurantes que já disponibili
zam cardápios bilingues, outros
já capacitaram os garçons para
receber os clientes de outros pa
íses, os espaços estão projetan
do ampliação com perspectiva
de atender os turistas de outros

países. Os cursos precisam ser

constantes, pois fomos urna das
únicas cidades que ofereceram

cursos de capacitação para estes

profissionais de serviço. Agora
que nós já estamos prontos pre
cisamos investir em duas coisas:

a promoção massiva do que já
está sendo oferecida e uma pre
paração para que os serviços se

jam entendidos de urna maneira
eficiente como a sinalização das
estradas e de restaurantes. É urn

excelente momento, pois mon

tamos a base e demoramos dez
anos para isso. Precisamos que
os museus funcionem no final
de semana, informações turísti

cas diariamente, treinamento do
setor privado e que a política do
turismo não seja abafada pelos
demais, como a indústria.

OCP: Como é atuação da en

tidade comospoderes públicos?
Júnior: Ganhamos uma aber

tura maior com estes poderes.
Conseguimos resgatar a autorida
de dos Conselhos de Turismo, por
exemplo. Mas tudo isso precisa re
fletir em investimento. Temos re

cursos financeiros para o turismo
de R$ 180 mil. Já a cidade deTim
bó, tem R$ 2 milhões. Precisamos

enxergar os investimentos exter

nos, como os eventos, pois eles

geram lucro, mas ainda falta di
nheiro para captá-los. Estes inves
timentos serão utilizados também

pela comunidade, pois alguns
destes espaços ficam à disposição
da população. Mas o trabalho pú
blico é recente. Até o Plano Nacio
nal de Turismo é de 2004. Émuito
difícil tentar realizar projetos com
as verbas disponibilizadas. Os re
cursos da própria classe empre-

1_ t.

sarial podem ser um benefício na

mudança deste cenário. A ideia

deste produto que criamos vai

sendo discutida pouco a pouco,
pois nem sempre o nosso trabalho
foi divulgado, justamente pela fal
tade investimento. Outras cidades
têm a prefeitura como invesridora
nos Convention e Bureau.

OCP: Qual a avaliação destes

dez anos de representatividade?
Júnior: Eu vi o turismo da re

gião sendo reconhecido como

turismo de aventura, cultural e

até o de compras, pois temos pu
blicações que listam Jaraguá do
Sul como a indicação para parti
cipar do Femusc e até de bazares

de malharias da região. Este é urn
reconhecimento de publicações
que enxergam estas atividades.

O resultado aconteceu e somos

a única entidade que trabalha

com turismo. É gratificante ver o
resultado do que se tomou o pro
duto de Jaraguá do Sul e o giro de
pessoas na cidade, ou seja, temos
algo pronto para tomamos urna

atividade promissora no turismo

'de Santa Catarina. Émelhor você
se hospedar em Jaraguá do que
nas outras cidades bases como

Joinville. A rede de serviços como
museus, fábricas e empresas es

tão acessíveis e não precisa de

um deslocamento maior. O or

gulho é ver o reflexo do produto
acontecendo e outras entidades

nasceram dessa ideia. Somos

politicamente preparados para
outros ramos do turismo. Émuito
gratificante ver que estamos ap
tos para receber novas pessoas e

sermos ponto de passagem delas.

OCP: Quais os projetos e pers
pectivas paraospróximos anos?

Júnior: Temos como plane
jamento o material setorizado,
ou seja, aquelas informações im
pressas PWa quem chega à região
e quer se hospedar, comer, com
prar produtos de utilidade pes
soal. O nosso primeiro produto a

ser materializado é a RotaAlemã,
onde estão os principais traços da
migração alemã no Brasil. Depois
transformar aRota Italiana.A nos

saprincipal preocupação é buscar

opções para que as pessoas sejam
atendidas nestes locais, ou seja, os
serviços precisam de ligação.

Outra meta também é captar
eventos e agregá-los às festas e ro

teiros tradicionais. Nossa estimati

va é incrementar as diárias de pes
soas em Jaraguá do Sul. Assim, ele
busca mais opções de lazer e até

de compras como as lembranças
da cidade.
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A nossa Revolução Industrial
Ao voltar no tempo e percorrer o caminho do início do Século 20 até os dias

de hoje, na concepção de tempo, história e ciência, nos deparamos com
a "Revolução Industrial" em nossa cidade, cujo apogeu deu-se na década
de 1960, e se expande a cada dia. Não foi de um salto que se chegou à
culminância do êxito, mas sim, através do trabalho, da disciplina, do avanço
tecnológico e do empreendedorismo. Entre os grandes vultos da história dos
empreendedores jaraguaenses, destacamos DietrichW. H. Hufenüssler, que
juntamente com seu irmão Rudolfo, transformaram a Duas Rodas, antiga
Indústrias Reunidas Iaraguá, em uma empresa que ocupa a liderança
brasileira na fabricação de aromas e de ingredientes p�a sorvetes.

No mundo dos esportes
o Sport Clube Germânia (1931/1939) foi ummarco na história da construção da

Jaraguá de nossos dias. O senhor Rudolph, pai de Dietrich, foi um dos fundadores

deste clube. Omenino Dietrich, aos seis anos, ingressou no Germânia e, sob o

comando do professorAdolfHermann Schultze, praticou todas as modalidades

que o clube desenvolvia: atletismo, ginástica, punhobol e voleibol. O Método

Ginástico Alemão foi utilizado não apenas para educar o corpo, mas, sobretudo

como forma de discipliná-lo e de prepará-lo para o esporte e para o trabalho

diário. Estes valores - esporte e trabalho -, um sendo complemento do outro, fez

do senhorDietrich um grande empresário/desportista vencedor.

Tiro jaraguaense nos
Jogos Abertos de 1965 -

em Brusque. Da direita
pI esquerda: Hans

Christoph Hufenüssler,
Dieter Hufenüssler e
Adolfo Oswaldo Saade

(camísa escura).
Momentos antes de

iniciar a competição

Trabalho
Dietrich sempre trabalhou na empresa da família. O pai, senhorRudolph,
foio seu primeiro e grandemestre. Eraum homem à frente de seu tempo, cuja
filosofia colocava a paixão pelo trabalho, o respeito às pessoas e o cuidado com

omeío ambiente como objetivo alvo. Dietrich sempre seguiu o exemplo do pai, a
quem credita o segredo do grande sucesso da empresa. Este paradigma está no "DNA"
da famíliaHufenüssler: prima pelo respeito às pessoas, onde os colaboradores são o

seumaior tesouro; proporcionando atuação altamente profissional e oportunizando
crescimento contínuo. Não é atoa que em 2010 aDuas Rodas esteve entre as 150

melhores empresas para trabalhar, segundo pesquisa efetuada pela revista "Exame".
O crescimento é contínuo e aDuas Rodas busca estar à frente deste crescimento,
oferecendo novidades, inovações tecnológicas, apoio logístico, cursos e treinamentos.
Dietrich sempre esteve no epicentro da empresa, na alma e no pulsar do coração:
o laboratório. Em 2007, pela sua atuação foi condecorado peloMinistério
de Ciência eTecnologia, com o prêmio "Medalha do Conhecimento".

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m

Lunender �2-�2- C
Grupo Lu".,1i

••

DIETmCB w. B. HUFENUSSLER
Família e estudos
DietrichW. H. Hufenüssler nasceu no dia 29 de abril de 1926, em Joinville, porque em

Jaraguá do Sulnão havia hospitais. É filho de Rudolph Hufenüssler e Hildegard Hufenüssler.
Casou-se com Renate BurowHufenüssler e o casal tem três filhas: Christiane, Mônika e

Karen; cinco netos: Andréa, Karina, Luís, Luiza e Juliana. Quando menino iniciou os estudos

na Evangeliche Deutsche Schule, hoje Colégio Evangélico Jaraguá. Deu continuidade aos

estudos na cidade de Curitiba (PR). Formou-se em dois segmentos dentro da tecnologia e

ciência: Química Industrial e Engenharia Química, pela Universidade Federal do Paraná.

FOTOS DNULGAÇÃO
Equipe

Jaraguaense
de Tiro - Jasc

de 1969 - em

Joinville.

Amadeus

Mabfud, Adolfo
Oswaldo Saade,
Leopoldo Enke,
Adolpho Mabfud

e Dietrich
Hufenüssler

Propagador do esporte
O desportistaDietrich não foi apenas atleta,
foi um propagador de diversas modalidades
esportivas na região:
Xadrez - Em 1952, Dietrich foi um dos
fundadores do Clube Iaraguaensc de Xadrez.
Uma jovem, Renate Burow, queria aprender a
arte do jogo. Dietrich, solícito, ensinou-lhe a

manobrar as peças, alertou-a que é um jogo
repleto de armadilhas, ciladas e engodos...
O cupido deu xeque-mate, os jovens se

apaixonaram, casaram e são felizes até hoje.
Bota-Fora - Em 1957, integrou o grupo
fundador do Clube de Bolão Bota-Fora. Um
clube diferente, sem a existência de estatutos,
"LivreArbítrio". Tornou-se uma verdadeira
"Torre de Babel". Uma reunião emergencial
convocada pelo presidente, Heinz Mahnke,
foi a salvação. Elaborou -se então o
"Regulamento Interno" e o clube passou a

viver em harmonia. Dietrich é frequentador
assíduo desde a fundação até os dias atuais.

Tiro Olímpico - Em 1959, foi fundado o Clube
de Caça, Tiro e PescaMarechal Rondon.
Entre as atividades desenvolvidas por este
clube estava o Tiro Olímpico. Os atiradores
de elite da regiãomigraram para este clube.
Formaram um verdadeiro "Esquadrão
Classe A" para representar Jaraguá 9.0 Sul nos
grandes eventos damodalidade. Dietrich,
um dos principais atiradores do Baependi,
também se integrou ao esquadrão. Disputou
várias edições de JogosAbertos de Santa
Catarina representando nossa cidade.

,

Um cavalheiro - Conversar com o senhor
Dietrich é muito gratificante. É uma fonte de
sabedoria e humildade incomparáveis. É um
gênio. O que são os gênios? São homens que
vivem no mundo sem estarem arraigados
a ele; são homens que avançam séculos à

humanidade; são homens que nos ajudam
sem a nós pertencerem.Ah, os gênios são
simples e cavalheiros.

RotaryClub
Em 14 demarço de

1952, Dietrich, seu
irmão Rudolfo, e um
grupo de amigos
fundaram o Rotary
Club de Jaraguá do
Sul, o qual presidiu
em duas gestões:
1960/61 e 1970/71.

