
EstacioDalllento rotativo

Motoristas têmmais prazo parapagar
Os usuários do sistema de estacionamento rotativo na área
central de Jaraguá do Sul que receberem avisos de regularização
após as 17h terão até o dia seguinte para resolver a pendência
diretamente na sede da empresa Hora Park. Amedida vale até

sexta-feira e foi definida pela Diretoria de Trânsito. Página 6

Montagem de robôs

Aulas queparecemumabrincadeira
/

"

Alunos da EscolaAbdon Batista se divertem com o aprendizado
das aulas de robótica. Prática faz parte de projeto desenvolvido
na Rede Municipal de Ensino de Jaraguá do Sul e valoriza
a criatividade dos estudantes. Essa atividade complexa é
executada por jovens de 12 e 14 anos. Página 17
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Administ�ação municipal

Repasse adicional dá
fôlego às pref�ituras TeIIlores.

o que nos vicia é a

fuga que a bebida ou
a droga nos enseja.
Luiz Carlos Prates

-

Recursos extras do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), liberados nesse mês, ajudam as

cidades da região a terem condições para fechar as contas e atender a Lei de Responsabilidade Fiscal.

, Página 4 Página 3

Livros à
·

sposição de todos
EDUARDO MONTECINO

Casinha na�Ângelo Piazera é réplica da BibliotecaMunicipal. Ela oferece obras para as pessoas lerem e depois devolverem.
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Piermann
Uma das mais significativas
empresas no ramo de

matyxial de construção,
completa hoje 18 anos
de atividades.

Moretti
"Uma das mais
tradicionais revendas de
automóveis da região é a
Moretti, concessionária

" J:<'prd, que hoje comemora
55 anos de atividades.

Epagri
-O escritório local da
Epagri deixou seu

endereço naBarra do Rio
Cerro e a partir de hoje
atende junto à Secretaria
de Desenvolvimento
Regional (SDR), na rua
rufie Mahfud, 155. O
horário de funcionamento
continua sendo
das 8h às 12h e das

'

13h30 às 17h30.

o diretor de criação
da CMC - StalimirVieira

,
- também vice-presidente

--daAcijs para assuntos de
Comunicação, utilizou a

última plenária do ano

para falar sobre "Marca:
.

o queo coração não
sente os olhos não veem".

1 Numa sociedade como
a atual, a comunicação
torna-se cada vezmais
fundamental para que
uma empresa possa
se destacar em meio
à concorrência e o

- estabêlecímento de
uma imagem poderosa
é ij:ll);JQl}te ingutor '

de borís negÓCios.
'

StalimirVieira
destacou as grandes -

qualidades de

Jaraguá do Sul, mas
lembrou que até

hoje não temos uma
identidade que nos
diferencie das demais

, cidades. Nós ainda
não conseguimos
estabelecer este
diferencial, em que
pese a pujança de
nossa indústria e de
nossa economia.

wwwocponlíne.com.br

Núcleos setoriais
Um dos destaques na ação de apoio às empresas associadas são os Núcleos
SetoriasAcijs/Apevi. Eles nasceram através do Programa Empreender, emmaio
de 1994, e hoje as entidades contam com 20 núcleos ativos que congregam 300

empresas e já foram destaques em diversosmomentos, conquistando prêmios
pela excelência do trabalho desenvolvido. As empresas nucleadas podem utilizar
como diferencial o símbolo da entidade, destacando sua condição de participante
do núcleo. Em contrapartida, a entidade estabeleceu algumas regras que se

\

destinam fundamentalmente a orientar o desenvolvimento da empresa nucleada,
namedida em que ela se dispõe à busca constante da excelência.

PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Acijs
Na última plenária da entidade no

ano, apresidenteMônika Hufenüs
sler Comads lembrou que em 2013 ela

completa 75 anos de existência. Não há
dúvidas em relação à decisiva contribui-

ção da entidade para o desenvolvimen
to econômico da cidade, uma vez que
sempre foi o ponto de convergência das

reivindicações do empresariado local
que, unido, conseguiu grandes vitórias.

Mais núcleos
GuilhermeVogel- vice-presidente para assuntos de Núcleos Setoriais
revelou durante o evento de premiação que o objetivo até o final da gestão
é alcançar amarca de 25 núcleos e 450 empresas nucleadas. Os resultados
alcançados justificam este objetivo, pois as empresas conseguem um

grande Incentivo p�ra evoluir, apoiadas umas nas outras e contando com a
-

orientação do consultor do núcleo e toda a estrutura da entidade empresarial.

DIVULGAÇÃO

Veículos
A redução no IPI tem sido o grandemotivador para as acentuadas
vendas de veículos este ano e, como era de se esperar, haverámuitas
pessoas que não conseguirão receber o veículo desejado até o final
do ano. Isto não vale para todos osmodelos de carros, mas alguns
lançamentos e carros populares já não têmmais perspectiva de entrega em
2012. Resta saber se o governo vai voltar atrás mais uma vez e prorrogar
o benefício. Afinal, a economia brasileira ainda não voltou a andar.
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Lei 12.741/12
Fruto de uma grande campanha que
contou com forte apoio das lideranças
empresariais da região - especialmente
dos jovens empreendedores -, esta lei
determina que seja detalhado nas notas
fiscais o valor dos impostos incidentes
sobre a operação. A lei entrará em vigor
em junho de 2013 e foi objeto de vetos
da presidente Dilma, mas é um passo
no sentido de que o consumidor tenha
consciência de quanto imposto está

pagando no produto ou serviço que está

adquirindo. O não cumprimento implica
em penalidades já previstas no código
do consumidor. Esta lei é de iniciativa
popular - como a da ficha limpa - e

contou com 1,56 milhão de assinaturas,
que foram obtidas através da campanha
De Olho no Imposto. A nova legislação é
de aplicação complexa, bem ao estilo da

legislação tributária do país.

