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Para facilitar as eompras

Calçadão fecha
, .

para os automovelS
Parte da avenida Marechal Deodoro terá o tráfego de veículos reduzido neste

sábado. Medida é um teste e, se for aprovada, será adotada até o Natal.
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Presentes fora do comum
EDUARDO MONTECINO

Artigos diferenciados, como esta bola eletrostática, são opções de compras para oNatal que o comércio
de Jaraguá do Sul oferece. Confira algumas dicas para presentear amigos e fanúIiares. Páginas 4 e 5

PROMOÇÃO

BATMÓVEL

&Ao 4 MODELOS PARA vod. COLECIONAR NOS POSTOS MIME

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

25 LITROS GASOLINA SHELL V..POWER + R$14,90 = 1 �ATMÓVEL

VENDAS

473058.3519

Catarinense
Decisão para
vibrar aArena .

A CSM enfrenta o Krona hoje,
as 20h15, naArena, na final do
Catarinsense de Futsal. Jogo
tem a emoção da despedida
das quadra do ala Xoxo (foto).
Página 21

Prefeitura

Férias coletivas
encaminhadas
Os procedimentos
necessários para que os

cerca de três mil servidores

públicos tirem as férias no

período de 2 a 21 de janeiro
estão sendo definidos.

Página 6

IClVIS

[araguá continua
na quarta posição
Cidade doVale do Itapocu
tem o direito de receber 4%
do volume que é repassado
pelo governo deSC para todos
osmunicípios do Estado.

Página 20

Fraqueza
Os perdedores
existenciais não
aceitam verdades. ,

Luiz Carlos Prates

Página 3 ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 121 QUINTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2012 www.ocpenline.com.br

PERÍODOcsacr 1Z55�.

"

I�

i.

Lourival' Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Agências reguIadoras
Pelo menos um efeito positivo já

aconteceu após as denúncias
de tráfico de influência nas agên
cias reguladoras.A presidente Dil
ma Rousseff determinou que não

sejammais realizadas indicações po
líticas para os cargos dasmesmas.
O país já conta com uma emergen
te classe de funcionários públicos

qualificados que poderão vir a

ocupar os postos chaves nestas

agências qué devem ser as mais
técnicas possível. Seria muito útil

que este tipo de administração
fosse implantado na Agência Na
cional de Aviação Civil (Anac), que
no momento atrapalha o desen
volvimento do país.

Com a expectativa do fim da redução de IPI para o final do ano,
o setor espera ummovimento recorde no mês de dezembro.
Até agora, o setor de carros e comerciais leves apresenta
um desempenho muito bom com crescimento de 6,3% na

comparação com o ano passado. Na contramão, o setor de
caminhões não caminha nada bem. O volume de veículos
novos adquiridos em nossa região continua em alta.

Concorrência leal
o Governo do Estado deu um prazo de 90 dias, a partir de Iode
dezembro, para que os contribuintes inscritos no Simples Nacional
com irregularidades detectadas naOperação Concorrência Leal da
Secretaria da Fazenda regularizem espontaneamente a DeclaraçãoAnual
do Simples Nacional (DASN). Com o objetivo de coibir a sonegação de
impostos e diminuir a informalidade e a concorrência desleal no setor,
a Fazenda analisou, nos últimos cinco meses, diferentes fontes
de informação de operações dos contribuintes. O levantamento
das 130mil empresas optantes pelo Simples Nacional no Estado, com
base na DASN de 2011, apurou que mais de 72,7mil (55%) informaram
ao fisco receita brutamenor do que a efetivamente registrada.

\

Batidas

QUINA
SORTEIO N° 3061
27 - 51 - 54 - 63 - 74

Um dos setores mais promissores em nossa

região é o das oficinas que recuperam veículos
acidentados. A procura, especialmente nesta
época, é tão grande que amaioria delas já não
aceita mais serviço para este ano. Nada indica

que este setor possa passar por alguma crise,
exceto, eventualmente, a falta de peças
para realizar o trabalho de recuperação.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1128
Primeiro Sorteio
10 - 15 - 26 - 37 - 38 - 47

Segundo Sorteio
06 - 09 - 12 - 19 - 24 c 43

TR 0,000% 5.DEZEMBRO.2012
............... , .

çJ!� �.:.?.Q.Q!..1..7. p.�.�.�M.;I3..ª.9:.?º).? ..

.ª.º�.ª�� ��II.. .Q??O(o. �:P�.��.Mª�.9:.?.Q.�.? .

.��.J:».�� :�.�º????(o �:p�.��.M.ª�.9:.?.Q.�? ..

AÇÕES . PETR4 18,94 'i 0,64%
VALE5 36,69 �1Jr 1,75%
BVMF3 12,75 -1,16%

......................................................................................... , , , .

POUPANÇA 0,4134 6.DEZEMBRO.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT " -0,9%
OURO .0%

US$ 109,960
US$ 1694,700

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
........................................................................................� , .

Pº.�.� .. Ç.9M.E.!.ªÇ.r.� . .(�M .. ª�) ??g.º�.�... .. ??g.º?.Q ! �.Q?.�.O(o. ..

Pº.�.l.\ª .. T.Y..I:t.�§M.Q . ..(E.!.M .. �.n ?,.9.?Q9 ?I..1..�9.º ! :.1..I.ª.?()I.O.
.]!j.Y.�.9.. (]!j.M .. �.�) �.??.��.� �?.?..��.�....... .! �.�.??.�Cl(o.
LIBRA (EM R$) 3,3590 3,3607" -1,57%

Portos
Está pronto para ser lançado ainda esta
semana o pacote de prorrogação de contratos
dos terminais portuários, assim como o leilão
dos portos de Ilhéus (BA), Manaus (AM) e
Imbituba (SC). Estima-se que possam gerar
investimentos da ordem de R$ 60 milhões.
Pelo menos no caso das prorrogações de
contratos, o' efeito poderá ser imediato, pois
as empresas já estão definidas e tem planos
concretos de investimento. Só precisam
contar com segurança para realizá-los.
Portanto, pelo menos antes de se

conhecer os termos do governo, trata-se
de umamedida de efeito imediato.

Guido Mantega
O Ministro da Fazenda, Guido Mantega,
afirmou na última segunda-feira que já está
em andamento a retomada do investimento.
Difícil entender no que baseou esta

afirmação, uma vez que é sabido por
todos os economistas que o investimento
é sempre o primeiro a se retrair e o último
a se recuperar e os resultados recentes da
economiamostram que ainda estamos

longe de uma recuperação consistente.

Estímulos
Novo pacote de incentivos do governo
busca um aumento no volume de
investimentos na ordem de 8% em 2013 e

12% em 2014. Para tanto, a grande aposta é
o setor de construção civil que, na visão do
governo, ainda temmuito potencial a ser
explorado.Uma das medidas seria a inclusão
do setor de construção civil na chamada
desoneração da folha de pagamento, que
troca a contribuição para o INSS de 20%
sobre a folha por um percentualmenor
sobre o faturamento. Embora seja verdade
que ainda existe muito por fazer, as ações
das principais construtoras do país estão
fortemente deprimidas porque o mercado
entende que elas não contam com um

mercado tão favorável assim. Quem
será que está com a razão?
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tribuir com o aumento da arrecadação do ICMS. Toda
" a vez Qtle ele pedir anota fiscal, independent

oYa�ã
I
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uma parcela ret a à s�a cidade.
o cidadão tem esse poder e deve exercê-lo por

que é um dever de quem vende emitir a nota. Quan
do esse comprovante é negado, deixamos de ajudara
contribuir para o crescimento econômico municipal.

mo os Poderes PúbU�os;dependem das rec�ita�
.
'.aSIOS'eara pbiler iPvestir em educação; saú�:

de, segurança e infraestrutura, a exigência da nota é

que vai influenciar no orçamento local.