WWIo'i'.gumZJ:ombt"

(41)3311-4747

gumz@gtimz.com.br

�_ "CWi,. 0esde1918
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o QUÊ: Caminhos do Vale
QUANDO: Domingo, 2 de dezembro, às 8h

ONDE: Garibaldi. Um ônibus levará os participantes.
A saída será na Praça Ângelo Piazera.

QUANTO: A inscrição é a doação de um caderno

estudantil, com 96 páginas

I

Para desvendar as
rotas da região

Caminhada na localidade de Garibaldi acontece

neste domingo. Inscrições estão abertas

passeio, com saída da PraçaÂngelo Piazera, às 8h.

«: Bárbar�Eii�� O evento, promovido pela empresa Vivendo Tu-

"
rismo, em parceria com a Secretaria Municipal do

e passo em passo, centenas de pes- _
Desenvolvimento Econômico e Turismo de Iaraguá

soas já descobriram os mais' díferen- do Sul, leva os participantes a uma caminhada pelos
tes cenários de Jaraguá do Sui., Do

. pontos turísticos do município com o objetivo de di

-faItlOSO Morro dó Boa Vista ao, quase
.

_' vulgar a cidade e incentivar a prática do esporte. "É
, intocado Rio da Luz YitõI;.ia, nove lo:; � uma forma de fazer turismo .de aventura e ajuda os

....�.
. �� 'calídades fizeram parte do'rotelro do moradores a conhecerem melhor a cidade", avalia o

. Programa Càlfiuihos. do Vale, somente neste ano. O secretário <W Desenvolvimento Econômico e Turis-
v... ,_,

'" .,..�, .,. t.JI

ptó�J1ló·.pà§seio a:çqntecé' no próxímo domiQg:o: na. "mo, Afonso Piazera Neto.
",

. região do Garibaldi, 'na área conheçida como "Lãao Pe-
.

Amoradora deSchroeder, Scheylalírustolin, partící-
� ,

�, .. ., ,

...

" quenõ" a parte da Tifa dos Húngaros A iqscrição é-a . pado-projeto Camiàlios doVale desde 2007. O começo

..
-doaçãóde caderno de estudantes, de 96 páginis, que' foimais'difícil, pois ela não tinha preparo físico e can

serão-doados para uma casa de apolo para crianças e sava rápido: "Então eu passei a conhecer histórias, cul-

adol.;es;ce�tes. Os organizadores disponíbilizam guia e
";w
turas e lugares novos", conta. ParaBrustolin, alguns dos

fornecem camiseta, além de1rausporte até o local. do cenários mais bonitos são o Morro da Pedra Branca e o
� ..

.

Pico elaMalwa'e..
�

. �"
Segundo a orgalliZa�Q- '. :: '\

,"

ra,' Luciana Regina Jullkes;'tp:l1'a ---t� I

equipe acompanha os 'Pàtticip�� "��
, ·

para dar apoio, caso alguémcanse, e talnMxn .:

para comentar a história dos pontos turísticos. �utfi
guia faz o levantamento dos percursos, semPle�com seté"
ou oito quilômetros, e avalia as dificuldades e as belezas
dos locais", explica. Dez novos roteiros já forrou esco

lhidos para 2013, mas, devido à troca da administração _

pública, ainda.é.preciso confirmar a continuidade da

parceria que viabiliza o evento. As inscrições podem ser

feitas pelo telefone 3275-2734, ou pelo e-mail contato@
vívendoturísmo.com.br. Ainda restam cinco vagas.Aex

pectativa é que 100 pessoas participem.
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São·Miguel
do Oeste

'Y'"
21 ° 31 °

Chapecó
'Y'"
19°32°

) Joaçaba
'Y ...
19°33°

Temperatura
elevada em SC
Tempo seco com sol entre

algumas nuvens. Sexta
feira: Sol e calor em todas
as regiões, com pancadas
isoladasde chuva entre
a tarde e noite devido ao
calor e aproximação de
uma frente fria. Sábado:
A frente fria avança pelo
litoral provocando aumento
de nebulosidade e chuva
com trovoadas. Sensação
de ar abafado.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

.

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Norte-Noroeste 1km/h 95
• 9h Oeste 1km/h 94
• 12h Leste 3km/h 62
• 15h Leste 8km/h 46

2mm

0%
• 18h Leste 13km/h 48 de possibilidade
• 21 h Leste-Nordeste 12km/h 67 de chuva.

Humor

Curso de Pai de Santo
o cara estava indignado ao saber que seu melhor amigo estava fazendo

.

curso para Pai de Santo.
- Mas, por que você está fazendo isso, cara? - perguntou.
- É que me disseram que eu preciso tirar o caboclo que vive em cima da

minhamulher!

udoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
IRS
(>
:::::I
-

O
cn

MINGUANTE 7/11

NOVA 13/11

• CRESCENTE 20/11

Mafra
'Y'"
15° 32°

Joinville

� 'Y'"
�

f 17° 32°

Jaraguá do Sul
.

'Y ...
19° 31°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Rio do Sul
T'"
15° 30°

Blumenau
'Y'"

. 16° 32°

J

DOMINGO

MíN: 21°C
MÁX: 32°C

Florianópolis
'YA
17° 28°

São Joaquim
'Y'"
90 250 �

Crícíúma
'Y'"
19° 29°

Laguna
'Y ...
19° 29°

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 28°C

19°C

131°C

-:
Índice UV
muito alto.
Cuide-se
ao sol!

.. "

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 30°C

Palavras Cruzadas

São Francisco do Sul
• Preamar
• 4h: 1,6m
• 15h43: 1,3m
• Baixamar
• 8h28: O,2m
• 20h36: 0,1m

Itajaí
• Preamar
• 2h40: 1,2m
• 14h29: 1m
• Baixamar
• 7h14: 0,3m
• 19h57: 0,2m

Florianópolis
• Preamar
• 2h43: 1,2m
·14h41: 1,1m
• Baixamar
• 7h28: 0,4m
• 19h23: 0,2mTábua

das marés Imbituba

•

CHEIA 28/11

• Preamar
• 1h47: 0,6m
• 13h04: 0,6m
• Baixamar
• 8h34: 0,3m
• 20h38: 0,1m

, ,

,

passotemf?o . t< Recreativo a 'primeIro revlsto'de palavras cruzados do Brasil
,

HORIZONTAtS
1. Tratamento íntimo que os filhos dão ao seu genitor
2_ As iniciais da atriz e apresentadora Casé I Nome

de dois municlpios, um em Minas Gerais e outro

no Paraná
3. (Pop.) Catraca, borboleta / O colômbio, entre os

químicos
4. O número do goleiro / Anel que cinge alguma coí

sa

5. (Pop.) Soldado de polícia
6. (Tupi-guar.) Grande / Gramínea usada na cobertu

ra de quiosques
7. Peixe que, quando nada, perece voar / Briga
8. Cauda de vestido I Transferência Eletrônica Oís

ponfvel
9. Concernente aos aspectos técnicos da navegação
10. A matéria-prima do oleiro / As letras que são

separadas pelo S
11. Os extremos de ... Helsinki / Fruto de árvore na- 10

tiva da Amazônia, com sementes que substituem
as do cacau

12. Sujo de gordura I As iniciaIs do ator italiano Va�

lentino (1S95-1926)
12

13. (Red.) Tipo de objetiva usada para fotografar, em 13
tamanho grande, insetos, flores, detalhes etc.

VERTICAIS
1. Arranjar, compor / Exclamação que. expressa in

certeza ou indiferença
2. Principiar I Equipamento eletrônico que indica'a

origem das chamadas eletrônicas
3. O único país de colonização britânica na América

do 5ul / (Qulm.) O tecnécio

4. Árvore de madeira de lei, a mais cara do planeta/
Envolver com os braços ou com as mãos

5. Calçados usados em certas modalidades esporti
vas realizadas no gelo! Endinheirado

6. Levar Uma surra /A parte mais elevada
7. Sigla do estado de Teresina IMamifero semelhan

te à lebre
8. Segmento de uma curva / Desejar mal a
9. Instituto dos Arquitetos do Brasil / Não natural

(filho).

2 53 4 6 7 9

2

II II II
II

II
II II

II II
II II
II

II II
II II
II II

II
II

II .11 II

3

4

5

7

8

9
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Opnl0S

Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos [ole�ões
de revistos
já publi(ado s,

São 5 revistos
em codo volume

por um pre�o especial!
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m poracaso.com êcontato@poracaso.com @poraeaso

Histórico
Dia Iode dezembro é data histórica para a banda Fly-X, que na
ocasião faz amarca dos 15 anos desde o primeiro show da carreira.

A celebração não poderia ser diferente, é no palco do Curupira
Club que Kélson, João eVagner sobem paramostrar aonde a banda

chegou quatro discos depois... Reservem a data.

ERICDELIMA

Aline DayaneMuller (E), Alesandra Holzalpfel,
Aline Valentini eMaiara Vedi, as gatas mandam um /
beijinho pra eoluna direto da pista do London Pub ........
.............................................................................................................................................

Conjugando delícias
ADu Chocolat entrou de coração na sua primeira venda de
panetones, e está na promoção de um Natal "animal" revertendo

10% da receita das vendas em doação àAjapra. São panetones,
chocotones emini panetones, todos trufados e com receitas de

babar, como Nutella com avelãs ou chocolate 80% cacau. Bebel

sugere que o ideal é ligar e fazer encomenda, que a procura está

altíssima. O telefone para contato é 3274 8275.
RAPHAEL GUNTHER

5° Car Show Fest
Bate-papo com o promoterAdriano Iunkes revela boas novas
associadas ao evento automobilístico deste domingo, sendo que
uma dasmaiores é a confirmação de que Iaraguá do St4 receberá
público de até 40 cidades, que virão tanto paravisitar quanto expor
suas carangas no encontro. Esta 5a edição tem tudo para ser uma das

maiores, seráno Pavilhão de Eventos da cidade, com start às 8h.

ELTON MELCHIORETTO

Lucas Persulm e Chalimar

J�es,ap�onado
casal curtindo a Sexta

Universitária da Upper Floor,
em Guaramirim
.................................................................................

estou
ouvindo
Alucinação -

Engenheiros
do Hawai

Thaís Gaeski -

15 anos

ERICDELIMA

Figuraça: Leandro de

Farias, simpatia em pessoa
e o responsável pelo melhor
churrasco da cidade, na
Confraria do Churrasco
.............................................................................