Prêmio empresa
nucleada
As empresas nucleadas são estimuladas
a se submeter a um questionário que
segue a linha do Prêmio MPE Brasil,
através do qual somam pontos em sua

avaliação. Numa segunda etapa, passam
por uma auditoria para confirmar a
sua pontuação. Este ano, três empresas
nucleadas conseguiram mais de 150

pontos em sua avaliação e, desta forma,
foram premiadas na noite do último dia
10. São elas: Galvanização Batisti, ABF
Auto Mecânica e Episteme Eventos. As
três receberam o cobiçado troféu que as

qualifica como empresas de destaque e

podem utilizar esta condição em suas

ações de marketing.

'1/H (J-�'I,R'IIr 'Yn�fL "c'jJl' "I' ���. ��"ifl,U/I.o· 1(' .M•.JJJJ:!iI.llí.wü _ .m; J/iI, 'OI LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 840
02 - 04 - 06 - 09 - 11
12 - 13 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3066
24 - 32 - 42 - 53 - 73
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, : A lgumas- Prefeituras da região. enfrentam dificul
:t1.tUrdes"etn tCl?ri):i,nar o'm�ã�tb 'com':as contas fe.! '

chadas. O problema está ligado à redução do repasse
, qp,�"'re,�ur�q,�Jeperªi� qlleii,os mYnp.tcípios:têIll4t�ejto e

,

que esperavam contar durante o ano. Como eles não

chegaram, toda a programação foi por. águé,l �baixo
e, por isso, mediâas"de redução de custos,' cdino' ás
dispensas dos servidores comissionados e a adoção
do, horário de verão no funcionamento dos serviços
públicos, tiveram de ser adotadas.

A situação de hoje revela o alerta de amanhã. Os

municípios dependem de verbas da União e Estado
paramanter a sustentação de projetos habitacionais,

municípios,. menos riscos de surpresas. �s gestore�
munfcípáís 'Vãb correr. Para evifar problemas, a eqlÍi�
pe deve estar bem afinada com as exigências legais

ii I. q1,le implioa,w sobra O não Cumli>riment01 ..das metas
da Lei de Responsabilidade Fiscal. .

Outra ação importante é a 'prioridade da econo
.

mia interna. Não apenas na diminuição dós cargos'
comissionados, que muitas vezes são colocados nas

,

funções para compensar os apoios durante a campa
nha, mas depois acabam virando um peso nos custos
da máquina. Ter equilíbrio na montagem da equipe
é uma ação preventiva para evitar sustos na hora de
conferir os caixas.

infraestrutura, saúde e educação. Como esses recur

sos são ligados ao movimento econômico, quando
ocorrem problemas de redução da produtividade,
tudo se reflete nos caixas públicos.

Quanto mais realista a projeção orçamentária dos

.

bilidade, que éobrigatório por
lei, além de outros problemas
(isso só falando na legalidade) o
arquiteto e construtorOtaviano

Pamplona (ex-funcionário fan
tasma da Assembléia Legisla
tiva do Estado) tem ou deveria
ter conhecimento técnico para
avaliar, questionar e acompa
nhar a execução dos projetos
e obras, o que é sua função na

SDR (gerente de Obras). Mas ele
falou em exageros na manifes

tação, ora, exageros pelo quê?
Pela obra estar atrasadamais

de um ano e sem prazo para con
clusão, ou pela qualidade do ser
viço prestado ser de baixa quali
dade, pelas cinco interdições ou
pela reforma, que iniciou-se so

mente após um Termo de Ajuste
e Conduta com o Ministério Pu
blico (que provavelmente não foi
cumprido)?

Mas não vamos excluir a

responsabilidade do deputado
estadual Carlos Chiodini, que
é presidente da Comissão de

Educação da Assembleia Le

gislativa, e estaria no ato de rei
nauguração da Escola (se um

dia houver), que faz parte deste
e dos governos anteriores, que
tem a função legislar e fiscali
zar as ações do Estado. E para
não ser injusto com ninguém,
vamos mencionar Lio Tironi,
secretário da SDR de Iaraguá do
Sul, que afirmou que a unidade
é a melhor de SC (imaginem
as outras). Aos olhos da Lei, a

Escola deveria ser interditada
novamente. E o que deveria ser

feito com os responsáveis?

o leitor

A acefalia das SORs
/\ Educação e a Saúde são os

.l\temas preferidos dos nossos
políticos em período eleitoral,
mas na prática os resultados
não mostram isso. A Escola
Lauro Zimmermann, em Gua
ramirim, já foi interditada cinco
vezes nos últimos anos, antes

de iniciar a esperada reforma.
Lí na imprensa o esforço que

estava sendo feito pela SDR e

pela Construtora AJM para en-

) tregar a escola pronta antes do
início do ano letivo de 2012 (que
já seria com atraso), inclusive
com fotos de membros da SDR
de capacetes, acompanhando a

obra. Diante de tanta incompe
tência, tanto da SDR de Jaraguá
do 'Sul, como da Construtora
AJM, pergunta-se sobre a real
finalidade das SDRs. São 36 no

total, o que nos coloca como

um dos Estados com o maior
número de secretários estadu
ais, isso sem levar em conside
ração nossa área territorial e

população, pois se fosse consi
derar secretário Ipopulação, es
taríamos anos luz na frente do

segundo. A SDR de Jaraguá do
Sul está na cota do PSDB (leia-se
também Paulo Bauer, senador e
ex-secretário da Educação. En
tende-se cota, como órgão des
tinado ao partido para abrigar
candidatos não eleitos, cabos
eleitorais, caciques do partido e

outros motivos que prefiro não
citar. Estes são alguns dos fins
das SDRs. Voltando à Escola
Lauro Zimmermann, pela re

portagem ninguém é culpado,
nem a construtora, nem a SDR

que a contratou e deveria fisca
lizar a obra, que não tem projeto
elétrico, nem rampas de acessi-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
E nós com isso? .

/\ psicologia é uma ciênciamuito "enjoada", ela nos
flpuxa as máscaras... Ela nos desnuda, mostra-nos
verdades que não queremos admitir, tanto é verda
de que criamos os mecanismos de defesa da mente,
estão fora da nossa consciência, não queremos que
certas verdades nos cheguem ao consciente.