Charge

"

l]vergonhoso admitir, porém
Lpoucos de nós realmente co

nhecemos o básico de nossos três

poderes. Dessa minúscula par
cela de cidadãos conhecedores
desta importante engrenagem de
nossa sociedade, uma quantida
de ainda mais ínfima se compõe
de jovens. Estes mesmos jovens
que amanhã serão nossos gover
nantes e que no futuro serão as

peças chaves deste nosso país.
A sociedade para a qual o fu

turo está nos guardando é feita de

jovens adultos críticos, exigentes
e honestos. Jovens que não são
incrivelmente inteligentes, mas

que sabem quais são as funções
do Legislativo, Executivo e Judici
ário e que as cobram incansavel
mente de seus eleitos.

Não podemos sonhar com
uma sociedade perfeita, mas

temos a obrigação de dar nos
so melhor para que ela se tor

nemotivo de infinito orgulho e

faça com que o "ser brasileiro"
não remeta apenas a corrup-

redacaQ@ocorreiodopovo.com.br

I
Errei, desculpe!

ção e seus derivados.
Nós, jovens, somos sedentos

por um novo mundo e enquan
to muitos nos subestimam, nós
seguimos em frente, porque te

mos milhares de pessoas para
impressionar, futuras gerações
para ensinar e um longo e árduo
caminho até que nossas palavras
se transformem em atitude.

'

Os três dias do Programa
Parlamento Jovem ensinaram a

mim e outros 39 adolescentes

que se há alguma esperança
para ummundo melhor ela não
está apenas nas mãos de nossos

governantes, ela está também
nas carteiras das salas de aula,
nas bibliotecas, nos campos de

J

futebol, nos parques, nas ruas,
nos ônibus e bicicletas... Esta

esperança arde no peito de cada

jovem que sabe qual é seu va

lor e que tem como.desafio não
se tomar apenas mais um em
meio àmultidão.

11 s frases são como remédios, não devem ser "en

rlgolidas" sem que antes leiamos a bula...Abula de
uma frase é pensarmuito sobre ela'antes de tomá-la
como verdadeira ou mesmo como lição de vida.

Semana passada, brilhou nos jornais uma frase
dita pelo ex-deputado Roberto Jefferson, condena
do a 7 anos e 14 dias de prisão. Jefferson foi o delator
do esquema do Mensalão, e dele fez parte.A frase do
Jefferson foi dita bem antes por Benjamim Disraeli,
(1804-1881) ex-primeiro-ministro britânico.

A frase é esta: - "Nunca se queixe, se explique ou
se desculpe". Uma frase sórdida. Não acredito que o

ex-deputado tenha falado a sério, porque essa é uma
frase bem ao melhor estilo de MaquiaveL Uma frase

que remete à grave doença de caráter. Como assim,
como não se explicar, não se desculpar diante de um
erro crasso e admitido? Só os biltres não se descul

pam diante do erro, só eles.
Essa frase se confunde com um outro tipo de

exortação dos tipos baixos da vida: negar tudo, negar
a evidência do sol domeio-dia, se for o caso e conve

niente. Errei?Admiti o erro? Tenho a obrigação moral
de procurar pela vítima ou vítimas do meu erro e di
zer isso a elas. Obrigação. E isso vale, e muito para a

relação entre casais. Sempre numa briga um dos dois
tem mais culpa, sempre. Quem - depois do exame de
consciência - admitir que errou, quem deu o primei
ro passo para a briga, tem a obrigação de procurar o
outro lado e estender a mão em desculpas: - Fulana,
Fulano, errei, me desculpe! E só osmuito empederni
dos não desculpam, não se explicam. Estou falando,
é claro, dos erros desculpáveis, deixo a porta aberta
para os erros imperdoáveis. Eles existem sim. Fora
disso, não se explicar, não se desculpar, não é coisa de

gente digna, é coisa de gentemorá.lmentemuito baixa.
E naminha delegacia, quem agir assim vai aprender a
conjugar o verbo "ranger", de ranger dentes...

Do leitor

Sociedade (im)perfeita

Furiosas
Algumas hipócritas ficaram furiosas com aque

la história de a Danuza dizer, e eu concordar, que
não tem a mínima graça fazer ou ter o que qual
quer um pode fazer ou ter. Nenhuma graça, repito.
Mas também disse que todos podemos ser "dife
rentes", rigorosamente diferentes. Basta, para isso,
que a pessoa se torne muito competente em algu
ma arte, ciência, trabalho, o que for. Mas as "fu
riosas" hão de concordar que também isso é para
poucos. É para os que têm foco, vontade e vergo
nha na cara. A maioria quer estender a mão e re

ceber uma ajuda, do tipo que for... Os perdedores
existenciais não aceitam verdades.

Felipão
Felipão, técnico da Seleção Brasileira, fez uma

frase do tempo antigo, quando trabalhar em ban
co era o sonho dos pais para os filhos, significava
ganhar bem e trabalhar pouco. Veio daí a "inspira
ção" do Felipão de dizer que quem não quer pres
são na vida que vá trabalhar no Banco do BrasiL
Pois li no jornal Valor Econômico que pessoas do
banco estão pensando em lançar uma campanha
nacional "inspirada" no Felipão. O slogam da cam

panha seria: - "Saia da pressão do dia-a-dia, venha
para o Banco do Brasil" Do limão, limonada ...

Falta dizer
O que você acha de um marido - um figurão,

digamos - que é acusado de ter traído a mulher e
o sujeito diz que não fala em público de sua vida
privada? Você acha que ele é culpado ou inocen
te? Se fizerem isso, injustamente, com um xirú da
guampa torta lá do meu galpão, ele sairá dando de
relho nos acusadores. Mas se for culpado, claro, ele
dirá que não fala em público de sua vida privada...

Jeniffer da Rosa, Estudante
Fale conosco
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Natal

Dicas para o Papai Noel surpreender
Reportagem do OCP foi às ruas de [araguá do Sul buscar opções criativas de presentes para a família e os amigos

Bárbara Elice e Diego Porcincula

No Natal, todo mundo vira um

pouco Papai Noel' quando pre
senteia alguém. Para ajudar na es

colha dos presentes, a equipede re

portagem do O Correio do Povo foi
às ruas de Iaraguá do Sul em busca
de produtos que chamassem a aten

ção por serem curiosos e inusitados.
A ideia era sair do lugar comum.

Nessa pesquisa, foi-possível encon
trar opções além de roupa e calçados.
Foram encontradas desde formas de
gelo em formato de guitarra, caneca
agenda e até ventilador sem hélice. Há
opções para todos os bolsos e gostos.
Tem presentes para o público infan
til, jovem e adulto. Veja algumas dicas

para quem quiser ser um Papai Noel
bem criativo nas escolhas.

" . ,;
, 1 J ir I Jl
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Férias de janeiro são encaminhadas
. .

Procedimentos

para recesso dos
servidores públicos
estão avançando
na Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Opresidente da comissão da

equipe de transição do atual

governo, o controlador do muni
cípio Mário Lemke, confirmou
que os procedimentos necessários
para que os cerca de três mil ser
vidores públicos desfrutem das fé
rias no período de 2 a 21 de janeiro
já estão sendo encaminhados.

"O setor de Recursos Huma
nos (da Prefeitura) decidiu sozi
nho iniciar os encaminhamen
tos por conta dessa divulgação
na imprensa (de que as férias

poderiam não ser concedidas)",
afirmou o controlador. A con

firmação foi dada ao presidente
. do Sindicato dos Servidores Pú
blicos (Sinsep), Luiz Carlos Ortiz
Primo, em reunião com Lemke
na última terça-feira, dia 4.

Segundo o sindicalista, os

próprios secretários daPrefeitura
estariam fazendo pressão, já que
servidores de áreas como saúde,
educação e obras, cujos serviços
não podem parar, precisam pla-

,.

I
•

I

nejar as escalas de plantão para o
período de recesso coletivo. "Por

exemplo, osmédicos e enfermei
ros", disse Primo.

As férias em janeiro já foram

garantidas pelo próximo prefeito,
Dieter Janssen (PP), porém, a ro
dagem das folhas de pagamento
precisa ser iniciada aindana atual
gestão para que os recibos pos
sam ser assinados por Janssen.