No Planeta
As últimas confirmações Ir
do line do evento: O Rappa, II
Charlie Brown Jr., Raimundos, 6!
Seu Jorge, Naldo, ConeCrew
Diretoria, Detonautas, RPM,
Emicida e ... Planet Hemp! A
pergunta que estava na cabeça
da galera foi respondida positivamente. Agora basta
distribuírem bem os shows que o evento do ano que
vem tem tudo pra ser um dos melhores. O Planeta

Atlântida 2013 vai rolar nos dias 11 e 12 de janeiro,
em Florianópolis.

MAURICIO HERMANN

f·····················
.

Jessica ......
Decker e \
Danielle j

Deretti na

chegada
aohappy

, hourdo

Madalena

Chopp&
Cozinha

ii
Se '50 Tons de Cinza' não fosse um livro
sobre safadezas poderia sermuito bem
sobre o céu jaraguaense quando se

aproxima o fim de semana. João Marcos

"

Sorteio de ingressos
Pramoçada que está na dureza do fim de mês a gente
dá canja hoje no blog com sorteio de ingressos para
praticamente todas baladas do finds, assim como para
saborear delícias dos restaurantesVininha, Sapore de
Vitta e Galletos! Pra concorrer basta acessar o PorAcaso.

com deixando um comentário no post, e extra, os dois

primeiros leitores da coluna amandarem email para

contato@poracaso.com faturam 1 ingresso cada para o

50 Car Show Fest deste sábado.
.

Boje a noite
• 22h - Quinta Sertaneja / Show com Elton & Fernando I

DJ FelipeAdriano / Elas free até as Oh

Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Música �oViva f Show comHomemBanda e SuaMina

Local: Sacramentum Pub 147 88321524

• 22h - Noite de Boteco I Música aoVivo com Lu Ramalho

Local: Água Doce Cachaçaría 1473371894;2
CONTATOSeOllTRAS OPÇÕES: ArribaMexican Bar-33711160/ConfrariadoChunasco-3275 14491 EspaçoOca - 3370 9160 1 TheUvingRestaurante- 33764822 1 London Pub- 305500651

,
. Cachaçaria'Água�- 3371 89421Ucoleria-3054()855/Mada.r�aChoppeCozinha,3055 3059 IMOVihg !,.Ip-'9966&691 (MrBeef- 96082166/PatuáMuSic-305500641

RoamMusic&Arts - 96541373 1 Sacramentum Pub - 8832 lS24/TheWayOub -84330083 /UpperFloor-9915-22391DivinoOub" 96444767 lViIla Restaurante eChoperia
- 32751277

.-1. .<
�<

I ,'j.,1 I ""I
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Todo e qualquer acontecimento,
seja na vida do indivíduo, seja nas
sociedades humanas, tem sua

origem no pensamento.
Tolstoi

Bom dia!
rJom dia, urbe sorriso!Hoje é
Dquinta-feira, dia 29 de no

vembro, já estamos chegando
aofim de semana. Como sempre
aminha agenda está repleta de
compromissos. Não sei por que,
mas amaioria deles é para "be
bericos e comericos". Se é que

. você me entende. E assim co

meçamos mais um dia em nos

sas vidas com muita esperança
de um dia melhor. Antes, para
comemorar mais esta quinta
feira, uma frase de Abraham
Lincoln: "Não te esqueças que os
estranhos são amigos queainda
não conheces."

Pensando bem
A gratuidade do amor consiste
em amar quando o outro não

merece ser amado. Surpresa
maior não há. Ser abraçado
no momento em que sabemos
não merecer ser perdoados. O
amor verdadeiro desconcerta.

Niver do Vavá
Hoje, meu camarada, parceiro
e irmãoValério Iunkes, daVê
Mais, uma das figuras que tiro
o chapéu pela simplicidade,
caráter e espiritualidade,
certamente é o mais festejado
aniversariante do dia.
Parabéns! O meu único desejo
é que você e toda a sua família

sejam plenamente felizes. Por

favor, mais uma na mesa 12.

Claro, por conta do Vavá.

Moa Gonçalves

NIGIIT Tamiris Decker abre
sorriso para a coluna de hoje

Ano novo
Quem vai passar o Ano Novo
em Balneário Camboriú,
ao lado da "mamis" Lurdes
e da irmã Renata, é Regina
Sardanha. Pós-virada, ela
estica a viagem para Buenos
Aires.Volta apenas na segunda
quinzena de janeiro. Anotado!

Moleza
Perguntar não ofende jamais:
há universitário pagando pela
encomenda do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) em

Jaraguá? Há? Ou não?

Que dureza
Dizem por aí que a partir do
fim de semana, o condutor

que for flagrado em blitz em

Iaraguá do Sul, com alguma
irregularidade, terá até o final
da operação para resolver a
pendência e pegar de volta o

seu veículo. Qualquer coisa
tome um Dreher.

Trânsito
Uma simples modificação
no trânsito em frente aos

Bombeiros fez uma diferença
enorme. O fluxo de carros na

Epitácio Pessoa está fluindo

que é uma beleza. Bom demais!

Dica de quinta-feira
Curtir as delícias do Kantan.
Mas não se esqueça de pedir
um Combinado Exótico.

/

Bom demais!

BELA A1essandra Reis nos

corredores da Upper Floor

7) 3055-0878

Almoce
muito melhor no Kayrós
por apenas RS 21,90.

f
�s
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EMPÓPtO DAS PEOPAS
�.

Nas rodas
• Robson do Carmo e sua

!llusa Regiane estão em
Fortaleza curtindo dias de
relax total.Voltam no flnal
desta semana com as

baterias recarregadas!

• O empresário Alcides
Pavanello encarna uma
de gourmet e movimenta
hoje à noite a cozinha "

do' BCC - Bola, Comida e

Cerveja. O cardápio será
um delicioso .churrasco
de Igreja. Não perco por
nada.

; Dorval Marcatto Jr.
'

também escolheu
Balneário Camboriú

,

,: €OmQ novo habitat para
temporadas de veraneio.
Bom também!

I
OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

moagoncalves@netuno.com.br

PRESENÇA Giorgio Donini, Ansebno Ramos
e Mareio Penna, conferindo o Ferraza

COMPOSTO EMAGRECEDOR 6

Fórmula completa para quem quer perder
pesollnibe o apetite, acelera ometabolismo
e Inibe a absorção de parte dos carboidratos
Ingeridos.
Componentes:
GARCrNIA: Supri a fome, dando a sensação de
saciedade e diminui a vontade de comer
doces.
FASEOLAMINA: Extrarda do feijão branco, a
Faseolamina é uma glicoproterna que
seqüestra 40� do carboidrato consumido,
inibindo assim a absorçãoge uma parte dos
carboidratos ingeridos na dieta. O resultado é
a redução dos niveis de açúcares e as calorias
atriburdas a eles e uma diminuição das
reservas de gordura.
CITRUS: Obtido da laranja amargaJ agita o
ritmo do seu organismo. acelera o
metabolismo, promovendo um maior gasto de
calorias e, conseqüentemente, a queima de
estoques de gordura.�

COMPOSTO TERMOG@NICO

Pra quem querdaraquela acelerada no
metabolismo e perderpe� 'b oomposto
tennogênioo promove um maJorgasto de energia
pelo organismo., auxirando na queima degordura.
Componentes:

A Farmácia Ekilíbrio

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

Chá verde, chá branco e chá vermelho:
Extrardos da planta Camellio Sinensisl
possuem potente ação termogênlca, que
aumenta, o metabolismo do nosso organismo,
permitindo que este queime gordura.
Também agem como estimulante; energétíco,
diurético suave e antioxidante, eliminando
assim toxinas que o nosso organismo acumula
no dia a dia.

Citrus: Obtido da laranja amarga, acelera o
metabolismo, promovendo um maior gasto de
calorias e queima de gordura •.

Hibiscus: Estimula a queima de gordura
corporal, facilita a digestão, regulariza o

intestino e combate a retenção de líqUido.

COMPOSTO ATIVADOR DO BRONZEADO

Chegou a hora de preparar a pele para o verão,
um meio natural e eficiente é a asscclaçãc entre
8etataroteno� Urucum eVitamina fi com ele

você não precisa mais ficar horas se expondo no
sol e ainda garante um bronzeado bcníto,
uniforme e duradouro.

CREME DE MASSAGEM HIPERTER ICO SUM

Me'hora o aspecto da celulite bem como a

-firmeza e elasticidade da pelef além de ajudar
na redução de medidas em áreas de maior

concentração de gordura.

Convite
"Oi, tudo joia? Em nome de
Patrícia Weirch e Camila
Cerutti Moser te convido

para a inauguração da
Le'Bru - umamoderna loja
de perfumes importados,
commil e uma variedades.
O coquetel será super
bacana para os descolados
da cidade, entre eles, claro,
você! Será nesta quinta
feira, a partir das 19h, na
rua Reinoldo Rau, 568,

.

ponto nobre de Iaraguá
do Sul. Contamos com
sua presença. À noite de

lançamento promete agito
no mundo dos bonitos e

perfumados. Beijones!"

.• A minha amiga
.

Regina Perito; como
sempre agitando o

pedaço. O show room

de cestas natalinas e

kit amigo secreto estão
demais. Que conferir?
Anote: ruaMarechal
Deodoro,1429; (antiga

. loja de calçadosIolipê)
em frente à Unimed.
Anotado?

• Com a pele bronzeada
do sol, Paulo Schultz
retornou esta semana

depois de dias de sol e
mar no Rio deJaneiro!
Quem pode, pode!

Choquito
Quem esqueceu, como
é o caso deste colunista
de papel, ainda há
tempo de desculpar-se: o
comunicador Choquito, da
105 FM, foi o aniversariante
mais festejado da cidade

ontem, dia 28 de novembro.
Por favor, liguem! Ele
vai adorar saber que foi
lembrado. Parabéns! Que
Deus abençoe você sua

linda e feliz família.

• O empresárioMartim
werninghaus vai pegar
uns dias noDM.A gripe
lhe pegou de jeito.

• Odinei Schappo,
da Casa daNonna,
também está com mil
novidades para suas

festas de fim de ano.
Vale conferir.

• Não abandone seu cão.

• Com essafui!

�€.\AA DE JARAGUA DO
�o 8�
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas - Fitoterápicos
eki librio.farmaciademan ipulacao
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Marcelo Lamas,
escritor e engenheiro

marcelolamas@globo.com.

Numa época, eu era famoso por ajudar
os amigos com seus problemas

com os temíveis TCCs, ,os Trabalhos de
Conclusões de Cursos universitários.

Começou por causa da congruência das
minhas profissões. Em algummomento, a

rapaziada que trabalhava comigo chegava
ao final da faculdade, olhava para o lado,
e pensava: "O cara ali também trabalha de

professor. Opa, ele pode me ajudar!". E eu

ajudava, na filantropia.
Sempre achei uma tortura psicológica,
independente da latitude da instituição.
Vi pessoas perdendo os cabelos - e os

fios não voltaram. Vi gente engordando,
emagrecendo drasticamente e sempre
com o efeito contrário daquele que

desejavam. Teve quem passou a usar

óculos. Gastrite então, nem se fala.