Cedo, aprendemos na vida que o nosso maior

órgão de prazeres é a boca. Tudo muito-simples.
Quando nascemos, nascemos berrando, descul
pe, quis dizer chorando. Chorando por tudo' e por
nada. E qual é o nosso primeiro vínculo de prazer
a nos saciar e dar paz após o nascimento? O seio
da mãe. Daí para a frente, sempre vamos associar
o que é bom à boca, dizemos, por exemplo, que tal
pessoa é um "doce", doce é ·coisa boa, comemos. E
quando alguém nos é antipático, o que dizemos?
Dizemos que essa pessoa nos dá ânsias de vômito.

Quer dizer, o que é bom, comemos; o que é
ruim, vomitamos .. Os homens, aliás, muitas vezes'
dizem que "comeram" a fulana, linguagem chula,
vulgar, mas cheia de simbolismos. Comer, simboli
camente, é engolir a pessoa. Já a pessoa antipática
vomitamos, botamos para fora. Simples e claro.

Li, dia destes, nos jornais que a princesa Kate

engravidou e anda vomitando muito, sentindo
muitas náuseas. Pois a "aborrecida" ciência da Psi
cologia diz quemulher que vomita na gravidez está
rejeitando inconscientemente o filho. Sinto muito
e não adianta discutir comigo, as contrariadas que
discutam com Freud. Ademais, o que é que nos

interessa que qualquer dengosa ande sentindo vô
mitos de gravidez? Mas a verdade é essa, vômitos
de gravidez é rejeição à gravidez.

Vale para tudo na vida, muitas vezes a pessoa es

colhe ummarido ou umamulher que o inconsciente

rejeita, mas por razões de ordemmuito pessoal e fora
da consciência, com ele ou ela acaba casando. Somos

dominados pelo nosso inconsciente, e ele não men
te.A "princesa" anda vomitando? Está rejeitando, bo
tando para fora a gravidez. Assinado, Freud ..

Vergonha
Quando os caras não têm vergonha na cara...

Ouça esta, do Estadão: - "Brasileiros que fazem
pós-graduação em outros países com bolsas do
governo federal poderão permanecer no exterior

após a titulação, sem ter a obrigação de devolver
o dinheiro investido à União..." Quer dizer, men
tiram, pediram bolsas para buscar qualificação
no exterior e depois ajudar o país, viajaram com o

nosso dinheiro, e agora vão-nos dar uma banana,
vão ficar por lá? E ainda há safados que se coçam
quando alguém fala mal de cotas ou bolsas. Safa
dos. E assim, claro, não pode sobrar dinheiro para
a saúde dos velhos pobres.

,

El\ioo
Há muitos dengosos que lhe� basta entrar num

carro para uma pequena viagem e já se põem a vo

mitar, enjoam. Psicólogos americanos pregaram
lhes uma peça num teste. Disseram que teriam
que fazer uma pequena viagem e que lá encontra
riam tais e tais vantagens, vantagens de há muito
por eles desejadas. Nenhum enjoou durante a via

gem, nenhum. O enjoo costuma ser psicológico e

símbolo de uma agressão. Onde há prazer não há .

enjôo. - Ah, essa psicologia!

Falta dizer
Você já se deu conta de que não é a bebida ou

a droga o que nos vicia? Não é. O que nos vicia é
a fuga que a bebida ou a droga nos enseja. Quem
não tem razão para "fugir" da consciência não se

droga, não bebe ao ponto de viciar.

Airton José Tasca,
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.Fechamento das contas

Expectativa dos
. ,. , . .

mumcrpios e positiva
Repasse adicional do Fundo de Participação
é o que deve salvar as prefeituras da região
REGIÃO

Jaraguá do Sul

Mesmo com a queda na

arrecadação municipal -

em razão da diminuição dos va
lares das transferências dos re
cursos federais, que têm como

causas, além da crise mundial,
as desonerações tributárias

promovidas pela União - os

municípios da região mantêm
boas perspectivas para conse

guir fechar as contas de acor

do com os princípios da Lei da

Responsabilidade Fiscal (LRF).
Segundo a regra, para ficar em
dia no fim do mandato não é

possível, por exemplo, deixar

despesas para a próxima gestão
sem ter o dinheiro em caixa.

Em Iaraguá do Sul, o secretá-

rio de Administração, Ivo Konell

(PSD), disse que a situação finan
ceira- do município é tranquila.
"Vamos conseguir pagar todas
as contas, porque tomamos pro
vidências na hora certa", comen
tau. Segundo Konell, o atual dé
ficit da Prefeitura gira em torno

de R$ 14 e R$ 15 milhões para a

folha de pagamento e cerca de

R$ 6 milhões para o pagamento
de fornecedores e contratos.

"Em novembro (a arreca

dação) teve uma reação boa e

dezembro é sempre o melhor

mês", afirmou o secretário, re

ferindo-se ao período de festas
. de final de ano em que o comér
cio se encontra bastante movi
mentado. Além disso, na última
segunda-feira os

I

municípios
catarinenses receberam um re-

passe adicional de 1% do Fundo
de Participação dos Municípios
(FPM), além do montante que é

repassado normalmente no mês
de dezembro. Com isso, Iaraguá
do Sul deve receber no total cer
ca de R$ 5,5 milhões, líquidos.

Em dezembro, Santa Ca
tarina receberá de valor lí

quido pelo FPM, o total de R$
332.886.632 somadas às três

parcelas normais do mês, já
descontados o Pasep e o Fun

deb, com O 1% adicional. Na
divisão dos recursos, Iaraguá
do Sul é a cidade da região que
recebeu o maior montante, de

quase R$ 5,5 milhões. Em se

guida vem Guaramirim, que no
total do Fundo de Participação
adicional com o que é repas
sado em dezembro fica com

cerca de R$ 1,70 milhão. Coru
pá, Schroeder e Massaranduba
recebem a mesma quantia, de
cerca de R$ 1, 082 milhão.