No entanto, o secretário de

Administração, Ivo Konell (PSD),
disse que a ordempara a rodagem
não será dada enquanto o impas
se entre oExecutivo e o Legislativo,
em tomo da devolução de parte
das sobras da Câmara à Prefeitu
ra, não seja resolvido. "Não vai ser
feito nada se não for fechado um
acordo", declarou o secretário.

Konell deu a ordem de parali
sação na tentativa de pressionar a
Câmara de Vereadores a aprovar
a restituição antecipada de parte
das sobras do orçamento legislati
vo ao Executivo, oferecidas de for
ma espontânea à Administração.
Konell disse que o valor de R$ 1,65
milhão, é necessário para fechar
as contas de acordo com a Lei da

Responsabilidade Fiscal (LRF).
Durante os processos de transição
de governo, a equipe de Janssen
solicitou que os encaminhamen
tos para as férias fossem iniciados
ainda este ano, mas com a ordem
do secretário de paralisar os traba
lhos, a questão ficou incerta.

Viagem a Brasília

Prefeito eleito tenta

garantir recursos
Omunicípio de Iaraguãdo Sul

poderá ser contemplado com R$
54 milhões para a pavimentação
de vias e outros projetos como

de macrodrenagem e para amo

bilidade urbana. O assunto foi
tema de audiência entre o pre
feito eleito Dieter Janssen (PP) e
o Ministro das Cidades, Aguinal
do Ribeiro (PP). Dieter retornou
ontem de Brasília, depois de dois
dias de reuniões para tratar de
recursos para o município para a

próxima gestão.
.

O ministro disse que as pro
postas encaminhadas por Iara
guá do Sul, e também as solicita
das por outros municípios, estão
em análise pelo Ministério. Se-.
gundo Ribeiro, em janeiro parte

u

EDUARDO MONTECINO
'1!fI '!J

;J�

SERVIDORES Ortiz Primo revelou
que Prefeitura programou as férias

..

I
,.

1
,.

I

FABIO MOREIRA

�

IZIDORO Projeção é continuar com
o processo de transição de governo

Transição de governo

Negociações devem ser retomadas
Hoje, após seu retomo da viagem à Brasília, em "Mas se não tiver (transição), tudo bem", disse Izi

que acompanhou o prefeito eleito de Jaraguá do doro, tranquilamente. Segundo ele, aúnicapreocu
Sul, Dieter Janssen (PP), o integrante da comissão pação da equipe e do prefeito eleito é em relação às
de transição de governo da próxima gestão, Ade- férias dos servidores. O presidente do Sinsep, Luiz
mir Izidoro (PP), deve retomar as negociações para Carlos Primo, disse que iria comunicar a Izidoro a

tentar dar continuidade ao processo de transição. notícia de que as férias estão asseguradas.

Governo federal

Obras de prevenção de danos na pauta
A fim de angariar recur

sos para obras preventivas em

delas será selecionada através encostas de morros e de ma

do Programa de Aceleração do crodrenagem, o prefeito eleito
Crescimento (pAC 2). Segundo, Dieter Janssen (PP) esteve em

Dieter, o ministro teria garantido audiência na manhã de ontem

que o pleito jaraguaense merece- com o secretário nacional de
rá atenção especial. Na audiên- Programas Urbanos do Minis

cia, também estiveram presentes tério das Cidades, Leodegar
o deputado federal Esperidião
Amin (PP) e o presidente do PP de
Jaraguá do Sul,Ademir Izidoro.

A audiência com o ministro foi

Tiscoski. A previsão é de que o

governo federal abra os editais
no início do ano que vem. À tar

de, foi a vez de discutir a ques
tão da saúde emobilidade, duas
grandes promessas de Janssen
durante a campanha eleitoral.
Ao visitar o Ministério' da Saú
de, o futuro mandatário buscou

recursos para a construção das
três Unidades de Pronto Aten-

.
dimento (UPAs) e, em seguida,
foi ao setor ferroviário do De

partamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes (Dnit)
para verificar o andamento do

processo de licitação do contor
no ferroviário da região.

um de uma série de compromis- O turismo do município tam
sos do prefeito eleito em sua via- bém foi lembrado. Acompanhado
gem ao Distrito Federal. Janssen do deputado federal Mauro' Ma
também esteve no Ministério da riani (pMDB), Janssen participou
Educação buscando recursos do de audiência com o Diretor de In
Fundo Nacional de Desenvolvi- fraestrutura Turística, Fabio Mot
mento para a construção de cre- ta. Na pauta, os projetos voltados
ches e construção e ampliação de ao desenvolvimento do setor na
escolas de ensino fundamental r. ti cidade, entreeles a pavimentação

da rua que leva ao Morro do Boa
Vista até as antenas, a sinalização
turística e recursos para a divul

gação do setor. A proposta para
. a sinalização já está cadastrada e

Motta afirmou que.ela poderá ser
empenhada até o final domês.

Completando a agenda da

terça-feira, o prefeito eleito en-

controu-se com os senadores
Paulo Bauer (PSDB) e Luiz Hen

rique da Silveira (PMDB) e tam

bém com os deputados federais
Décio Lima (PT.), João Pizzolatti
(PP), Esperidião Amin (PP), além
de Mauro Mariani {PMDB). A

intenção de Janssen foi buscar o
apoio político do governo federal.

Expectativa para recursos no turismoj
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o Sindicato dos Químicos
"

' (Smtiquip)' e:,b.Sindicaf6
daAlimentação (Stiajs)
realizam amanhã, as 19h,
na sede da categoria dos '

alimentícios (Rua José
Emmendoerfer, 240)
uma palestra sobre o
INSS. O reflexo do fator
previdenciário para os

contribuintes estará na
pauta. O palestrante será
o advogado e assessor

jurídico da Federação
dos Trabalhadores das
Indústrias de Santa
Catarina (Fetiesc),
Matuzalém dos Santos.

Berri renuncia
a presidência
O ve�eador de I

Massaranduoa Píer
Gustavo Berri (PMDB)
entregou na sessão do

j
i,ma 2�N;le 'n:gve'lnbfQ�
o comunicado de'
renúncia da presidência
d?:Le,�isl(;l.yvql'Com
isso foi realizada uma
nova eleição e o tucano

Silvio Mainka foi eleito
o novo presidente da
Casa. Conforme Berri,
a renúncia foi motivada

por.problemas de saúde.

Suplente

Plenári
Nilson Antonio - Interino
2106.1923 I nUson@ocorreiodopovo.com.br

Estatuto dos Servidores
não sai .do papel

os vereadores se reuniram com re

presentantes do Sindicato dos Ser
vidores Municipais de Iaraguá do Sul e

Região (Sinsep) para debater sobre a

votação do projeto de lei complemen
tar que trata da instituição do estatuto
da categoria. Durante a reunião, o pre
sidente do Legislativo, Francisco Alves
(PT), disse que seguirá o parecer jurídi
co da Casa. Desta forma, a proposta não
será votada neste mês, pois há impedi
menta legal por se tratar de ano eleito
ral, conforme a Lei 9.504/97.

No final da conversa, os servidores
saíram descontentes com o posicio
namento do Legislativo. "O Sinsep não
concorda com a decisão dos vereado
res", afirmou o presidente da entidade
Luiz Carlos Ortiz Primo.

, No mais, os parlamentares disseram
que são favoráveis à proposta. Inclusive,
os parlamentares reeleitos presentes na
reunião, Adernar Winter (PSDB) e José
Osório de Ávila (PSD) se compromete
ram em colocar o projeto em pauta no

início do período legislativo em 2013.

Mas, o representante dos trabalhadores
teme que o projeto demore a ser votado,
até que os novos vereadores eleitos en

tendam o seu conteúdo.
I'A gente gostaria que a regra estives

se valendo desde janeiro, pois estamos

esperando desde 2010", afirmou Primo.

Segundo ele, mais de três mil servidores
serão beneficiados com à aprovação da

proposta. I'A gente tentou aomáximo para
que fosse aprovado neste ano", desabafou
o presidente do Sinsep.