A minha única dica era: "Faça o trabalho

que o professor quer. Não o que você

quer". Lembro do meu caso, quando
_
estava no "cargo" de aluno. O sujeito
mandou eu mudar tantas vezes aquele
negócio, que a versão final era a primeira .

Novelas

Crônica

TCC
procurasse um professor de português para
reescrever.

E recentemente, uma estagiária de
engenharia. Eu explicando para ela um
processo de usina onde entrava a cana-de

açúcar e, no final, sobrava um bagaço, usado
para gerar energia. Era a véspera e acho

que ela tinha tomado umas doses cavalares

de calmantes. Eu dizia: "Entra a cana e sai

o bagaço". Ela dizia: "Entra o bagaço e sai

o bagaço". Eu repetia e não adiantava. Ela:

"Entra o bagaço e sai o bagaço".
Eu precisava achar um exemplo
contundente, um erro daquele poderia
ser fatal. Não encontrei outro que fosse

mais ameno:
- Pensa num filme pornô!
-Ãh!?
- Sim, no início as atrizes estão de roupa
e com maquiagem impecável.
- Ãh!?
- E no final, elas estão um bagaço.
Entendeu! O bagaço é só no final!

No outro dia, ela foi aprovada e com

menção honrosa.

que eu tinha sugerido.
Como "ajudante", passei por situações
pitorescas. Uma guria me procurou
de última hora, desesperada. Ficamos
até alta madrugada montando a

apresentação. Ela estava tão exausta que
me perguntou se Brasil se escrevia com

letra maiúscula. E o pai dela, babando no

meu sofá. Essa era de família, hein?
Teve outra, que eu só respondi algumas
perguntas, e uma delas foi o único erro

Ela estava tão exausta que me

perguntou. se Brasil se escrevia
com letra maiúscula.

apontado pelo avaliador. Imagine o olhar

atravessado da "alemoa' lá da frente,
me procurando na plateia. Eu sempre ia
assistir. Um outro entendia do assunto, o

contexto estava ótimo, mas a intimidade

dele com o idioma era pouca. Sugeri que

LADO Il LADO - GLOBO - 18R

Laura e Matilde torcem por Isabel. Praxedes espera o dia em que
verá seu filho. Fernando pede para Umberto ajudá-lo a não ser flagrado
por sua família com Catarina. Zé Maria e Isabel se encontram. Catarina

fica satisfeita por Neusinha ter marcado um encontro com Oswaldo.

Laura assume para Isabel que quer se aproximar de Edgar. Edgar
comenta com Guerra que teme que Laura descubra sobre o financia

mento do recital de Catarina. Constância procura Catarina e exige que
ela desista de seu recital. Umberto se esconde para qLlé Catarina não

o veja. Constância exige que Albertinho se case com Esther o mais

rápido possível. Zé Maria janta na casa de Isabel.

GUERRIl DOS SEXOS - GLOBO - 19R

Nando ajuda Charlô e Otávio. Felipe e Vânia discutem na man

são. Kiko faz um pedido de explosivos. Dino tenta se aconselhar

com Nieta sobre a questão de Roberta e Nando. Carolina manipula
Ulisses contra Zenon. Vânia menciona o relatório de vendas, e Fe

lipe desconfia. Ulisses pensa em Carolina e Zenon. Nando sonha

com Juliana. Veruska avisa a Roberta que a Positano conseguiu
preparar toda a remessa para as lojas Charlo's. Dino decide contar

para Roberta que Nando não gosta dela. Felipe tenta conseguir com
Juliana o relatório de vendas da loja. Charlô afirma a Otávio que
Roberta será homenageada na festa que dará na mansão. Carolina

entrega o relatório de vendas para Felipe. Ulisses briga com Zenon.

Kiko recebe sua encomenda. Charlô aconselha Roberta a assumir

um romance com Nando durante a festa em sua mansão. Felipe
avisa a Otávio que as mulheres podem ganhar a aposta entre ele.
e Charlô.

,
,
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SIlLVE JORGE - GLOBO - 21R

Wanda avisa que vai com Morena para Istambul. Amanda exige
que Carlos mande o filho embora da casa de sua mãe. Zyah avisa

Bianca que voltará para sua aldeia. Antônia recebe uma notificação
para comparecer à delegacia. Érica beija Élcio após notar a presença
de Theo. Russo e Irina desconfiam da ida de Wanda para Istambul.

Bianca termina seu noivado com Stênio e assume que está apaixonada
por Zyah. Morena briga com Vanúbia. Lurdinha avisa a Delzuite que

Pescoço a está enganando. Zyah diz a Demir que se casará com Ayla
no final da temporada dos turistas. Bianca avisa Mustafá que vai morar

com Zyah. Helô pergunta a Antônia se ela conhece Jéssica.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes

r
f
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Clique
animal

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um r\:"'7i

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

o PrOgTama
Municipal de Controle
de Zoonoses informa

que Spike, um cão de

porte pequeno de dois

anos, está disponível
para adoção. Ele
foi recolhido e já
recebeu tratamento

veterinário completo:
b�o,castração,
vaci.wi.ção antirrábica
e chipagem para

identificação. Os
interessados devem

entrar em contato com

a Clínica Schweitzer

pelo 3275-3268

29/11 Anesia Guchert Hilario Mader Klaus C. H. B. Vovio Ruth Sipriane

Adam G. Franzner Carlos A. Marchi Iracema Reck Maria Pereira Saulo Andryereski

Aldair A. Fortes Darci Spézia Janice Glatz Marise A. da Silveira Sergio L. Nagel

Ana Julia Klistke Deise R. Longo Josiane da Silva Nery Spézia Ursula Marquardt

Ana L. Lagedo Ernestina D. Fernandes Karine Germann Regiane Jungton Valério Junkes

Andreia Raulino Gertrudes Persuhn Karine Krisanski Rubens Krause
. ,'!" I I _ I I III

, Jorgepromete ser uma

"atiação à parte. Nobetfb
.Carlos gravou duasmúsicas

'inéaítas'para a ttama:'lm1a'
balada intitulada "Esse cara

, I ..1,

sou eu", tema dosmocinhos
Morena (Nanda Costa) e
Theo' (RodrigoLombardi),
,I:),umJpnk chamado

,

"Purdüricío", Outro artista
,,';que gravoll pma,�aJ;lção ,

especialmente para a
novela foi SeuJorge, que
está embalando o tema de

, ,abert,ura da trama, chamad,�'i I
'.I

"Alma de guerreiro". E mais
Cazuza e..Pi'ejat, ..Michel,Jêl<5 I

e Sorriso Maroto, Caetano
" ' , )Velosa, MMià·�jta, Ivete I{

Sangalo, Diogo Nogueira e
"

'Pdlê,Garôtôs.

Arnold
Schwarzenegger - A
inacreditável história

da minha vida

Nesta autobiografia,
'

Schwarzenegger procura
contar sua história desde
seu nàscímento, em 1947,
passando pela fuga do
exército para participar de
sua primeira competição
internacional e conquistar
o título de campeão juvenil
do Mister Europa, na
Alemanha, sua coroação

. comoMister Universo,
como se tornou ator

de filmes de ação e seu

período como governador
da Califórnia. Tem o intuito
ainda de apresentar seu
casamento por 'mais de20

, anos comMaria Shriver.
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Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :·20
• ARCOIRIS 2
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:30
• Ted-Leg.-16:50, 19:00,21:10
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 17:00, 21 :30
• Atividade 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
• ARCOPLEX2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40
• Ted - Leg. - 19:25 21 :30
• ARCOPLEX 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 18:00, 21 :00
• Hotel Transilvania - Dubl. -14:20,16:10
• ARCOPLEX4
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• Gonzaga - De pai para filho - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30

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

• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 21 :40

.GNC2
• 007 - Operação Skyfall- Leg. - 21 :20
• Até Que a Sorte Nos Separe - 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
.GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:30, 16:20
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 19:00, 21 :40
• GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - Dub. - 14:30, 16:50,
18:50,21:10
.GNC3
• As Vanta ens de Ser Invisível - Le .

- 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
.GNC5
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:00,
16:40, 19:20, 22:00
.GNC&
• 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 - Parte 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 a Vida Continua... - 13h20, 15h25
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati -13h10, 15h15
• Ruby Sparks - A Namorada Perfeita - Leg. - 17h30,
19h55,22h25
• CINÉPOLlS &
• Gonzaga: de Pai para Filho - 13h40, 16h20, 19h1 0,
22hOO
• CINÉPOLlS 7
• Até que a Sorte nos Separe - 13h30, 16hOO, 18h20,
20h50

Charlie (Logan Lerman) é um jovem
que tem dificuldades para interagir
em sua nova escola. Com os nervos à

flor da pele, ele se sente deslocado no

ambiente. Sua professora de literatura,
no entanto, acredita nele e o vê como
um gênio. Mas Charlie continua a
pensar pouco de si... até o dia em que
dois amigos, Patrick (EzraMiller) e
Sam (EmmaWatson), passam a andar
com ele. Além das qualidades de roteiro
e trilha deAs Vantagens de Ser Invisível,
destaca-se o trio de atores principais
Logan Lerman (PercyJackson e o

,

Ladrão de Raios), EmmaWatson (Harry
Potter) e EzraMiller (PrecisamosPalar
sobre o Kevin), jovens talentos que
espera-se que estejam no timeA de

Hollywood nos próximos anos.

Oprah recebeu
diagnóstico errado
NemmesmoOprahWmfrey, considera

da urna das mulheres mais poderosas dos
Estados Unidos, e dona de urna grande for
tuna, está imune de terproblemas sérios de
saúde. A dama da tevê americana revelou

que nomês passado teve urn falso diagnós
tico de câncer de mama. A apresentadora
afirma que ficou muito preocupada e ner

vasa com o diagnóstico, mas logo soube
tratar-se de urn alarme falso.

Will.i.am cancela
abertura de shows
Will.i.am não abrirá mais a turnê de

Madonna no Brasil nos shows da cantora

em São Pauloe no Rio de Janeiro. Omotivo
do cancelamento seriam conflitosna agen
da e o cantor teve que desistir da vinda ao

país. Com isso, todos as apresentações de
Madonna serão abertas por artistas locais.
Em Porto Alegre, Fabrício Peçanha, no Rio,
os DJs Felipe Lozinsky e Gustavo Rozen

thal, e em São Paulo, o DJ Gui Boratto.