Corupá
Déficit chegaa R$ 1milhão

No município de Corupá,
cujo déficit também se encontra

na casa de R$ 1 milhão, a expec
tativa é de conseguir fechar to
das as contas, "até porque, se não

conseguir, vai para a cadeia", fa
lou O'prefeito reeleito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB). Segundo ele,'
os. recursos livres provenientes
do repasse adicional do Fundo

de Participação dos Municípios
(FPM) serão usados para pagar
fornecedores e salários, "vamos
pagar o 13° ainda nessa semana",
informou Tamanini.

Para conseguir fechar o cai

xa' além do repasse adicional do
Fundo, o reeleito citou as me

didas de contenção de gastos,
como redução da jornada de

trabalho, a diminuição no ritmo
de investimentos e a paralisação
temporária de obras. "E a partir
do dia 24 será aplicado o ponto
facultativo. De 2 a 31 de janeiro
serão concedidas férias e, com

isso, esperamos conseguir fe
char nossas contas de acordo
com a Lei de Responsabilidade

. Fiscal", explicou Tamanini.

A dica da Fecam

Importância da reserva de caixa
o presidente da Federação

Catarinense de Municípios,
Douglas Warmling, orienta aos

prefeitos para evitar as surpre
sas no orçamento o ideal seria

que os gestores públicos tra

balhassem com uma reserva

de caixa. Porém, o orçamento
apertado e as diretrizes da Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF),
que determinam, por exemplo,
que 15 % e 25% do orçamento

seja destinados à saúde e edu

cação, respectivamente, tornam
quase impossível que as prefei
turas operem com tal reserva.
"Para se ter uma ideia sobram

apenas 5% para investimentos,
são poucos os municípios que

.

conseguem fazer a reserva",
disse Warmling, que é também

prefeito de Siderópolis.
Pelo fato de as prefeituras

planejarem seus orçamentos

a partir de previsões do Go
verno Federal, não há como os

.

gestores conseguirem, de fato,
se prevenir a surpresas, como
à queda de arrecadação deste
ano. "Este foi um ano atípico,
aí é necessário fazer os ajus
tes como adotar o horário de
verão e assinar exonerações",
disse Warmling. "Mas no fim,
isso acaba prejudicando a po
pulação", completou.

EDUARDO MONTECINO

PREFEITO Nil�on Bylaardt disse que o déficit
atual da Prefeitura é de quase R$ 1,5 milhão

Guaramir·m

Bylaardtbuscou
orientações na Fecam
Em Guaramirim, o prefeito

Nilson Bylaardt (PMDB) disse

que o déficit atual da Prefeitura
é de cerca de R$I,5 milhão. "Se
a arrecadação permitir, vamos
conseguir fechar as contás", co
mentou. Antevendo a dificul
dade de zerar as contas, o pre
feito procurou orientações da

Federação Catarinense de Mu

nicípios (Fecam). Da entidade,
ele teria recebido informações
de que o trabalho realizado

pelas administrações também
é levado em conta nas avalia

ções do Tribunal de Contas do
'

Estado (TCE/SC). Esse órgão
tem como principal função a

de realizar o controle externo

dos gastos públicos estaduais e

murucipais.
"Fizemos a evolução patri

monial do município; com a

frota praticamente duplicada,
através de um Termo de Ajuste
de Conduta (TAC). Tivemos que
colocar para funcionar o centro
cirúrgico do hospital, demos
mais de um ano de aluguel para
quase 60 famíliàs vítimas das

enchentes, quer dizer, são todos
pontos a favor da administração
e que se mostrar (para o TCE)
que trabalhamos muito duran
te o mandato. Eles consideram

isso", disse Bylaardt.

Schroeder· e Massaranduba

Prefeitos confiantes
o prefeito de Schroeder,

Felipe Voigt (PP), e de Mas

saranduba, Mario Fernan
do Reinke (PSOB), respec
tivamente, também estão
confiantes no' fechamento
das contas. Ambos os muni

cípios tomaram medidas de

contenção de gastos para evi-

tar maiores dificuldades. "Fi
zemos ajustes nas horas ex

tras' tiramos as gratificações
e foram feitas exonerações",
disse o prefeito de Schroeder.
Já Reinke disse contar com a

parcela do Fundo de Partici

pação dos Municípios para
conseguir fechar as contas.

Repasses de dezembro do Fulido

de Participação dos Municípios
Município FPMAdicional FPMNormal Total

Jaraguá do Sul 1.824.389,43 3.672.473,14 5.496.862,57
Guaramirim 574.109,95 1.155.676,16 1.729.786,11

Corupá 358.818,72 722.297,59 1.081.116,31
Massaranduba 358.818,72 722.297,59 1.081.116,31

Schroeder 358.818,72 722.297,59 1.081.116,31
......................... .................................................................................. . ........................ . .........................
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,1/i'l!i!;ili;;U�n�'iítfiii;f%,;a,Jja;:s
gundd'o apre, t

pode acontecermais tarde.
Falta pouco para a equipe
'bateramartêlo 'e fulãI1zaicí·'
composição dos primeiros
nomes anunciados. Os
y�tidQ,�já fiz,�raDlq,ijªpel '.

e indicaram os nomes

Quj;UDS només
No Instituto de Pesquisa
e Planejamento (lpplan),

h 0,arquitetõ..,R��nharq:,
.

Conrads é o mais cotado
para assumir a pasta. A
petísta Fernanda Klitzke
dêve assulllir:d cargo dgi

. secretária de governo,
enquanto cresce a tendência
de que.o advogado Raphael
Rocha Lopes assuma a

Procuradoria. Além desses,
há uma indefinição 9)-lanto
à secretâría de Educaçãó e

Desenvolvimento Social.
Na Educação, dois nomes
ganham força. A vereadora
Natália LúciaPetry (PMDB)
pode assumir a pasta.
Caso nã,Q seja ..confirmada,
oprofessor ElsonQuíl
Cardozo é o mais cotado.
Mas, a indicação da
vereadora abriria uma ' , "

vaga no Legislativo para o

suplente Antonio Marcos
da Silva (Deg,fi). Contudo, o
nome dele t'ambém 'é um�' ,

indicação para a secretaria
de Desenvolvimento

.

fechar os olhos para a situação em que
se encontra a prestação dos serviços.
Mas, o atual secretário de Administra

ção' Ivo KoneU (PSD), reafirma que em

2012 não vai acontecer o reajuste.
Contudo, o decreto sairá neste ano.