Contorno ferroviário
Ontem à tarde, o prefeito eleito de Jaraguá do Sul, Dieter Ianssen (PP) e o presidente
do partido, Ademir Izidoro, participaram de uma audiência com o coordenador
geral de Obras Ferroviárias, Marcelo Chagas. Em pauta, o contorno ferroviário. A
informação que a comitiva recebeu foi de que no início do ano será feito um novo

projeto é encaminhado para licitação. Para auxiliar na execução da nova proposta,
a equipe do Dnit fez em Iaraguá do Sul uma vistoria no mês de abril e definiu por
refazer o projeto. Só depois de concluída esta etapa é que será possível saber se
o contorno ferroviário manterá o projeto inicial ou se serámodificado. "O bom
seria que o projeto da obra já estivesse pronto para ser executado", afirmou Dieter
Janssen. A audiência foi intermediada pelo deputado federal Esperidião Amim (PP) ..

DIVULGAÇÃO

Construção dos PAs
Na visita a Brasília, o prefeito eleito Dieter Janssen (PP) participou de uma
audiência no Ministério da Saúde para tratar sobre a construção dos Prontos
Atendimentos. A obra será uma das prioridades da nova gestão. IIFoi uma
promessaminha e do Jaime Negherbon na campanha", afirmou.

.

Fórwn Parlamentar Catarinense
A visita do futuro prefeito de Jaraguá do Sul Dieter Janssen (PP) e o presidente do Pp,
Ademir Izidoro, ao Distrito Federal deveria culminar com a participação na reunião do
Fórum ParlamentarCatarinense, na terça-feira, dia 4.,Mas, o encontro foi transferido
para ontem, dia 5, às 19h, e a comitiva jaraguaense não pode acompanhao. ,II I' . I I I ..

Abono de
final de ano
Foi o novo presidente do Legislativo de
Massaranduba, Silvio Mainka (PSDB),
quem promulgou aLei 1472/2012 que
regulamenta o pagamento de R$ 350 de
abono de final de ano aos servidores da
Câmara. Ao total são cinco funcionários
que receberão o benefício. Quatro
deles efetivos e um comissionado.

Presidência

para 2013
Já está fechado o acordo para
compor a Mesa Diretora da Câmara
de Vereadores de Massaranduba.
No acerto, o PSDB ficará com a

presidência nos dois primeiros anos e
.

o PMDB e PSD devem dividir os dois
últimos anos. No primeiro ano, os

tucanos Silvio Mainka e Suzane
Reinke estão na briga para
assumir o cargo.

Caminhos
da Escola
Estámarcada para o dia 14 de
dezembro a entrega dos ônibus para
o transporte escolar nas áreas rurais,
através do Programa Caminhos da
Escola, do Ministério da Educação.
As cidades foram indicadas através
de emenda parlamentar do deputado
federal Décio Lima (PT) e da bancada
catarinense no Congresso Nacional. Da
região, os municípios contemplados
são Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder.

Caminhos
da Escola em
Schroeder
Os veículos estão no pátio do

Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit),
em São José, desde o mês de agosto,
mas não foram entregues por causa da
legislação eleitoral. Agora o vereador e
vice-prefeito eleitoMoacirZamboni (PT)
disse que vai estar presente na cerimônia
da entrega. Ele foi o articulador para

'

que omunicípio de Schroeder fosse

contemplado com o programa.

Regularização de
estacionamento
o gerente de trânsito de Jaraguá do
Sul Marcia Roberto Ribas procurou o

vereador José Osório de Ávila (PSD)
para que ele solicite queo Projeto
de Lei 247/2012 seja colocado em

pauta. A lei em questão aumenta de
duas para 24 horas o limite de tempo
para que o usuário possa regularizar
a permanência excedente no
estacionamento.
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José AngUstiO
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Um gol que ficou para a história
No ano em que a Liga Jaraguaense de Desporto foi fundada (1952), durante a

disputa do Campeonato da Primeira Divisão, foi anotado um gol antológico e

espetacular, cuja imagem está gravada para sempre na retina de quem viu e no

imaginário dos que ouviram. Jogavam Baependi x FaixaAzul, tendo por palco
o antigo campo do timeAzurra, na ruaAbdon Batista, hoje Jorge Czerniewicz.

Judô espetacular
Outubro de 1983. Estão frente a frente os judocas Carlos Alberto Pacheco, o
"Fuscão', tetracampeão brasileiro e bicampeão pan-americano, e o jaraguaense
Rubens CésarNicoluzzi. O Ginásio de Esportes de São Bernardo do Campo
(SP) estava lotado. Silenciou quando o árbitro ordenou o início do combate:

"Hajíme"l Fuscão partiu com fúria na direção do Rubens, agarrou-o pela gola
direita, puxou-lhe amanga esquerda e, em urn rapidíssimo giro de quadril, jogou
sua perna direita para atingir urna das pernas do Rubens, com o objetivo de
girá-lo no ar e cravá-lo no tatame, aplicando o seu golpe favorito, o "Uchí-Mata"...
Estrategicamente Rubens desviou centímetros o seu corpo da linha de ataque...
Aperna de "Fuscão" atingiu o vazio arremessando-o para o alto e sem prumo.
Rubens, com classe e audácia aplicou-lhe urn golpemortal, o "Ie-Guruma'
perfeito. Ecoou pelos quatro cantos do Ginásio o estrondo quando os 95 quilos
do "Fuscão" aterrissou no tatame... Ele ainda tentou se levantar, mas caiu de
joelhos aos pés do Rubens. No centro a arena, o jaraguaense, de pé, com o

braço direito erguido pelo árbitro "ouviu" daplateia em estupor, o silênciomais
consagrador de toda a sua carreira desportiva. Passados os trinta segundos de
espanto, amultidão aplaudiu demoradamente o novo campeão.

Rúbens César
Nicoluzzi

Pré-requisitos: acima de 16 anos.

Oferecemos: Assistência médica, assistência odontológica,
seguro de vida, treinamento, refeições, uniforme,

plano de carreira, vale transporte, PPR e horário flexível.

Interessados enviar currículo para: sto.jgs@br.mcd.com
ou entrar em contato com Fabiane ou Aline através do
telefone 47 3374-0270 ou no próprio restaurante

(Praça de alimentação do Shopping Breithaupt)

GRANDES MOMENTOS DO
r

ESPORTE JARAGUAE SE
Momentos mágicos

Hoje vamos reviver alguns momentos mágicos de jaraguaenses que
escreveram com letras de auto seus nomes nos anais da história do esporte.

o gol
Assim que iniciou o jogo, o Baependi foi inteiro ao ataque. O goleiro baependiano
Eduardo Mann se colocou além da intermediária, municiando os seus atacantes que
bombardeavam impiedosamente dameta do FaixaAzul. Ao efetuaruma grande defesa,
Samir Mattar, goleiro do FaixaAzul observou Eduardo adiantado e disparou um chute
potente pelo alto, em direção àmeta adversária. A bola traçou um enorme semicírculo
no céu jaraguaense. Enquanto isso, Eduardo empreendia sprinter espetacular na
tentativa de evitar o gol. Ele chegou a encostar amão na bola, caiu de joelhos e assim
ficou, de joelhos e atônito pormuito tempo. Dir-se-ia que o gol do Samir era um altar
diante do qual ele se prostrava. Do outro lado, os faixas azuis se atiravam sobre o seu

goleiro-artilheiro e erguiam, em cima dele, uma pirâmide humana. Possivelmente
tenha sido um dos lances mais espetaculares da história do futebol de nossa região. ,.,

FOTOS DIVULGAÇÃO
FaixaAzul-
1952 - Em pé:
Samir, 4dolpho,
Vasel, Lourenço

"

Erching,
SansoneZé
Fructuoso.