Gusttavo Lima chega
ao topo da Billboard

Gusttavo lima está só comemoran

do e colhendo os frutos de seu trabalho. A

canção "Balada" acaba de alcançar o topo
da Billboard na América Latina. O sucesso

emplacou o LatinAirplayMusic Chart, urn
dos rankings que o site da revista publica
semanalmente. O hit "Balada", tem auto

ria de Cássio Sampaio, está no CD e DVD
Gusttavo lima e Você, gravados em junho
de 2011, na cidade de Patos deMinas (MG).

Horóscopo
ÁRIES
o dia é favorável para trabalhos que envolvam mistério,
pesquisa e investigação. Amplie seus conhecimentos!
Estimular amemória e relembrar procedimentos é
uma ótima pedida No amor, é necessário fortalecer os
vínculos de confiança. Cor. verde .

TOURO
No setor profissional, deslocàmentos favorecidos.
Conversas com pessoas próximas podem trazer mais

aprendizado: aprenda a ouvi-Ias. No setor sentimental,
é hora de deixar divergências de lado e se aproximar
de sua cara-metade. Cor. tons pastel.

II GÊMEOS
Se você quiser superar as dificuldades junto aos
colegas de profissão, é preciso se esforçar para
compreender melhor os acontecimentos à sua volta.
No campo afetivo, o diálogo é a melhor forma de se
aproximar mais de sua cara-metade. Cor. branco.

§CÂNCERNo trabalho, mantenha a discrição para não se tomar
alvo de inveja Contato com pessoas de sua estima
favorecido. Aproveite para se aproximar de pessoas
queridas. Confie no seu par e não dê importância a
tudo o que dizem por aí. Cor. creme.

LEÃo
Sua cabeça estará a mil e poderá precisar de
conselhos de alguém que entenda suas dúvidas. Os
familiares tendem a ocuparmais o seu tempo que de
costume. No amor, terá disposição para afastar todas
as barreiras que separam você do par. Cor. marrom.

YYh VIRGEM

11.f Seu poder de liderança estará em evidência: demonstre
a sua capacidade de tomar decisões rápidas diante
de obstáculos. Organize melhor o seu tempo para dar
conta de tudo neste dia. No romance, faça com que o

par se sinta importante. Cor. vermelho.

Kellan Lutz será
assassino em filme
Kelllan Lutz, que ficou conhecido

como o vampiro Emmett Cullen, da Saga
Crepúsculo, não será um personagem
tão bonzinho em um de seus próximos
filmes. De acordo com o site Deadline, o
ator está escalado para viver um assas

sino no filme "Tatua". O roteiro do filme
foi baseado em um conceito original dos
quadrinistas Paul Ienkins e Rob Prior. As

gravações devem começar em março.

.n. UBRA
- No campo profissional, zele por sua independência e

tenha cuidado com a ansiedade. Mantenha o foco em

suas tarefas, sejam elas domésticas ou profissionais.
No campo afetivo, tenha mais paciência com o par, cada

pessoa tem o seu ritmo. Cor. branco.

m ESCORPIÃO
II 4 Cultive seus bons contatos para obter novas

oportunidades profissionaiS. Deixe sua ambição falar
mais alto para que os novos desafios apareçam. Na

relação amorosa, seus gestos serão tão importantes
quanto suas palavras. Pense nisso! Cor. marrom.

.

.. /\ SAGITÁRIO
.

)(.
-

Lute pelos seus objetivos. Estabeleça metas elevadas e
compartilhe seus propósitos com os colegas com quem
você tem mais afinidade. A dois, há sinais de trocas de
carinho e afeto. Está só? O clima de temura vai marcar

presença. Cor: lilás.
/

V\_ CAPRICÓRNIO
.

.p Seja ágil para dar conta das suas obrigações na carreira.
Se algo emperrar, proponha uma conversa com os

colegas para eliminar pendências. Na saúde, controle
a ansiedade e melhore sua alimentação. Declare o que
sente ao seu amor. Cor: azul-claro.

AQUÁRIO
Conseguirá lidarmelhor com as suas preocupações
à medida que encontrar soluções para os problemas.
Trabalhar em grupo serámais produtivo. Em casa,

procure compreender as necessidades dos seus
parentes.A dois, não faça cenas de ciúme. Cor: amarelo.

PEIXES
Conclua as tarefas profissionais com calma Não

compare seu ritmo com o dos colegas. Prefira ficar de
olho na qualidade do seu trabalho. Dia indicado para
aprender. Para resolver atritos na paixão, invista em uma

conversa sincera. Cor. amarelo.
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Estevam Dematte

completou dia 28 seus

4 aninhos. Quem manda

um abraço é o nono
Renato Dematte e a

nona Irene F. Dematte.
Felicidades!

As irmãs Julia (3 anos)
e Heloá de Oliveira (5
anos) posaram para
foto, ao lado do Papai
Noel, na decoração

natalina da Secretaria

Mmrlcipal de Educação
deCorupá

Adilson Kreutzfeld

compartilha a felicidade
da rIlha Camilly, ao ter
conseguido fotografar
com a atriz Maria

Joaquina, da novela
Carrocel, durante o

almoço no domingo
no shopping

Murilo Nicocelli
com sua mãe
Nina. Ele

completou
seu primeiro

• .1'.

amveesarro

no dia 24 e

recebeumuito
carinho

Os padrinhos Orlando,
Dulce e Pamela Lemke

parabenizam Sophia
Natália dos Santos, que
completa 2 anos no dia

30. Desejam saúde e
.

felicidades!

O mês de novembro de 2012 é especial para a Comercial Zehnder,

porque completa 20 anos de fundação no dia 30. Para comemorar a

data, ofereceu um coquetel aos amigos, clientes e colaboradores,
no último sábado, na matriz, na rua Roberto Seidel, em Corupá

Os pais Jean e Andréia desejam para a

filha Carolline Noernberg muitas felicidades
e muitos anos de vida, pelo seu aniversário de

11 anos, comemorado dia 28. Filha você é um

presente de Deus, nós te amamos muito!

Dair Maria dos Santos Feiler e Luiz Carlos
Feiler que comemoram 44 anos de casados,
no dia 30, recebem os parabéns da filha
DulcemeryAdrianny Feiler Marcarini
e do genro Allan Anderson lVlarcarini'

I
I

I

Karolaine Moraes e o

namorado Nielson Vidal

comemoram 1 ano e

1 mês de namoro nesta

quinta-feira. Felicidades
e muito amor ao casal!

Parabéns para
Dulcemery °Adrianny

Feiler Marcarini e Allan
o

Anderson Marcarini

que comemoram 7 anos

de casados no diá 2 de

dezembro. Felicidades
II; i , ao casal!. I I ,
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Ação cinematográfica
Bandidos roubam
carro e capotam

Astra havia sido comprado no último sábado

e ficou apenas 15 minutos com assaltantes

DAREGIÃO com placas de Iaraguá do Sul,
que-havia sido comprado no úl
timo sábado e estava sem seguro.

"Eles disseram que não iam
me machucar, porque também
têm filhos", contou a menina de
9 anos. Ela, o pai e a mãe, de 30

anos, foram trancados no depó
sito e só conseguiram sair depois
de 15 minutos, quando um vizi
nho escutou as batidas na porta.

Os bandidos fugiram em dire

ção aGuaramirim, quando iniciou
a perseguição da PolíciaMilitar, e.
depois entraram na SC-413, em

direção a Joinville. Durante a fuga,
no Km 18, oAstra colidiuna trasei
ra de umDel Rey azul, com placas
é Joinville, que foi lançado contra

um poste e se partiu em três.

Apesar do estado do Del Rei,
os três ocupantes, homens de 26,

Débora Remor

DOis assaltantes roubaram o

carro de uma família, em

Jaraguá do Sul, na tarde de on

tem. Durante a fuga, na SC-413,
em Ioinville, bateram em outro

veículo e capotaram. Mesmo as

sim, os dois suspeitos consegui
ram fugir em direção ao matagal
e até a noite de ontem, não ha
viam sido capturados.

Uma família estava lavando
o pátio da lanchonete, no bair
ro ilha da Figueira, por volta das

16h, quando dois homens entra
ram. Um deles mostrou o revól
ver que estava na cintura, pediu
um copo de água ao proprietá
rio, de 34 anos, e anunciou o as

salto. Eles levaram o Astra prata,

31 e 40 anos, conseguiram sair

do carro andando e foram leva
dos ao Hospital São José, de Ioin
ville, com ferimentos leves. O As

tra também bateu numa placa,
.capotou e parou num barranco,
a 50metros do outro veículo.

Os dois assaltantes consegui
ram sair do carro pelo porta-ma
las, e se esconderam no matagal,
às margens da rodovia, no bairro
Vila Nova, de Joinville. A rodovia
não foi interditada, mas o trânsito
ficou lento por causa dos curiosos

que paravam. Cerca de dez viatu
ras da PM e da Polícia Rodoviária
Estadual acompanharam a ocor

rência. Os veículos foram levados

para a Delegacia de Joinville para
onde será direcionada a investi

gação. O poste da Celesc foi dani
ficado e deverá ser substituído.

Confira o vídeo
da ocorrência no

ocponline.com.br.

FOTOSWILLIAM FRITZKE

PERDA TOTAL Os três ocupantes do Del Rey tiveram apenas ferimentos leves

SANflNVEST
Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20 anos com

EMPRÉSTIMO CONSIGNADQ a"SERVIDORES PÚBLICOS
ISem consulta ao SPC/SERASA

'Créditos com excelentes taxas

'Sem cob�ança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

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

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

ESCONDIDOS Bandidos conseguiram fugir depois
do capotamento e se embrenharam no matagal

Susto

Parapente
bate e cai

Na cadeia

HOnlenI

é detido
Um homem de 37 anos fi

cou ferido durante um voa de

parapente na tarde de ontem,
em Jaraguá do Sul. Ele pulou
da rampa, no Morro da Boa

Vista, por volta das 13h, mas
bateu num barranco e caiu na

mata pouco tempo depois. A
vítima, que já tinha experi
ência de voa, conseguiu se

soltar do equipamento e com

a ajuda de colegas voltou ao

local do pulo. Ele foi imobi
lizado e reclamava de dores
nas costas, por isso foi enca
minhado ao Hospital São José
pelos Bombeiros Voluntários

para realizar exames.

Um homem de 48 anos,
. .

que cumpna pena em regime
albergado, voltou ao Presídio
de Iaraguá do Sul depois de

comparecer a audiência no

Fórum de Guaramirim, na tar
de de terça-feira. Ele foi con
denado pelo crime de furto e

furto qualificado, mas estava

em liberdade, já que a Comar
ca não possui estrutura para
este tipo de execução penal.
O Juiz determinou pela revo

gação do privilégio depois de
constatar que o homem apro
veitou a liberdade para pra
ticar outros crimes de furto a

estabelecimentos comerciais.