Ou seja, o aumento da tarifa da passa
gem será a herança que o prefeito eleito
Dieter Janssen (PP) vai receber da atual
gestão. Se juntam a ela, as demais recla
mações, como por exemplo, a falta de
mais linhas e horários, a má qualidade
dos serviços prestados e o preço consi
derado elevado (e que deve aumentar
ainda mais). Enfim, será um problema
para o novo governo resolver.

_,
-

Ultima sessao
A sessão de segunda-feira foi a
última da atual legislatura na
Câmara deVereadores de Corupá.
Além da votação do Orçamento
para 2013, uma indicação do
vereador Everaldo Mokwa
(PP) tomou parte do tempo
da plenária. Em discussão um

pedido para que a administração
municipal dê uma atenção
especial à Rota das Cachoeiras. O
vereador reclama do abandono

daquele ponto turístico.

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

. "

A herança que nlnguem quer
Hoje a prefeita Cecília KoneU (PSD)

deve assinar o decreto que aumen
ta o valor da passagem do transporte co
letivo em Jaraguá do Sul. O argumento
mais incompreensível utilizado pela ad
ministração .é de que o reajuste atende
às cláusulas contratuais. Por outro lado,
a empresa ainda não construiu os mini
terminais nos bairros, que também es

tão no contrato. '

Com dificuldade de identificar os

investimentos feitos pela empresa con

cessionária do transporte coletivo, os

usuários sentem no bolso a variação do

preço das passagens. E para piorar, há a

omissão da atual gestão municipal ao

Função
Gratificada em

Massaranduba
A Câmara de Vereadores de
Massaranduba aprovou na última
sessão o Projeto Resolução
n° 001/2012, que concede
gratificação para o cargo de
tesoureiro da Câmara. Mesmo
com o aval dos parlamentares,
o valor e o início do pagamento
dependerão de uma lei, que deve
ser criada pela nova legislatura.

Chiodini recebe

homenagem
o deputado estadual Carlos Chiodini
(PMDB) recebeu uma homenagem ontem

à tarde da União Nacional dos Conselhos
Municipais de Educação (UNCME) pelos
serviços prestados ao ensino, catarinense
frente à Comissão de Educação, Cultura
e Desporto daAssembleia Legislativa.
uÉ um compromisso trabalhar pela
melhoria da educação catarinense,
pois é pela educação que faremos
municípios, Estados e o país, lugares
melhores para viver", afirmou Chiodini.

Confiança-
O vereadorWilson Gessner (PMDB) reforça
que todos os cargos comissionados da
Câmara deVereadores dê Corupá deverão
permanecer nas funções no próximo
mandato. Ele revela que o PMDB, apesar
de ter amaioria na Casa, tem uma relação
de respeito e confiança aó principal
partido aliado no Legislativo, o PSDB.

Guaramirim
e Schroeder
A sessão na Câmara de
Vereadores de Schroeder na

próxima segunda-feira será a

última presidida pelo vereador
Manoel Ednilson Burgardt (PT).
O Legislativo schroedense vai
encerrar os trabalhos com todos
os projetos votados. A única

pendência que deve ser resolvida
nestas duas semanas é sobre a

Comissão Especial na Câmara
deVereadores de Schroeder,
que está analisando as obras de
reforma e ampliação do posto de
saúde no Centro do município.
Em Guaramirim, a última sessão
acontece no dia 20.

Desconto
de IPTU
Entrou na pauta de ontem
O projeto de lei que
concede desconto de 12%
ao contribuinte que fizer o

pagamento do IPTU à vista.
Para ter direito, o contribuinte
precisa estar adimplente das
taxas de IPTU com o município
até o dia 31 de dezembro deste
ano. O projeto precisa ser
aprovado em duas votações.
A segunda votação deve '

acontecer na sessão de amanhã.

Aumento da
tarifa de'água
O Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto de Iaraguá do
Sul (Samae) anunciou ontem o

reajuste de 6,65% no valor das
tarifas de abastecimento de '

água e esgotamento sanitário
e de serviços prestados pela
autarquia. O novo valor será
cobrado nas faturas com
vencimentos a partir de lo
de fevereiro de 2013.

Férias coletivas
em Corupá
Os servidores públicosmunicipais de
Corupá entrarão em férias do dia 2 a 31
de janeiro. Neste período, funcionarão
apenas os serviços essenciais, como por
exemplo, a saúde. Nos dias 24,26,27,
28 e 31 'será ponto facultativo.

13° salário
O prefeito de Corupá Luiz Carlos
Tamanini (PMDB) confirmou para
esta semana o pagamento do 130
salário aos servidores do municíp�o.
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

RISCOS Galhos das árvores tomam conta do espaço dos cabos de energia na avenidaWaldemar Grubba

Comunidade

.Quem vai quebrar os galhos?
Falta de podas em árvores na avenida
Waldemar Grubba causa risco de acidente

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

1\ natureza e a eletricidade se

.t1.misturam, mas a combina

ção não é perfeita. As árvores
do canteiro da Avenida Prefeito
Waldemar Grubba, no bairro

Centenário, cresceram e já al

cançaram os cabos da rede de

energia que passa pelo local.
Uma das principais queixas
dos moradores ,é que os casos

de curto-circuito são frequen
tes e que os trabalhos de cor

tes não são suficientes e demo
ram em acontecer.

Segundo o morador do bair

ro, Sérgio Dallagnelo, o último
trabalho de corte realizado nas

árvores foi no ano passado e,
desde então, ninguém se pre
ocupou com os novos galhos
que surgiram. "Eles cortam em

formato de "v", não podam as

partes mais altas", comentou.