Agachados:
EggonJoão
da Silva,

Arturzinho,
Norberto

Haffermann,
Lalu e Thomsen

Conceição Geremias x Cornélia H. Caglioni
A prova de 400 metros com barreiras foi mundialmente consagrada pelas performances
do norte-americano Edwin Moses, tricampeão olímpico (1976/80/84). No Brasil, o
mito Conceição Geremias (três olimpíadas) reinava invicta há 12 anos ... Domingo, 2 de
setembro de 1990, Troféu Brasil deAtletismo, o Estádio Célio de Barros, no complexo
esportivo do Maracanã (RJ) estava completamente lotado as oito finalistas da prova
de 400m com barreias estão prontas para a largada, são elas: América Inácio, Maria
do Carmo, Cornélia, Conceição Geremias, Maria José, Margit, Altamira e Edileusa. O
árbitro ordena: IiÀS suas marcas, prontas", "bang" ecoa o tiro de partida. Cornélia na
raia n° 3 assume a ponta, imprime ritmo frenético. Com passadas lépidas e elegantes,
ultrapassagens cinematográficas sobre as barreiras, lidera a prova. Ultrapassou a 5a
barreira com a marca de 25 segundos. Na passagem dos 300 metros, cravou 42 segundos.
Adentrou a reta final soberana, manteve o ritmo e cruzou a linha de chegada com 15
metros de luz. Elegante, Conceição foi cumprimentá-la e perguntou: "Agora irás tirar
aquelaminha foto autografada da parede de seu quarto?". "Não" respondeu
a jaraguaense, "Você sempre será fonte de inspiração para as minhas conquistas".
Cornélia venceu ainda outras três edições do Troféu Brasil de Atletismo.

Esperidião Amin veio pessoalmente parabenizar a
campeã brasileira, Cornélia Holzinger Caglioni
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

ttp:/fluizcarlosamorim.blogspot.com

Neste mês de dezembro temos

mais uma feira do livro em

Florianópolis. Recebi comunicado
da Câmara Catarinense do Livro,
recentemente, e pretendo fazer o

lançamento de meu novo livro de
crônicas 110 Rio da minha Cidade",
obra que obteve Menção Honrosa nos
Prêmios Literários Cidade de Manaus.

Queria saber mais, saber se a feira do
livro deste fim de ano será diferente
das outras, se haverá alguma atração
especial, pois estou longe de

Floripa, mas não estou conseguindo,
pois a internet aqui no navio
é muito cara e não funciona.

Espero que a feira não seja reduzida,
como tem acontecido nas últimas

edições, apenas à venda de livros.
Estou alimentando alguma esperança
de que o Estado esteja apoiando a

feira, que o município seja parceiro
neste evento, que é cultural e merece
ter recursos para oferecer mais

Crônica

Feiras do livro

opções do que simplesmente a oferta
de livros, que já é feita pelas livrarias
:- poucas - da capital.
O Estado já patrocinou eventos

de moda, shows de cantores

internacionais, o município pagou
um grande cantor lírico também
internacional que não veio fazer o
show, uma árvore de natalmilionária
e por aí afora, então deve haver uma

Está na hora de valorizarmos
mais os nossos livros e os

nossos escritores e tentar. fazer
uma boa feira do livro (...,

verba que possa ser destinada à cultura,
à realização de uma boa feira do livro.
Tenho visto, pelos vários países pelos
quais passei, o valor que é dado ao

livro, pelas quantidade de livrarias e

sebos que a gente encontra pelas ruas e

Novelas
LADO A LADO - GLOBO. 18B

Edgar e Laura se beijam. Bonifácio leva Margarida à confeitaria. Ca
tarina volta à casa de Edgar e Laura se irrita. Albertinho importuna Isabel
na confeitaria. Neusinha teme a estreia do novo espetáculo. Zé Maria tenta

conversar com Afonso sobre Isabel. Frederico pede Diva em casamento na

mesma hora em que ela conta que o teatro foi vendido. Diva recebe uma

carta e vai para casa apressada. Caniço convida Zé Maria para trabalhar com
ele. Esther desiste de se casar com Albertinho. Constância expulsa o filho de
casa. Fernando e Catarina comemoram a matéria sobre Laura na imprensa.
A madre superiora questiona Laura sobre sua foto no jornal.

f'

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Charlô tenta seduzir Otávio. Roberta e Felipe discutem. Zenon consegue

se salvar do abismo. Nieta tenta entrar no quarto de Carolina e Ulisses se

apavora. Fábio é rude com Manoela. Olivia serve o cálice com o afrodisí
aco. Otávi.o desconfia de Charlô. Kiko consegue invadir a mansão. Nando
se diverte com Juliana. Carolina manipula Ulisses para ficar contra Zenon.
Analú fala para OJívia que Roberta gosta de Nando. Otávio entrega um dos
cálices para Charlô e se surpreende com seu comportamento. Roberta vai à
mansão atrás de Felipe e eles discutem. Otávio foge de Charlô. Kiko deixa
os explosivos caírem e todos se assustam com o estouro. Charlô desmaia
nos braços de Otávio. Zenon implora ajuda para Ulisses. Nando chega com

Juliana e Felipe e Roberta se surpreendem.

SALVE JORGE. GLOBO· 21B
Wanda tenta fugir de Berna, mas não consegue. Helô comenta com Mai

tê que se incomoda com o comportamento de Lívia. Wanda avisa a Lívia que
mudou de hotel por causa de Berna. Helô fala para Stenio que Aisha pode ter
sido fraficada. Russo manda Waleska levar comida para Morena e ela apro
veita para conversar. Vanúbia marca um encontro com Pescoço. Sidney fala
para Diva que Clóvis pegou o dinheiro do banco e ele se esconde na casa

de Galdino. Théo combina um passeio com Junior. Áurea pensa em pedir a
ajuda de Érica para fazer uma festa surpresa para o filho. Morena consegue
prender Irina no depósito. Russo procura por Irina na boate e se preocupa.
Morena se esconde nos quartos da boate. Lena vai à casa de Morena. Russo
avisa Lívia do sumiço de Irina. Berna fica nervosa ao ouvir que os cúmplices
de Adalgisa/Wanda serão presos. Sarila vê Zyah com Bianca e decide se

aproximar. Rachel conta para Stenio que Leonor presenteia Emily com suas

joias. Lívia pega bebês para serem traficados. Rachei pede carona para l.í

via, que tenta fingir tranquilidade. Antonia decide ir para Istambul com Celso.
Jéssica leva comida para Morena e vê Irina em seu lugar.
* o resumo cios capítulos é de responsabilidade das emissoras.

praças e também pelo fato de encontrar

pessoas lendo em todos os lugares.
Está na hora de valorizarmos mais os

nossos livros e os nossos escritores e

tentar fazer uma boa feira do livro, que
realmente consiga alcançar o objetivo
da Câmara Catarinense do Livro, qual
seja: 110 principal objetivo do evento é
o incentivo ao hábito leitura, levando a

toda população livros novos, de todas
as áreas do conhecimento, e momentos
culturais, assim contribuindo com a

cultura em Santa Catarina."

Quanto aos livros, tudo bem. Mas

quanto aos "momentos culturais",
tem deixado muito a desejar. Santa
Catarina conta com boas feiras do livro
em Iaraguá do Sul, Joinville e outras
cidades. Aqui em Floripa faz tempo que
a feira decaiu e não se levantou mais.
Precisamos cobrar mais atenção para
a feira do livro de Florianópolis, pelo
menos nós, escritores. Florianópolis
merece uma boa feira do livro.

C ique
animal

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

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

Tchuca é muito

esperta! Todas
as manhãs
ela busca o

jornal para
os donos, os
leitores Bruno
e Alexandre

Drews, fazendo
também a

alegria da
família

Igor L R. de O. Lurci
Jacir Buzarello
Jean Celso Naiberg
Jean Cesar Naiberg
Jeferson Malheiros
Jéssica Gesser
Joãozinho Satler
José Gonçalves
José Oliveira Pereira

Jucimeire Ap. Eckert
Lucas da Costa
Luis R. Costa
Marcos Coelho
Marzorati da Cruz
Nickolas L Knihs
Nicolau Costa
Nicolau Hinsching
Nicolau Judacewski

Aniversariantes
6/12
Addan D. Ferreira
Adilar Dalsochio
Aires José Mengarda
Aires Mengarda
Alicke A. Matzanke
Aline Valentini
Amarildo Uno Gervin
Ana Hostin
Beto Fausel

Cesar J .Zarretti
Charles Harmach
Daniela Engelmann
Dario Pradi
Edite S. Borchardt
Eronildes B. Krug
Fabiano C. Bassanesi
Fernando da Costa
Giselle Schmitz

Patricia do Amarante
Paulo R. Petri
Renato Carlos Walter
Robert C. Cerpa
Soraia Siebert
Tatiane Venera
Teila S. Tomaselli
Thais de Souza
Valdete Hernacki I. .!.