Tráfico de drogas
Crackescondido no bananal
Um ponto de drogas diferen- seis usuários de drogas che

te foi descoberto na madrugada garam à casa para comprar
de ontem, pela Polícia Militar, drogas, e também foram enca

no bairro João, Pessoa, em Iara- minhados para a Delegacia de

guá do Sul. Segundo denúncias, Polícia Civil para prestar depoí
o usuário entregava o dinheiro mentos, e depois liberados. Na
ao traficante dentro da casa dele, residência foram encontrados

mas as pedras de crack ficavam e apreendidos seis celulares de
escondidas entre as bananeiras, várias marcas, três relógios de

num terreno do outro lado da pulso, um aparelho de CD para
rua, onde o traficante buscava o carro, um rolo de papel alumí
entorpecente. nio usado para embalar crack,

A Agência de Inteligência da
-

um cachimbo para consumo de
PM monitorou o movimento de entorpecentes e R$ 200.
veículos na rua Bertholdo Hefter Um homem de 40 anos foi
desde as 18h de terça-feira, numa preso e 11 pedras de crack em

operação que terminou .as 2h da brulhadas foram encontradas

madrugada de ontem. O Pelotão no bananal pelos cães treinados.
de PoliciamentoTático e a equipe O suspeito foi encaminhado ao

do Canil entraram na residência Presídio Regional de Iaraguá do

depois que um casal de usuários Sul e pode ser condenado de cin
confirmou o local do tráfico. co a 15 anos de prisão pelo crime

Durante o trabalho da PM, de tráfico de drogas.
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onto de ista
Cristiano MahfudWatzko,

escritor

Benefícios do esporte
Durante os dias 20 a 25 de no

vembro, participei da 4a Eta

pa do Torneio de Tênis promovido
pela Associação dos Tenistas de

Jaraguá do Sul e Região (a I'AT]"),
e realizado no Clube Atlético Bae

pendi (o IlCAB"). Para ser sincero,
com os leitores, pensei em escre

ver as palavras que seguem, no

domigo durante 'o almoço de en

cerramento do torneio.
Ao lado de meu pai vendo os

tenistas junto com os amigos, os
familiares, esposas e as crianças
durante o almoço de confrater

nização de encerramento do tor

neio, pensei comigo: 110 esporte'
(no caso aqui é o tênis, mas pode
ser qualquer esporte, entre eles, o
futebol, o vôlei, o basquete e ou

tros) pode contribuir emuito para
formar bons cidadãos".

Penso que no esporte pode
mos aprender três grandes virtu
des: a amizade, a perseverança e

a honestidade. A amizade é uma

virtude que envolve muito mais do

que simples afinidáde e afeição. A
amizade traz junto consigo as exi

gências: franqueza, sinceridade,
aceitar com a mesma seriedade as

criticas e os elogios do amigo, leal
dade incondicional e auxílio a pon
to de sacríficio. Porém, estas exigên
cias fazem com que cadaum de nós
possa amadurecer e ser melhor. O
tênis me presenteou com diversos

amigos. Ainda me lembro de quan
do tinhameus 12 anos, meu paime
levava para as "aulínhas de tênis"
com o Professor Marcílio Pai, e ad
mito que ele deva se lembrar de que
eu não era um aluno muito aplica
do, naquela época eu ainda não ha
via descoberto a mágica que há em
praticar um esporte. Porém, eu fui
crescendo e vendo meu pai e meu
tio participarem de vários torneios
e eu sempre pedia para ir junto, e
aos poucos o tênis me conquistou.
Obrigado, pai, porme proporcionar
a oportunidade de aprender e po
der praticar este esporte que consi
dero mágico.

É no. esporte que podemos
aprender aser preserverantes e po
demos utilizar durante nossa vida
este aprendizado. Quinto Sertório
foi um general e político romano, e
Plutarco narrou que certa vez este

soldado romano, fez um discurso
as suas tropas, e terminou com as

seguintes palavras: "Vejam, solda
dos, que a perserverança é superior
à violência e muitas coisas que não

podem ser superadas de imediato
cedem quando enfrentadaspouco a
pouco. A assiduidade e a persistên
cia são irresistíveis e, com' o tempo,
superam _e destroem asmais pode
rosas forças, pois o tempo é amigo
e protetor daqueles que usam o ju
ízo para aguardar amelhor ocasião
e é inimigo destruidor daqueles
que se adiantam em pensar".

E, por último, mas não me

nos importante, podemos apren
der a ser honestos com o esporte.
William Shakespeare escreveu

certa vez: "Nenhuma herança é tão
rica quanto a honestidade".

Faço questão de parabenizar a
todos os envolvidos na realização
do torneio, mesmo com apenas
três quadras, foi realizado o torneio
com muita paciência e compreen
são dos tenistas.

Desejo que cada um de nós

possa aprender a desenvolver estas
nobres virtudes. E tenham certe

za, com a prática de um esporte, o
aprendizado delas se toma muito
mais fácil e proveitoso.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

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

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
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 respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 229785/2012 Sacado: D PRAMAlHAS LIDA Endereço: R JOSETHEODORO RIBEIRO 1061 SL oi - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: INDUSTRIA E COMEROO DE MAlHAS RVB LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 0019130301- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 389,00 - Data para pagamento: 04/12/2012- Valor total a pagar
R$463,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 389,00 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 229806/2012 Sacado: D PRAMAlHAS LIDA Endereço: R JOSETHEODORO RIBEIRO 1061 SLOl- Jaraguá
do Sul-se - CEP: 89258-000 Cedente: INDUSTRIA E COMERCIO DE MAlHAS RVB LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0019129801 - Motivo: falta de pagamentoValor; R$ 676,92 - Data para pagamento: 04/12/2012-Valor total a pagar
R$751,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 676,92 - Juros: R$ 1,57 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 229878/2012 Sacado: D PRA MAlHAS LIDA Endereço: R JOSE THEODORO RIBEIRO 1061 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: FIGUEIRAMAr DE CONSTRUCAO Sacador: - Espécie: DMI - WTitulo: 1432 - Motivo:
fruta de pagamento Valor: R$ 1.050,00 - Data para pagamento: 04/12/2012- Valor total a pagar R$1.l27,21 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.050,00 - Juros: R$ 3,85 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 229339/2012 Sacado: ELEIROSOLINSTAlACOESELEfRlCA LIDA Endereço: RUAEXP JOSE RIBEIRO 84-
JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-850Cedente: COMERCIO E CONFECCOES BECHTOLD LIDAME Sacador: - Espécie:
DMI - W Titulo: 9876/04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 311,04 - Data para pagamento: 04/12/2012- Valor total a
pagarR$385,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 311,04 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 229883/2012 Sacado: HAMIlJON FABRICIO COS'D\ JUNIOR Endereço: RUA LOURENCOKANZI.ER 134 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-240 Cedente: MARMORARlAMULLERLIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1085-02
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$155,00 - Data para pagamento: 04/12/2012-Valor total a pagar R$232,11 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 155,00 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 229318/2012 Sacado: JESSICA SCHEUER Endereço: RUA JOAO FRNAZNER 91 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89253-640Cedente: BFACASSESSORIACOMEROALEFOMENTOLIDA Sacador: LRBREDAMEEspécie:DMI - N°Titulo:
0003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 209,90 - Data para pagamento: 04/12/2012- Valor total a pagarR$284,69Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 209,90 - Juros: R$ 0,62 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 229658/2012 Sacado: LEONIDASNORA Endereço: RUA JOSE RUMPE 22 - JARAGUAESQU - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89253-220Cedente: TELEAIARMESISTSEGURANCALID Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0000419809
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 95,00 - Data para pagamento: 04/12/2012- Valor total a pagar R$168,94 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 95,00 - Juros: R$ 1,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 229824/2012 Sacado: MARIEX.IND E COM DE ARTIGOS VE Endereço: RUA URUGUAI, 77 - CENTRO -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente: COSTARICA IMPORD\DORAE EXPORD\DORADE Sacador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 000386/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.324,32 - Data para pagamento: 04/12/2012-Valor total
a pagarR$4.409,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.324,32 - Juros: R$17,29 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 229899/2012 Sacado: METALURGICA TS IND DE ESTRMET Endereço: RUA: JOAO FRANZNER 585 - SAO
LUIS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-640 Cedente: ACOSAMERICALIDA Sacador: - Espécie:DMI - N'Título: 7575/A
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 815,47 - Data para pagamento: 04/12/2012-Valor total a pagar R$891,27 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 815,47 - Juros: R$l,63 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 229900/2012 Sacado: METALURGICATS IND DE ESTRMET Endereço: RUA: JOAO FRANZNER 585 - SAO
LUIS - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89253-640Cedente: ACOSAMERlCALIDA Sacador: - Espécie:DMI - N'Título: 7377/B
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 831,53 - Data para pagamento: 04/12/2012-Valor total a pagar R$907,64 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 831,53 - Juros: R$l,94 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 229903/2012 Sacado: METALURGICATS IND DE ESTRMET Endereço: RUA: JOAO FRANZNER 585 - SAO
LUIS - JARAGUADO SUL-SC- CEP: 89253-640 Cedente: ACOSAMERICALIDA Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 7428/B
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.073,11 - Data para pagamento: 04/12/2012-Valor total a pagarR$1.l48,71 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$1.073,11- Juros: R$1,43 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência:R$ 16,27