O empresário explica que já fez
contato com a Celesc, mas que
não teve resposta durante os

seus pedidos. "Eu já pedi libe
ração para fazer o trabalho de

poda, mas não fui autorizado",

destacou. A preocupação de

Dallagnelo é pela invasão dos

galhos na rede de abastecimen
to da suamoradia, que já foi to
mada pelos galhos e folhas.

As negativas para os cortes

são justificadas pelo fato de que
esta rede oferece risco, pois é
uma alimentadora da subesta

ção de Guaramirim. "É perigoso
porque a energia pode puxar o

objeto que está sendo utilizado
e ser fatal", explicou o gerente
regional da Celesc, Luiz Melro.
Em casos de árvores que este

jam próximas aos cabos de ele
tricidade, os moradores devem

procurar a concessionária para
agendar os trabalhos de poda. A
estatal vai repassar a ocorrência
para empresa terceirizada para
que o serviço seja executado.

Em caso de
árvores que estejam
próximas aos cabos
de eletricidade, os
moradores devem
procurar a Celesc.
O telefone é o

3372-8600.
I r ,

PREOCUPAÇÃO Jonathan disse que viu
faíscas saírem dos tios 'de energia elétrica

Perigo
Situação causa temor

Quem passa distraído pela e ficaram expostos no chão,
calçada não percebe que exis- deixando pedestres e moto

te fiação energizada no local, ristas em perigo. O medo dos

pois elas estão escondidas. moradores também aumenta

Mas, na última sexta-feira, lo- em dias de mau tempo. Pró
nathan Dallagnelo, 23 anos, ximo ao ponto de ônibus que
percebeu que algumas faíscas existe no local, principalmen
saíam dos fios. "A sensação é te em dias de chuva, parte da
demedo, aindamais quemui- calçada e da avenida ficam
ta gente passa por aqui, prin- alagadas, trazendo risco para·
cipalmente crianças", comen- quem passa perto. "Imagina se

tou. O jovem lembrou que um cabo rompe ou solta faísca
.

alguns cabos já se romperam nestas horas", questionou.

Estacionamento

Tempopara
regularização
Os usuários do sistemade esta

cionamento rotativo na área cen
tral de Jaraguá do Sul que recebe
rem avisos de regularização após
as 17h terão até o dia seguinte
para resolver a pendência direta
mente na sede da empresa Hora
Park (rua João Marcatto, Centro,
em frente ao Restaurante Brasilei

rinho), que administra o serviço.
Amedida vale até sexta-feira e foi
definida em reunião entre a Di
retoria de Trânsito da Secretaria

Municipal do Urbanismo (Se
mur) e a própria concessionária.
Normalmente este prazo é duas
horas após a autuação. Segundo
o gerente de Trânsito e Transpor
tes da Semur, Mareio Roberto
Ribas, a alternativa é para que
os motoristas possam se adap
tar aos novos horários do sistema,
que desde segunda-feira vigora
das 9h às 18h e, comisso, evitar in
convenientes comomulta e perda
de pontos carteira.

De acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), o con

dutor que não regularizar sua per
manênciaem áreas administradas

por concessionária de estaciona
mento rotativo está sujeito a uma

multa de R$ 53,20, além da perda
de três pontos na CNH, sendo a

infração enquadrada como leve.

Defesa Civil

Alertas para
aschuvas

Os períodos chuvosos previs
tos para o final de 2012 e início de
2013 despertam a atenção daDe
fesa Civil da região. Ontem, num
encontro realizado na Associação
dosMunicípios doVale do Itapocu
(Arnvali), o geólogo da Prefeitu
ra de Iaraguá, Normando Zitta,
falou sobre algumas preocupa
ções como: a previsão de fortes
chuvas; eventos geoclimaticos
cíclicos, a fragilidade geológica
nas áreas de encostas, a susceti
bilidade a alagamentos em áreas

planas, edificações frágeis, além
do período de transição e des
continuidade entre os comandos
nos municípios. Zitta informou

que há algumas ações imediatas
que precisam ser realizadas pe
los municípios, como definir os

responsáveis pela Defesa Civil e
elaborar o Sistema de Comando
e Operações, que é uma hierar

quização de tarefas associada aos
responsáveis por cada área .
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INTERESSANTE

Curiosa, a aposentada
Ana Goldacker quis
ver o que havia
dentro da casinha

PREOCUPAÇÃO
A estudante

de Pedagogia,
Giovana Stipp,

também conferiu
o projeto

JARAGUÁ DO S!JL... .. ... ... ..

Bárbara Elice

escalam O banco e conseguem abrir a por
tinha. Amãe, apressada, não dá muita bola
e pede que ela volte para perto. O casal, an
dando de mãos dadas, mira lá dentro, tenta
entender, mas passa reto. Uma senhora não
resiste e vai conferir.

A aposentada Ana Goldacker não sabia o

que era, mas, quando entendeu, não escon

deu a surpresa. "Mas isso é muito bonito!",
disse, sorrindo. Ela gostou da ideia, mas pre
feriu não pegar um livro namanhã de ontem.

Talvez pela falta de tempo, ou pela ti

midez, o público ainda tem receio de abrir

aquela porta. A casinha foi instalada na últi
ma segunda-feira, e tem 20 obras de autores

regionais, nacionais e internacionais, como
"Crônicas de Maria e outras tantas", de Sônia
Pillon, "Recordações do Escrivão Isaías Cami
nha", de Lima Barreto, e "O Natal de Poirot",
de Agatha Christie. Para o frentistaAlinor de

Paula, o projeto facilita o acesso da comuni
dade aos livros. No entanto, ele teme que al

gumas pessoas emprestem e não devolvam.
"Acho que são poucas as pessoas que

têm o espírito de colaborar com isso",
acresce!ltou a estudante de Pedagogia,
Giovana Stipp. Segundo a supervisora da
Biblioteca Rui Barbosa, Dianne Katie Ko

nell Chiodini, uma fiscal deve visitar o

local diariamente para trocar os livros e

acompanhar a movimentação. "Sabemos
que isso pode acontecer, mas acredito

que, com o tempo, as pessoas vão criando
a consciência", disse Chiodini.