Giane • Vida, Arte, Luta
- Guilherme �iúza

.1

"Gianecchini enfim
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Tirinhas

Cinema

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - O final - Leg. - 14:20,
16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOIRIS 2
A Origem dos Guardiões - Dub. - 13:30, 15:30,
17:30, 19:30, 21 :30
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 14:20
• Ted - Leg. - 16:50, 19:00, 21:1 °

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

• Crepúsculo: Amanhecer - O final - Leg. - 21 :00
• ARCOPLEX 2
• A Origem dos Guardiões - 3D - Dub. - 13:30,
15:30, 17:30, 19:30, 21 :30
• ARCOPLEX 3
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 14:30, 16:30,
18:30, 20:30
• ARCOPLEX 4
• Crepúsculo: Amanhecer - O final - Leg. - 14:20,
16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• Os Penetras -15:00, 17:00, 19:00, 21 :00

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 2
• Os Penetras - 13h10, 15h20, 17h30, 19h45,
22hOO
• CINÉPOLlS 3
'. A Origem dos Guardiões - Dub. - 13hf5, 15h30,
17h45,20hOO,22h15
• CINÉPOLlS 4
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 14hOO,
16h30,19h30,22h20
• CINÉPOLlS 5
• Gonzaga: de Pai para Filho - 18h30, 21 h1 °
• E a Vida Continua ... - 14h1 0, 16h20
• CINÉPOLlS 6
,. 007 - Operação Skyfall - Leg. - 17h20, 20h30 '\

• O Diário de Tati - 13hOO, 15hOO
• Até que a Sorte nos Separe - 14h30, 17hOO,
19h20, 21h50

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:30,
19:00

• Crepúsculo: Amanhecer - o Final- Leg. - 16:15,
21:40
• GNC2
• Os Penetras - Dub. - 14:10, 16:45, 18:50, 21:1 °
• GNC3
• As Vantagens de Ser Invisível - Leg. - 17:40, 22: 1 °
• Gonzaga, de Pai Pra Filho - Dub. - 15:10,19:40
.GNC3
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. - 13:20
• GNC4
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:50,
16:30, 19: 1 0, 21 :50
• GNC5
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 17:00,
19:20, 22:00

• Até Que a Sorte Nos Separe - Dub. - 13:00, 15:00
• GNC6
• A Origem Dos Guardiões (3D) - Dub. -13:10,
15:20, 17:30, 19:30

• A Origem dos Guardiões (3D) - Leg. - 21 :30

"550é�
tE.�tJDA.

TOFoAA.

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. -

13:30, 16:20,19:00
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg.

- 21:40
• GNC2
• A Origem Dos Guardiões - Dub. - 13:45, 15:45,
17:45, 19:45

� Até Que a Sorte Nos Separe - 21 :50
• GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg, -

14:00, 16:40, .19:20,22:00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:30,
16:10,19:00

• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 21 :40
.GNC2
• A Origem dos Guardiões (3D) - Dub. -13:10,
15:20, 17:30, 19:30

• A Origem dos Gúardiões (3D) - Leg. - 21 :30
• GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. -

13:45, 16:40, 19: 10, 21 :50
• GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :20
• Argo - Leg. - 16:50
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:50, 19:20
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. -13:00
.GNC5
• Os Penetras - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
• SALA VIP
• Elefante Branco - Leg. - 14:15,16:30,18:50,21 :10

"Gonzaga - De Pai Para Pilho" a relação
entre o sanfoneiro Luiz Gonzaga (1912-
1989) e seu filho, o cantor e compositor
Gonzaguinha (1945-1991), dois artistas,
dois sucessos. Um do sertão nordestino,
o outro carioca do Morro de São Carlos;
um de direita, o outro de esquerda.
Encontros, desencontros 'e uma trilha
sonora que emocionou o Brasil.
Esta é a história de Luiz Gonzaga
e Gonzaguinha, e de um amor que
venceu o medo e o preconceito e resistiu
à distância e ao esquecimento.

Nasce bebê de Carol
Francischini

Nasceu na quarta-feira o bebê damo
delo Carol Francischini.Valentina veio ao

mundo na cidade deValinhos, no interior
de São Paulo. Carol entrou para uma lista

grande de famosas se tornando mãe em

2012. A modelo não quis revelar o nome

do pai. Além dela, Angélica, Iennífer Gar
ner, Alessandra Ambrosio e Adriana Lima
também estão vivendo a experiência de
trocar fraldas.

Kate pode estar
esperando gêmeos
A notícia que ainda está movimentan

do o Reino Unido é a gravidez de Kate Mi
ddleton. Mas o que se soube agora é que a

duquesa de Cambridge sofre de hipereme
se gravídica, mal que a faz vomitar quase
trinta vezes ao dia. Com isso, Kate pode es

tar esperando gêmeos, já que a hípereme
se é três vezes mais comum em mulheres

que carregammais de um bebê.Middleton
continuará internada, sem previsão de alta.

Jackman vai ter estrela
na Calçada da Fama

Depois de arrasar protagonizando a versão

cinematográfica de X- Men, Hugh Jackman será
homenageado com uma estrela na Calçada da

Fama, emHolywood.A cerimônia,acontecerá no
dia 13. O ator ganhará a estrela de número 2.487
e será instalada no número 6.931 daHollywood

Boulevard, em frente aomuseuMadame Tussau
ds, em LosAngeles, que já exibe uma figura de

cera de Iackman, caracterizado comoWolverine.

Cyrus pode substituir
Angus T. Jones

Fontes ligadas à CBS, produtora da série
Two and aHalfMen, disseram em nota, que
Miley Cyrus está sendo avaliada como uma
potencial substituta deAngus T. Iones, após
ele chamar o seriado de "nojento" em um

vídeo noYouTube.Aatriz e cantora recebeu
boas críticas pelos dois episódios em que
apareceu, na qual interpretou Missi, filha
de uma amiga deWalden (Ashton Kutcher)
e teve um breve romance com Iake (Angus).

Horóscopo
ÁRIES
Precisa aprender rapidamente como realizar certas
atividades em seu trabalho. Mas não entre em pânico
se cobrarem resultados. Ouça o conselho daqueles
que sabem mais. No amor, é hora de se abrir e

.

compartilhar os seus sentimentos. Cor: vinho.

TOURO
O seu desafio será ensinar aos demais sobre tarefas
que há muito tempo não desenvolve. Em casa, procure
dar atenção a todos e aproxime-se mais dos parentes.
No campo afetivo, encontrará o apoio de que precisa
em sua cara-metade. Cor: preto.

]I GÊMEOS
Aprenda algo novo com as experiências deste dia Por
mais que sinta apreensão ou ansiedade, mantenha
a cabeça fria na hora de resolver os problemas. À
noite, um ótimo aspecto entre a Lua e Vênus promete
momentos especiaiS no amor. Cor: branco.

§ CÂNCER
Há risco de conflitos com colegas ou amigos. Dê sua
opinião, mas sem fazer provocações. Poderá aprender
ou ensinar nos contatos de trabalho. À noite, Lua e
Vênus apontam horas felizes na vida sentimental. Forte
sintonia com o par. Cor: azul.

LEÃo
Desfaça encrencas e trabalhe com determinação. É
hora de se apoiar em sua alegria e não se deixar levar

pelas tensões. Procure apaziguar conflitos. Já na

paixão, tudo azul. Noite perfeita para se acertar com
aquele alguém especial. Cor: rosa.

YYk VIRGEM

Ilof Não adie mais a resolução de problemas. Decisões
envolvendo seu trabalho vão exigir que se informe
bem antes de fazer escolhas. Em casa, pequenos
atritos podem gerar grandes polêmicas. Pegue leve!
Na paixão, pondere antes de falar. Cor: preto.