Apontamento: 229905/2012 Sacado: METALURGICATS IND DE ESTRMET Endereço: RUA: JOAO FRANZNER 585 - SAO
LUIS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-640 Cedente:ACOSAMERICALIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Título: 7416/B
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.663,73 - Data para pagamento: 04/12/2012-Valor total a pagarR$1.740,67Descri
ção dosvalores: Valor do título: R$ 1.663,73 - Juros: R$ 2,77 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 229887/2012 Sacado:MONIQUEWNfAHENSCHEL Endereço:RUA25DEJUlliO 170 - Jaraguá doSul-SC
- CEP: 89252-000Cedente:ASTECHNOLOGYCOMPONENTESESPEOAIS LIDA EPP Sacador: - Espécie: DMI - N'Título:
18577-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 147,00 - Data para pagamento: 04/12/2012- Valor total a pagar R$21O,51
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 147,00 - Juros: R$ 0,34 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 229928/2012 Sacado: NOBILLE DESIGN DEAMBIENTES LIDAME Endereço: RUAWAU'ERMARQUAR
DT 155 SALA 12 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Cedente: UITLEFLEX.INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMAS
LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1615/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 508,38 - Data para pagamento:
04/12/2012-Valor total a pagarR$572,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 508,38 - Juros: R$1,18 Emolumentos:R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 229850/2012 Sacado: PAULO CORREA-Endereço:TFAURORATRAPO 8638-1488 - RIO CERRO II - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89251-970 Cedente: PARIZOTID COMMAr CONSTRUCAO LIDA ME Sacador: - Espécie: DMI - W
Titulo: 07052012006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 254,00 - Data para pagamento: 04/12/2012-Valor total a pagar
R$341,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 254,00 - Juros: R$ 0,84 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:Ri23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 229845/2012 Sacado: RODOBOXTRANSPORTES DE CARGAS LIDA Endereço: RUADOMINGOS RODRI
GUES DANOVA, 435 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-640Cedente: BUONN\(PROJETOSE SERVICOS DE RIS
COS SECURITARIO Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 4286640lDU - Motivo: falta de pagamentoValor: R$190,00 - Data
para pagamento: 04/12/2012-Valor total a pagar R$259,76Descrição dos valores: Valor do título: R$190,00 - Juros: R$1,90
Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 229865/2012 Sacado:VILSON STEFAN Endereço: RUAADOLFOANTONIO EMMENDOERFER 3115 - BAR
RARIOMOlliA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-695 Cedente: TATACON CONSTRUTORALIDA Sacador: - Espécie:
DMI - WTitulo:APIO337 IF - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 493,47 - Data para pagamento: 04/12/2012-Valor total a
pagarR$563,13 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 493,47 - Juros: R$1,80 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de29/11/2012. Iara
guá do Sul (Se), 29 de novembro de 2012.

Manoel GustavoGriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 17
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INVESTIMENTOS Paulo arll'Jlla que com o novo

reservatório (ao ftmdo) o serviço será melhor

Abastecimento
de água reforçado

Nova estrutura de saneamento no município
deve melhorar o tratamento e a distribuição

pico era preciso abastecer um
caminhão que levava água até
um reservatório central. Quan-

Com a ampliação e melhorias do havia necessidade de inter
na estação de tratamento de

.

romper o abastecimento para
água do Bracinho, a Águas de consertos na estação, a falta de
Schroeder está agora mais pre- água logo afetava os moradores.

parada para atender a deman- "Ele vai suprir a diferença quan
da no município. O novo reser- do estivermos com alguma ma

vatório de 100 mil litros deve nutenção ou emergência. Com o

trazer mais estabilidade para o reservatório temos quatro horas

abastecimento, enquanto o in- de abastecimento", disse Cruz.
cremento na área de tratamen- Além disso, o aumento no nú
to melhora a dinâmica de traba- mero de ligações é um fator que
lho para os funcionários. exige mais capacidade no aten-

Segundo o secretário da dimento. De 2007 - ano em que
Águas, José da Cruz, os investi- o município assumiu o serviço
mentos giraram em tomo de R$ até agora, o número de ligações
1,6milhão com recursos próprios. aumentou aproximadamente
"Nós últimos anos a empresa que 72%. Antes eram 2.312 e agora
cuidava do abastecimento tinha são 3.967 ligações, umamédia de
deixado de investir, agora esta- aumento de 12% ao ano.

mos com uma parte inteira nova, A ampliação da rede também
um espaço correto", explicou. trouxe essa demanda. Foram 18

A principal vantagem do re- km de uma nova adutora até o

servatório é evitar a falta de água. bairro Schroeder 1, que antes era

Antes, contou Cruz, em dias de abastecido por Guaramirim, e

SCHRODER

Natália Trentini

mais 12,8 km de tubos que foi au
mentando a capacidade.

A nova área de tratamento

conta com floculador e tanque
auxiliar que possibilitam o trata

mentomesmo com a água turva.
A estrutura da sala de quími

ca e guarda de materiais facilita
o trabalho de análise da água.
"Agora são condições dignas de

trabalho, a estação melhorou,
tudo está bem organizado, o que
melhora o dia a dia", comentou
o operador de rede, Paulo Mi

guel Schultz.

Nós últimos anos

a empresa que
cuidava do

abastecimentC)
tinha deixado de

investir, agora
estamos com uma

parte inteira nova.

nJosé da (�I�U,Z,l
...

AgU3S de 'Scbl'oe"I,efJ�

Mais obras estão previstas
Para o próximo ano, a Águas

de Schroeder já conta com mais
melhorias na lista. Com um or

çamento de R$ 179 mil por mês,
a intenção é construir um novo

reservatório no Centro e desin

tegrar os tanques de tratamento

que atrapalham o abastecimento.
''A estação funciona com o

filtro lento e quando é feita a

limpeza, os tanques, que são

integrados, precisam ser esva

ziados, prejudicando também
o abastecimento'; explicou
Cruz. A estação conta com três

tanques de 260 mil litros, e dois
deles são conectados.

Outra preocupação é o esgo
tamento sanitário. O município
não conta com rede de trata

mento, as casas são equipadas
apenas com sistema de fossa e

filtro que é despejado no siste
ma de tubulação pluvial.

O projeto executivo para
abranger 30% do município
com rede de tubulação, cons
trução de uma central de trata
mento e compra de um cami
nhão para limpeza das fossas

residenciais foi elaborado em

2009, junto com o Plano Mu

nicipal de Saneamento Básico.
O projeto, orçado na época em

R$ 12 milhões, busca recursos

federais na Fundação Nacional
de Saúde (Funasa).

"Já tivemos sinal da Funasa
de que será necessário mexer

no projeto para incluir a ques
tão dos resíduos sólidos que
agora é uma exigência. Outra
briga será transformar a Águas
de Schroeder em uma autar-'

quia", 'disse Cruz.
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Por volta das 21h, os 11 funcionários

do turno da noite começam a chegar à
sede da Ambientai, empresa na Dha da

Figueira que realiza os serviços de coleta
de resíduos sólidos, coleta seletiva e de

varrição das ruas da cidade.

hticia o trabalho do fiscaI Antônio

Espindula (camisa azul). Ele verifica
se os caminhões da tarde já retornaram

para o galpão, se todos os funcionários
estão presentes e acompanha o

preenchimento das folhas pontos.

Enquanto os coletores trocam de

roupa, o motorista Volnei Alves checa

os itens de segurança do caminhão,
como os pneus, as molas e as luzes do

painel de controle. A rotina é a mesma

para os três motoristas da noite.

.

Para garantir que tudo está funcio

nando, Volnei preenche, todos os dias, há

12 anos, um questionário sobre os itens

de segurança. Apenas uma vez ele pensou

em deixar a prorlSsão. "Queria viajar.
Dirigir pelo Brasil".

21h40. É hora de partir. Nas mochilas,
os coletores carregam o lanche e

uma toalha de rosto. Este também é o

horário que aJguns funcionários do
turno da tarde retornam para o

galpão para encerrar o expediente.

À noite, três caminhões vão para
a rua. Cada um deles deverá fazer,

pelo menos, uma viagem ao ponto de

transbordo, em Nereu Ramos, para
descarga. Cada unidade transporta

cerca de 8 toneladas de lixo.

"
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Um coletor segue na frente amontoando

os sacos com resíduos e outro fica

na carroceria, até o momento de saltar

e jogar o lixo para a caçamba.

o excesso de peso é um dos principais
problemas enfrentados pelos coletores.
Muitas vezes, o lixo é armazenado

em uma única embalagem.

De acordo com o fiscal Antônio, alguns
sacos de lixo chegam a pesar mais de

50kg, impossibilitando a coleta. Nestes

casos é enviada uma notificação.

.Além de perderem tempo, o
armazenamento incorreto do lixo traz

outro grande transtorno para os coletores,

que é o rompimento das embalagens.

o ideal é colocar o lixo em sacos

plásticos pretos e não deixá-los no piso
das calçadas ou em grades altas que
prejudicam o trabalho de coleta.

Se 10 sacolas plásticas usadas como
sacos de lixo forem substituídas por uma

embalagem preta adequada, o tempo
gasto na coleta diminuimuito.

Após 50% da coleta feita, todos descansam

uma hora. Benedito e Rodrigo costumam

ganhar pizza de um estabelecimento
, da cidade e lancham juntoS.

O caminhão destinado à Coleta

Seletiva passa uma vez por semana

em todas as regiões da cidade e recolhe,

por mês, 200 toneladas de materiais.

Aos 32 anos, Benedito Oliveira

estudou até a 4a série. Ele diz ficar

triste quando é ofendido por quem não

entende o seu trabalho como gari.

Por voltá das 4h, os caminhões
retornam ao galpão. Dentro de alguns
minutos, outra equipe assume os

veículos e o turno da manhã inicia.

Após o lanche, a correria continua
no Centro da cidade. É o último trecho

antes de descarregar o caminhão,
voltar para o galpão e bater o ponto.

4h. Paulo Ricardo bate o cartão

e se prepara para voltar para casa.

Cada coletor recebe R$ 3,48 por hora,
mais R$ 248,80 de insalubridade.
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A experiência compartilhada
Técnico Kadylac
dividiu aprendizado
obtido em projeto
da Confederação
Brasileira de Voleibol,
no Rio de Janeiro

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

No último fim de semana,
ocorreu no Rio de Janeiro

o 20 Encontro Nacional de Trei
nadores de Referência da Sele

ção Brasileira de Base, que foi
realizado no Aryzão, em Saqua
rema. O Congresso teve dura

ção de três dias e contou com a

participação do treinador de Ia
raguá do Sul, Luiz Carlos Rodri
gues da Silva, o Kadylac. Consi
derado referência na revelação

INCENTIVO

de jogadores, o treinador fez

parte da composição de 35 trei

nadores' que estão inclusos no

projeto desenvolvido pela Go

mitê Brasileiro de Vôlei (CBV),
que conta com a participação
do Comitê Olímpico Brasileiro

(COB). "0 projeto foi dividido
em quatro partes. Na primei
ra, participaram de avaliações
das seleções de base. Na se

gunda, foram feitas avaliações
de atletas em diversas regiões
do Brasil. Na terceira, os trei

nadores acompanharam pa
lestras para o desenvolvimen

to das técnicas aplicadas. E,
por fim, houve a realização do

Congresso no Rio de Janeiro",
afirmou Kadylac, que na tarde

de ontem reuniu os treinadores

da modalidade e professores
do projeto Evoluir, de Jaraguá
do Sul, para compartilhar o

conhecimento e metodologias
obtidas no encontro nacional.

Cor da de rua

www.ocponline.com.br \

IRIANE PORTO/AVANTE!