O Biblioteca Convida é um projeto per
manente. O objetivo é distribuir mais casi
nhas pela cidade, sempre em locais próximos
a um banco de praça. As comunidades inte

ressadas podem entram em contato com a

biblioteca pelo telefone 2106-8717.

ma casinha com janelas,
paredes de madeira e te

lhado. Na porta, estão as

instruções para entrar:

escolha, leia e devolva. Lá

dentro, existe um universo

de lembranças, viagens e imaginação, bas
ta alcançá-lo com as mãos. Parece surreal,
mas esse é o projeto Biblioteca Convida, da
Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa,
em Iaraguá do Sul. A casinha, instalada ao

lado de um banco na Praça Ângelo Piazera,
é uma réplica em miniatura do prédio da

.

biblioteca e, assim como na original, serve
para o empréstimo de livros.

As crianças, sempre as mais curiosas, já
enxergam a biblioteca de longe. Apontam,

MAIS DO QUE
UM INGREDIENTE,

ÉUMTOQUE
DE MESTRE.

Camerata

Júniorencena
atividadeshoje
Iniciativa social que vem dan

do oportunidade a jovens, ado
lescentes e adultos a se iniciaram

ao estudo da música, o projeto
Camerata Scar encerra suas ati
vidades em 2012 com mais uma

edição daMostra Didática. O pro
grama ocorre nesta quarta-feira,
as 19h, no Centro Cultural, com
entrada gratuita. Informações
pelo telefone 3275-2477.

Esta será a terceira mostra

da Camerata Júnior, projeto
que conta com o patrocínio das

empresasWeg e Menegotti Má
quinas, por meio da Lei Roua

net, do Ministério da Cultura.
O projeto teve início em março
deste ano e vem apresentando
resultados positivos.

"Percebe-se em todos os

momentos de aulas, ensaios e

apresentações que realmente
a música transforma pessoas e

desperta nos estudantes senti

mentos como amizade, respeito
e companheirismo, além de de
senvolver um bom coração", co�

mentaBernadeteVenturelli Scoz,
coordenadora do projeto. Segun
do ela, nesta mostra mais uma

vez haverá apresentações indi

viduais' em pequenos grupos,
finalizando com o grande grupo.

O projeto Camerata Scar está
centrado em alguns objetivos,
como permitir aos participantes
adquirir experiência em prática
orquestral e música de câmara;
desenvolver a disciplina, o senti
do de responsabilidade e coope

ração, a atenção para com o ou

tro e a concentração; possibilitar
a educação social e artística das

crianças e adolescentes, contri
buindo para o aprimoramento
da cultura geral da comunidade;
incentivar crianças e jovens, para
o estudo da música como forma
de desenvolvimento

.
pessoal,

cultural e social; estabelecer com
os músicos um compromisso
solidário, fazendo-os entender e
respeitar a pluralidade dessa en

grenagem onde se uma peça fal
tar ou falhar todo o trabalho final
será comprometido.

Selecta-
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Previsão do TeDlpO
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Oanoínhas
"YÂ
20° 27°

São Miguel
do Oeste
"Y Â
21° 30° Joaçaba

"YÂ
,20° 28°Chapeoô

"Y Â
20° 29°

Condição de
pancadas
de chuva
Namadrugada condições
de chuva isolada no setor

norte de se. No decorrer
do dia, o sol aparece em
todo o Estado, mas a

partir da tarde voltam a

ocorrer pancadas isoladas
de chuva com trovoadas
do Oeste ao Planalto.

Temperatura elevada.

Lages
"YÂ
17° 26°

Ensolarado
:

Instável Parcialmente
Nublado

..
,

Nublado Chuvoso Trovoada

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

do vento relativa (%)
o 6h Leste-Sudeste 3km/h 77
o 9h Leste 5km/h 90
o 12h Leste 8km/h 79
o 15h Leste 13km/h 74

5mm

80%o 18h Leste 15km/h 78
de possibilidade

o 21 h Leste 10km/h 85 de chuva,

Humor
Ai, que calor!
Num dia demuito calor, o marido sai do banho pelado, chega pra esposa e fala:
- Meu bem, estámuito quente.
O que você acha que os vizinhos vão dizer se eu for cortar a grama assim,
.cornpletamente nu?

Amulher olha pra ele e responde:
- Provavelmente que eu casei com você por dinheiro!

Sudoku,

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lca
C.>
�.
-

O
cn

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

�.

Óculos de sol

/Joinville
.... Â
20° 29°

Jaraguá do Sul
� �o�o

Mafra
"YÂ
19° 27°

�"

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 29°C

SEXTA
MíN: 18°C
MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 29°C

Rio do Sul
"Y Â
19°26°

Blumenau
"Y Â
20° 30°

São Francisco do Sul
• Preamar
o 2h19: 1,8m
o 15h19: 1,5m
• Baixamar
o 11 h39: O,5m
o 20h06: O,1m

Itajaí
• Preamar
o1h04: 1,1m
o 13h38: 1m
• Baixamar
o 9h06: O,3m
o 20h31: Om

Florianópolis
• Preamar
o1h13: 1,2m
o 13h43: 1m
• Baixamar
o 9h02: O,3m
o 20h21: O,1m

Imbituba
• Preamar
o 1h53: O,7m
o 13h11: O,5m
• Baixamar
o 8h34: O,2m
o 19h58: Om

Florianópolis
"Y .A
20° 27°

«:

Criciúma
"Y Â
18° 28° • MINGUANTE 6/12

NOVA 13/12

CRESCENTE 20/12

Tábua
das marés

CHEIA 28/12

1 2 5 7 8

São Joaquim
"YÂ
14° 25°

Laguna
"Y Â
20° 28°

3 4

1 .. II
-
II

II
II

II
II

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Arrancar fio por fio
2. Neste lugar I A capital da Itália
3. Português I Chegar ao meio
4. O centro do ... coliseu I A jogadora de futebol ala

goana eleita por elnco vezes a melhor do mundo,
5. Estrumar (a terra) / Escola Naval
6. O que é ou existe / Federação Internacional de Au

tomobilismo
7. Baixar determinações
8. Gancho em que se prende o punho da rede de dor-

mir
9. Disposto em raios
10. Concluída, terminada / Sigla do estado nordestino

com as cidades de Piripiri e Luis Correia
11. As iniciais do ex-piloto Emerson I A atriz Nicole,

de "Moulin Rouge"
12. Uma forma de abreviar o nome do primeiro mês do

ano / Linhagem, raça, geração, vistos cónforme as

caraterísticas físicas e morais que os identificam 10

13. Parte dos corpos vivos com uma determinada fun-
1 i

ção I Todos os que estão aqui.