Drew Barrymore .quer
perder 13 quilos

Drew Barrymore anda deprimida por
que não consegue emagrecer. A revista

Life&Style diz que a atriz ainda precisa per
der 13 quilos dos 27 que ela engordou na

gravidez de Olive que nasceu em setembro.
Drew está pesando 68 quilos e acha que
é muito para ela. Mas Barrymore está no
caminho de conseguir seu objetivo, já que
contratou uma instrutora de yoga, está fa
zendo pilates e voltou à sua dieta vegana.

..n. UBRA
- Será melhormanter as tarefas de rotina e poupar suas

energias. Não é um bom dia para se lançar em novas

experiências. No emprego, você tem tudo para se dar
bem. Ast:raI dinâmico e cooperativo em seu lar. A dois,
aposte na cumplicidade. Cor: preto.

m ESCORPIÃO
II L. Você vai contar com mais Objetividade e disciplina

neste dia, que será benéfico para concluir tarefas em
casa e no serviço. No entanto, dobre a cautela com
negociações. Nos assuntos do coração, sua estrela
brilhará intensamente. Cor: vermelho.

.. /\ SAGITÁRIO
.

)(..
•

Alguns desafios podem exigir de você uma postura
mais paciente e serena Use seu jogo de cintura para
conciliar interesses. No serviço, mostre seu senso

prático e aponte alternativas viál(eis. No amor, astral de
lealdade e integração. Cor: bege.

V\_ CAPRICÓRNIO
'P Terá pulso firme e bom-senso para resolver conflitos,

inclusive em casa. Expresse sua opinião com clareza e

promova a conciliação à sua volta. No trabalho, vai dar
um show de disposição. No amor,Vênus aponta boas
surpresas à noite. Cor: preto. '

""""""" AQUÁRIO
NY\ Evite depender dos outros, pois há risco de enfrentar

obstáculos para concluir certas átividades. Com
independência e dedicação, você vai se sairmelhor.
Dia indicado para lidar com tarefas especializadas.
Clima intenso na vida amorosa. Cor: bege..

PEIXES
CUltive a calma, sobretudo pela manhã. Há risco de
perder a esportiva ou se indispor com quem trabalha e
convive. Se agir com jogo de cintura e tolerância, tudo
vai melhorar. Astral de grande entusiasmo em casa.

Novidades na paixão. Cor: roxo.
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Quer publicar sua foto? �É só manda� para contato@beatrizsasse.com.br. �.

O pequeno Vitor

Egon Kühl completou
1 ano e 8 meses no
dia 5 de dezembro.

Ele encanta a todos,
com seu lindo sorriso
e é a alegria dos pais
Juliana e Junior Kühl

A pequena Paula
Moser Hinheldey
completou 5

anos no dia 30
de novembro.
Amãe Salete
Moser, familiares
e amigos desejam
muita felicidade a

essa gatinha!

Este é Felipe
Matheus Behling
que hoje completa
5 aninhos. Mamãe
Gilmara e papai
Cesar mandam

parabéns.
Te amamos, f"Ilho!

Parabéns ao,
Sr. Osvaldo Steilein,
que completou 83

anos no dia 14. A foto
mostra momento em

que foi homenageado
pelo batalhão onde
serviu e já foi cabo.
A orquestra tocou

" . ".

varras mUSICas,
inclusive o "Parabéns

para você" e seu
Osvaldo ficou muito

emocionado pelo
carinho. A família
estámuito feliz
em poder dividir

esses momentos de
tamanha felicidade!

Andressa
comemora

. ".

arnveesamo

neste dia 7 e

recebe o desejo
de muitas
felicidades
do namorado

Daniel, que a
ama muito!

Parabéns

para Leoni
Vicente

Voigt, que
completou
72 anos de

idade, no
dia 10, ao
lado dos

f"Ilhos, noras,
genros,
netos e

bisnetos,
que desejam
muitas
felicidadéS!
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Maís que levantar paredes, cons
truir um lar significa erguer so

nhos. Muito além de um espaço para
morar, wn imóvel precisa ser um

lugar para se viver bem, com todo o
.

conforto e segurança que a família
merece. Pensando nisso, a Sobrosa
Construtora, com tradição de mais
de 20 anos em São Paulo, agora passa
a atuar também no Sul do país, espe
cialmente em Iaraguá do Sul.

A aposta são empreendimentos
de qualidade com boa localização e

a valores acessíveis, perfeitos para
quem busca o primeiro imóvel pró
prio e para-quem deseja um investi
mento sólido e seguro. Com este di-

, ferencial, a empresa vem ganhando
espaço no mercado da construção
civil e contribuindo para a concre

tização dos sonhos de muitos jara
guaenses.

Um dos destaques é o Residen-

cial Lilian Emmendoerfer, que con
ta com 120 casas sobrepostas com
dois quartos, sala de estar, cozinha,
área de serviço e sacada, além de

playground, área de festas e opções
de até duas garagens. A obra está
sendo edificada na Rua dos Imi

grantes' 350, a alguns metros do

campus da Católica de Santa Cata
rina e do Senac. Grande parte - 85%
- do empreendimento já foi comer
cializado. Um plantão de vendas
funciona no local e os valores va

riam com parcelas ao alcance dos
interessados com renda familiar
a partir de três salários mínimos,
com possibilidade de financiamen
to com a Caixa Econômica Federal
e entrada acessível, através do Pro

gramaMinha CasaMinhaVida. Um

apartamento modelo está monta

do no local aberto para visitação!
Venha conhecer!

QUINTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2012 1171 INFORME PUBLICITÁRIO

FOTOSDDrULGAÇÃOSOBROSA

Equipe Sobrosa
que atua em

.

Jaraguádo
Sul: Felipe
-Corretor

Sobrosa, Paulo
- Coordenador

Comerial.,
Claudio

Engenheiro
Vanessa

Ma.rketing,
Michel- Sócio

Empreendedor
Ana

Administrativo

Sobre a Construtora Sobrosa
Administrada pelos empresários

Eduardo Ferri Sobrosa eWilson Mello,
a Sobrosa possui sede em São Paulo e

atua há mais de duas décadas no mer
cado brasileiro, projetando e cons

truindo obras industriais, empresa
riais e empreendimentos imobiliários.

A construtora já executou mais de
um milhão de metros quadrados de
obras novas e possui em seu portfólio
trabalhos para clientes de renome como

Usiminas, São Paulo Futebol Clube,

Avon, Kelloggs, Metrô, Colgate, Vigor e

Universidade Anhembi - Morumbi. A So
brosa conta ainda com empreendimen
tos nos Estados de São Paulo, Paraná,
Pernambuco, Pará e Santa Catarina. Em

Jaraguá do Sul, trabalha atualmente na

construção do Residencial Lilian Em
mendoerfer e do Condomínio Residen
cial Hausgarten.

Para conhecermais sobre os empre
endimentos Sobrosa, basta acessar o

sitewww.sobrosa.com.br.

Endereço laraguá do Sul: Rua dos Imigrantes, 350 - 1° bloco, ao lado do decorado
473273-5443 i vanessa.síluatêsobrosa.com.br I Plantão de Vendas: 4784-84·-5501
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Ollto de ista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

celebrado o lo domingo deAdven
to. Por isso nos próximos artigos,
vou procurar escrever uma men

sagem de reflexão, para que cada
um de nós possa refletir durante
cada semana do Advento.

A primeira mensagem que
quero partilhar é uma música do
cantor Daniel, com o nome "Pra
Ser Feliz".A primeira vez que es

cutei essa música, foi uns 2 meses

atrás, me lembro de estar na sala
deTv, junto comminha namorada
na casa dela, e os pais dela, e então
o pai dela diz: "Vocês já escutaram
a música nova do Daniel"? Eu me
lembro de ter respondido com

um sincero "Não", e na sequência,
procurei amesma na Internet para
ouvir. Faço questão de partilhar a
letra com os leitores:

"Pra Ser Feliz / Às vezes é mais
fácil reclamar da sorte / Do que na
diversidade sermais forte / Querer
subir, sem batalhar / Pedir carinho,
sem se dar / Sem olhar do lado / Já
imaginou de onde vem a luz de um

cego / Já cogitou descer de cima do
seu ego / Tem tanta gente por aí /
Na exclusão, e ainda sorri / Tenho
me perguntado / Pra ser feliz / Do

Momento de reflexão!