REPASSE Técnico compartilhou as Uüormações em encontro ontem à tarde

I
DIVULGAÇÃO

1ºDesafioMorro dasAntenas
O 10 Desafio Morro das An -

.

sileiro de Paralímpiadas, será a conseguindo destaque entre os

tenas promete agitar Iaraguá grande atração. Natural de Ca- cadeirantes. No feminino, Ádria
do Sul. Os inscritos terão como noinhas, atualmente reside em Santos também participará da

motivação presenças ilustres na Joinville. O catarinense tinha competição. A corredora tem

prova. A Acorjs conseguiu via- um futuro promissor, mas foi problemas visuais, mas um

bilizar a participação de padri- vítima de uma briga de bar que cartel invejável nas Paralímpia
nhos, que podem ser conside- resultou em três tiros de arma das. Ádria é a maiormedalhista

rados exemplos de superação de fogo, acertando a sua colu- paralímpica da história do Bra

de vida. No masculino, Olivério na e modificando o panorama sil. Natural de Minas Gerais, a

Ferreira, de 46 anos, foi convi-da sua vida. Insistente, Olivério atleta mora em Joinville e têm

dado e com bom desempenho não desistiu e voltou a compe- como especialidade os 100,200

no Parajasc e no Circuito Bra - tir superando as adversidades e e 400 metros rasos.

Equipe jaraguaense é atual
campeã dos Jogos Escolares
A prática dos esportes nas

escolas é sempre uma boa

opção educativa, mas pode
também render bons frutos

para o esporte nacional. Re
ferência no futsal profissio
nal, Jaraguá do Sul demonstra
ser uma potente reveladora

de jogadores. Desta forma, a
CEJ /FME, que representa o

colégioAlberto Bauer, é a atu
al campeã dos Jogos Escola
res Brasileiros e viaja hoje, as
7h, para Cuiabá, em busca de
mais um título nacional. Úni
ca representante catarinense

na competição, a equipe está

no grupo A, com times do

Rio de Janeiro, Amazonas e

Piauí. A estreia ocorre no dia

30 e o treinador Augustinho
Ferrari convocou Jean, Alan,
Batista, Matheusinho, Cabe

ça, Donato, Diego, Luciano,
Léo e Raul. Posteriormente, a
CEJ /FME retorna e disputará
o quadrangular final do Cam
peonato Catarinense sub-17.
No total, serão 8 jogos em

apenas 9 dias.

Equipe viaja para
Cuiabá hoje, no
início da manhã.

DIVULGAÇÃO

COllilFIANTES Futsal Sub17 busca mais um título
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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

Profissão lutador

Nomundo da luta hoje em dia, fala-se muito sobre
contusões que deixam atletas fora de disputas

importantes ou até por encerrarem a carreira de uma
forma inesperada. Para que isto não aconteça, o atleta
tem que saber "ler" o seu corpo de forma que perceba
'mais rapidamente o que está realmente acontecendo e

que tipo de cuidados deve tomar para tal. Existem dores

de ordemmuscular que nos acompanham diariamente,
e é praticamente improvável que quem treine MMA

com uma freqüência regular não tenha dores devido aos

treinamentos. O que vai diferenciar seu profissionalismo
dos demais é justamente se preservar durante os

treinamentos para chegar à competição realmente 100%.

Para isso todo o cuidado é pouco. Se algum tipo de lesão

for diagnosticado, é dever do Mestre e do atleta procurar
a solução mais cabível imediatamente, para que a

recuperação seja rápida e consistente, para que a carreira

deste progrida cada vezmais em todos os sentidos.

Apesar de sermeio óbvio este tipo de pensamento

quanto o profissionalismo do MMA, percebo como
treinador que temosmuita resistência por parte dos
atletas em relação a esse cuidado. De qualquer forma, é
nosso dever orientá-lo para que este tipo de pensamento
precoce não venha a interromper seu caminho dentro

,

do MMA antes mesmo da profissionalização dele. Oss!
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DelDiaD1Maia

naMTV
DemiamMaia participou
do programa de comédia
ComédiaMTV aoVivo e

fez um papel de um aluno

que sofria perseguição por
parte de outro aluno
interpretado pelo protagonista
do programa. A cena acaba

proporcionando boas risadas.
Confiram no youtube:
ComédiaMTVAo
Vivo programa 35

comDemiamMaia.

FOTOS DIVULGAÇÃO

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário doCf X-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, MuayThai, Boxe eMestre IntenlaCional de Kickboxing.

Duelo de titãs
RodolfoVieira eXande Ribeiro irão protagonizar a última luta
da primeira rodada naCopa Pódio, que será realizada desta vez
no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, dia 13 de janeiro
naHebraica. O combate deve reunir força, agilidade e técnica

aliada a juventude de Rodolfo contra a experiência, força e

talento vindos da parte deXande paramais um duelo que, com

certeza, irámovimentar esse evento de jiu jitsu que cada vez
mais cresce.Vale lembrar que Rodolfo venceuXande Ribeiro no

Mundial de Iíu Iítsu no início de 2012.

Copa Sul-americ na

São Paulo empata e está na decisão
Agora, tricolor
aguarda Tigre ou

Millonarios na final,
valendo vaga na

próxima Libertadores

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

AgênciaAvante!

Em duelo tenso, o São Paulo

utilizou o regulamento a seu

favor, empatou em O a O com a

Universidad Católica e chegou a

47a final da sua história.
Os torcedores foram símbo

lo do sucesso do Tricolor Pau
lista na competição. No total,
mais de 52 mil pessoas estive
ram presentes no Morumbi,
incentivando e sendo decisivo

para a classificação a final.
De quebra, o clube paulista

assumiu o posto de maior vilão

chileno. Na fase anterior, o São

Paulo havia eliminado o Uni

versidad de Chile, com direito a

goleada por 5 a O, no Morumbi.
Além disso, quebrou a maldi

ção das semifinais.
Nas últimas dez tempo

radas, o clube paulista havia

disputado 15 vezes a semifinal

e conseguiu êxito em apenas

quatro confrontos.
"Foi muito emocionante .

Não tem nem como explicar.
Cheguei à minha primeira final
e pude dar um presente para
essa torcida, que me acolheu

tão bem", disse Lucas.

Garantido na grande final, o
São Paulo aguarda a definição
do adversário, que sairá do con
fronto entre Tigre (Argentina) e

Millonarios (Colômbia). Apesar
de inúmeros títulos, a conquis
ta da Copa Sul-Americana será

inédita para o Tricolor Paulista

e pode coroar a despedida do
meia Lucas.

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

...

mSTORICO São Paulo agora vai atrás de wn

título internacional que ainda não possui

eção Brasileira
A CBF ainda não confirma,

mas Luiz Felipe Scolari deve ser
apresentado oficialmente hoje
como treinador da Seleção Bra
sileira. Entre os nomes preten
didos pela entidade estavam os

de Abel Braga e Pep Guardiola.

Mas José Maria Marín, presi
dente da CBF, deve optar pelo
conservadorismo e buscar o

pentacampeão mundial. Em

2001, Felipão assumiu o Brasil
em situação similar. Os cana

rinhos não eram favoritos ao

Mundial, mas surpreenderam e

conquistaram o título. O prová
vel retorno não é unanimidade

entre os torcedores, que obser
vam com cautela a campanha
do treinador no rebaixado do
Palmeiras. No total, Felipão
possui um aproveitamento de

73,1 % na Seleção Brasileira,
com 26 jogos, sendo: 19 vitó

rias, um empate e seis derrotas.
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Associação de Amigos Autistas (Ama)·

O troco que pode fazer a diferença
Campanha "Troco
da Amizade"

pretende arrecadar
doações em postos
de combustíveis

JARA��A .. J?.� �,UL ... ..u •••••••• u

Diego Porcíneula

O que você faz com o troco

que recebe após as suas

compras? Existe uma maneira

de um destino mais amplo e

social para este dinheiro. Quem
utilizar a rede de postos Mime

de Jaraguá do Sul pode cola
borar para a campanha "Troco
da Amizade" da Associação de

Amigos Autistas (Ama). As cai
xinhas já foram colocadas nos

estabelecimentos COmerCIaIS

credenciados e, em breve, no
vos locais serão pontos de cole
ta da campanha. "Estamos em
contato com outros comércios

como padarias e restaurantes

da cidade", explicou diretora da

escola,Tânia Krause.
Segundo o presidente da

entidade, Cássius Gonçalves,
o objetivo da campanha é me

lhor o atendimento para os alu

nos e comunidade. "Queremos
arrecadar mais fundos para a

manutenção da entidade". Ele

explica que os recursos podem
ser aplicados na estrutura e

também na melhoria dos ser

viços prestados, como avalia

ção aos 49 alunos atendidos,
orientação pedagógica familiar
e médica.

O projeto saiu do papel após
uma reunião entre os membros
da associação. Uma das princi
pais características que deixam
a campanha diferente é o fato
de existe um folder da insti - "

tuição, onde o cliente que vê a

caixinha pode doar o dinheiro
na hora ou fazer doações por
débito em conta, por exemplo.
"Este material informativo é
uma maneira de que a comuni

dade conheça o nosso trabalho

e também possa colaborar com

ele", destacou Tânia.

o presente
contribuição
Além da campanha nos pon

tos comerciais da cidade, aAma
tem outros trabalhos também

podem contribuir com o social.
A entidade confecciona car

tões, há mais de 10 anos, para
datas comemorativas como ani
versários e festas de final de ano,
como o Natal. Eles são feitos por
voluntárias, que utilizam ape
nas material reciclado "doado

para a entidade.
Os cartões podem ser en

comendados na própria Ama.

Parte do material de decoração
também é doado por empresas
da cidade que ajudam a Asso

ciação dos Autistas.
Os preços de cada cartão va

riam de R$ 2 a R$ 20. Existem

diversos modelos à disposição
e a compra pode ser feita na

sede da associação. "Estamos
com pedidos expressivos e isso

é muito positivo", completou a

diretora daAma, Tânia Krause.

DEDICAÇÃO VolWltáriaS da Ama colaboram com a

produção de cartões comercializados pela entidade

Como ajudar a Ama
• Troco daAmizade - nos postos da rede Mime
• Débito bancário na Caixa - Agência 0417 - Conta

Corrente 1784-3 operação 003

Nem só de recursos financeiros sobrevivem os trabalhos. A

Ama precisa de mais voluntários para colaborarem na oficina

de produção dosmateriais recicláveis e na confecção dos car

tões. As pessoas interessadas podem procurar a sede da enti

dade, que fica na rua Gustavo Friedemann, 134, no bairroVila
Lalau. O telefone para contato é o 3370-1555.
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