Comunicamos
o Extravio do

conhecimento de

transporte (HBL)
SPGS-15473. Caso o

encontrem, gentileza
comunicar Patricia
Cossettin Teixeira.
Tr: (11 )'3666-6220.

Começamos o mês de dezem

bro, e este mês me traz algu
mas lembranças eSpeCIaIS. lem
bro-me de quando era um garoto
entre meus 7 aos 14 anos, e me di
vertiamontando a árvore de Natal,
junto com aminhamãe. E parami
nha alegria, eu tinha duas árvores

para montar, pois, sempre podia
montar junto à da casa da vovó.
Como era legal. Momentos mági
cos, e que desde pequeno me en
sinaram que são as coisas simples
da vida, que são as inesquecíveis.
Não me lembro de quantos anos

eu tinha, mas acredito que eu era

um pouco menor, mas sempre es

cutei da vovó e da minha mãe que
num ano, eu fui perto da árvore de
Natal e queria tocar nas bolinhas
da árvore, resultado: acabei derru
bando a árvore sobremim, pois era
aquela árvore artificial, e algumas
bolinhas foram ao chão. A magia
do Natal me protegeu e ninguém
brigou comigo. Também pudera, o
Natal traz uma sensação de amor

que contagia a todos.
As quatro semanas que ante

cedem ao Natal são chamadas de
Advento. E no último domingo, foi

que o ser humano necessita' / O

que é que faz a vida ser bonita /
Ahh resposta, onde é que está es

crita / Pra ser feliz / O quanto de
dinheiro eu preciso / Como é que
se conquista o paraíso / Quanto
custa? / Pro verdadeiro sorriso /
Brotar do coração / Talvez a chave

seja a simplicidade / Talvez prestar
mais atenção na realidade / Porque
não ver como lição / O exemplo de

superação / De tantas pessoas / O
tudo às vezes se confunde com o

nada / No sobe e desce damisterio
sa escada / E não tem como calcu
lar / Não é possível planejar / Não é

estratégico / Pra Ser Feliz ...
"

Desejo que as palavras singelas
desta música toquem o coração de
cada um de nós, e acredito que a

"chave" para ser feliz é a simplici
dade. O escritor libanês Gibran
Khalil Gibran escreveu certa vez

que: (� simplicidade é o último

degrau da sabedoria". Durante as

semanas que antecedem o Natal,
podemos e devemos refletir sobre
como estamos vivendo, e lem
brar que Jesus Cristo nos deixou
o maior exemplo de simplicidade.
Sejamos simples.

Nota �e Agradecimento

Moacir Parisi,
agradece aos familiares, amigos, colaboradores, clientes,
fornecedores,politicos, autoridades municipais e estaduais, aos Bom
beiros ao médico Dr. Giovani. Pelas manifestações de carinho, afeto
e solidariedade, por ocasião do falecimento doseu filho Danillo Thiago
Anacleto Parisi, ocorrido no ultimo dia 02 de Dezembro.
Convido á todos para missa de 70 dia, a realizar-se no dia 7/12/12 ás
19h na Igreja Matriz São Sebastião. Fica para todos nós, a alegria, o
amor, a conduta deste filho querido e amigo notável.

www.ocponllne.com.br
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1 Edital de leilão Presencial e On li n e - Luiz dos Santos Luqueta Leiloeiro:
1 Oficia! inscrito no JUCESP nQ 56�, faz saber, através dó presente Editai.!'
I que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., promoverá a venda,
1 em Leilão (1Q ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, horas e local:
I infracitados. na forma da Lei 9.514/97. ,
I ,

I Localização do Imóvel: Balneário Barra do sul-se. J,ardim Laranjeiras. I

I Rua Oàniel Valdomiro Borges (antiga Rua 4), 133. Casa. Areas totais aprox.: I
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I Escritório do LeUoeiro. situado na Av. Indianópolis, 2.826 : •

1 Planalto Paulista� em São Paulo-SP. :
i (o 22 leilão somente será realizado se não houver arrematação no 12 leitão)
I 1 º Leilão: 13/12/2012 às 11 h30.
1 Valor miníma para venda: R$ 154.339,00 (cento e cincoenta e

I quatro mil, trezentos e trinta e nove reais).
I
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1 22 Leilão: 20/12/2012 às 11h30 (caso não seja arrematado no 12 leilão)
1 Valor mínimo para venda: R$ 76.945,00 (setenta e seis mil,
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1 Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leitoeiro. :
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·1 prévio perante o Leiloeiro, com 2 horas de antecedência ao evento. "
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Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201-JARAGUADOSUL-SC
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Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /Se, para a devida ciência ao responsável,
segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta
publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:
Apontamento: 230117/2012 Sacado: ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES COM.DE Endereço: RUA PREE HENRICH GE
FFERT 356 - Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89256-290 Cedente: CONFECCOES RAFREE LIDA EPP Sacador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 60709/1 : Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 459,67 - Data para pagamento: 11/12/2012-Valor total a pagarR$528,44
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 459,67 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230743/2012 Sacado: COM E DISTR DE FRUD\S STEIERLElM LIDA Endereço: EST ANO BOM 1185 -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BINNCRED FOMENTO MERCANTIL LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
A960B696/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 825,58 - Data para pagamento: 11112/2012- Valor total a pagar R$939,33
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 825,58 - Juros: R$ 4,40 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,1 O Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 230067/2012 Sacado: KAYAN FELlX ROMAO Endereço: RUARICARDO MARQUARDT 124 AP 05 - CORUPA
SC . CEP: 89278-000 Cedente: LAUDIR SEBASTIAO NOVACK Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 06052012 . Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 580,00 - Data para pagamento: 11/12/2012-Valor total a pagarR$691,28 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 580,00 - Juros: R$I,93 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 230436/2012 Sacado: MARIOZAN EVANGEliSTA GONCALVES Endereço: RUA JOSE VICENZI 228 . Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89266-240 Cedente: ALC QUADROS E ESTAMPAS LIDA Sacador: - Espécie: DMI - W TItulo: 1568BlL003
. Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 540,93 - Data para pagamento: 11/12/2012- Valor total a pagar R$637,27 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 540,93 - Juros: R$ 1,80 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 230792/2012 Sacado: MGREFEICOES ITDA Endereço: EXPEDICIONARlO FlDEUSSTHINGHEN 71- JARAGUA
DO SUL - CEP: Cedente: SEGALASALIMENTOS ITOA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 011243851 . Motivo: falta de paga
mento Valor: R$1.439,13 - Data para pagamento: 11112/2012- Valor total a pagar R$1.521,69 Descrição dos valores: Valor do
título: R$1.439,13 - Juros: R$ 5,27 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 230488/2012 Sacado: SOCIEDADE ESPORTIVA JOAO PESSOA Endereço: RUA MANOEL FRANOSCO DA
COSTA 4220· Iaraguá do Sul-SC . CEP: 89257-000 Cedente: BRIMADEC COM DE MAT ELEfRICOS LIDA EPP Sacador:

Espécie: DMI - N°TItulo: 5192 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$134,60 - Data para pagamento: 11112/2012-Valortotal a
pagarR$213,99 Descrição dos valores: Valor do título:R$I34,60 - Juros: R$ 0,53 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 230809/2012 Sacado: SONETI1 ALIMENTOS LIDA Endereço: R EXPEDIC FIDEUSllSTINGHEN 71 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: LENZI FRUD\S EVERDURAS ITDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
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Esta iniciativa tem por objetivo a arrecadação de brinquedos para a doação no Natal.

,

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

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

Faça o Natal de uma criança mais feliz!! I

Estamos arrecadando brinquedos novos e usados em bom estado.

Faça sua doação até 11 de dezembro no jornal O CORREIO 00 POVO,

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

A vida acontece aqui.
: II (II I ): () � .• 11 ( � : • I .
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