VERTICAIS
1. A cidade norte-americana em que John Kennedy foi 13

baleado e morto / (Mús,) Acorde de sons sucessi-
vos em instrumento de cordas

2. Da família de mamíferos, que compreende o cavalo,
a zebra, o asno / Respirar com dificuldade

3. Dito em voz baixa I As iniciais do cantor Gonçalves
,

(1919-1008)
4. fibra de planta têxtil / (Ingl.) Bebida alcoólica
5. De exatidão absoluta
6. Equipar para a guerra / (Pop,) Mergulho em águas

de piscina ou do mar

7. Esmigalhar aos poucos com os dentes I Canção'
popular de Portugal / (Inform.) Abreviatura de um

programa destinado a comunicação entre usuários
de computadores

,

8. Indivíduo que trabalha como guia para outras pes
soas dentro de florestas / O Donald é um famoso
personagem de histórias infantis

9. O estado com as cataratas do Iguaçu / Destroços
de construções, civilizações antigas, objeto de es

tudos arqueológicos.

.2

3

4

5

6

7

8

12
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Universo TPM
Elijane Jung

o universo
feminino
está aqui!
Acesse o blog:

_,

E a treva
Transparências em demasia.

Assim como o decotão e

shortinho curto e agarrado
podem ficar vulgar em quem
tem corpão, a transparência
também pode derrubar uma
produção. É preciso dosar o

uso apostando em detalhes ou

peças superiores que podem
ser usadas com sobreposição.

Mostrar tudo é meio treva!

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Renda. Há várias estações que
o tecido permanece em alta
e não dá pinta de que isso vai
mudar. No verão é ainda mais
evidente o uso dessas tramas

que, se usadas na peça inteira

podem dar um ar vintage e,
se usadas em detalhes, dão
delicadeza ao look. Eu acho
lindo ... Superflash!

Dicadavez
A dica da vez é de leitura. Pra quem curtiu
o "Estação Carandirú" do Dr. Dráuzio
Varella, já está nas livrarias o outro lado
da história da penitenciária. Dessa vez,
o autor retrata o dia a dia e as histórias
dos carcereiros, profissão que dá nome
à obra. Vale a leitura, primeiro pela
habilidade do autor com as palavras e,

segundo, pelo enredo nada fictício.

....................................................................................................................................................
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� Divã com �·

.·

.

� Gabriela'Maria da Silva. �·

.·

.·

.·

.

� Onde trabalha e o que faz:No momento não �
� trabalho, em janeiro vou fazer vestibular �
� para Relações Internacionais. Eu sou: �
� completamente feliz.Homens são: Para mim, �
� engraçados ... Mulheres são: Seres únicos. Se meu �
: relacionamento fosse um ritmo seria: Crio lo. :·

.

� Desço do salto: Com gente que se acha superior, �
: fico louca. Para me ganhar basta: Ser carinhoso :

i::.·
e não tentar me prender. Se eu fosse celebridade

�:::.seria: LilyAllen. Roubaria o cIoset de: LilyAllen
· também, ela é diva! Meu coração bate mais forte:

.

: nas eleicões ... E com sorrisos verdadeiros! Eu sou :
:

:

:::.:.
ótima: Cozinhando, sou a cozinheira da galera

�:::_(risos). Eu sou péssima em: Despedidas. Uma'
noite perfeita pede: Sorrisos, música.e companhia
boa. Um casal apaixonado precisa:Cultivar com
cuidado o sentimento, se não ... Já era. Com 50 reais
eu: Saio com meus amigos umas quatro vezes ... (risos). Com ummilhão de reais:Ajudaria

,. algumas pessoas que eu amo e investiria no meu futuro, estou só começando a vida, né?

Coisas da net (Via naosalvo.com.br)

• Quando vocês estiverem
lendo essa coluna, poderei
estar fazendo duas coisas:
chorando QU rindo aliviada.

�
.

".
I ')", '

,

' E' que 'e,serem'essa eolupa
antes do acontecimento:
Minha banca. No mais,
torçam para que eu esteja
sorrindo, tá?
•

• Por,qpde andam as boas
, banaas nacionais?Aquelàs
que fizeram sucesso e as

novas? E não tô falando
de bandas que agradam
o público teen, mas uma

,

voltada para osmais

velhinhos.como eu ... Sinto
,

falta, mesmo!

• Apartir da semana que
vem a coluna não terámais
o espaço Divã, até para
dar aquela folga para as

mulhe "

se organizarem
"úórna reriado firode
ano, cel'to?No ano que
vem, a gente vê o que
muda por aqui, né?

BRETON
REt()RlIl1rfs«ÇJERI1/:
""'C 8t1RRt1
.lIõt1.fTé
.OERZIR
• TROOIIOEZíPER
"EOt1TR(}cf

�
Tenhamais
paciência.

Retratós da vida
Dia desses unia amiga comentou sobre a velha teoria

de que amor à primeira vista não existe e que
aprendemos a,amar as pessoas. Tudo bem, eu também
acho possível aprender a amar alguém com o passar do

tempo, conhecendo as suas qualidades. Só que eu me
pergunto (e não duvido, só
queria explicação) como
é esse negócio de chegar
um dia e descobrir que tá

apaixonada por um. cara
que émeu amigo/colega/
conhecido há algum tempo?
A gente simplesmente vê
o cara depois da última
vez e sente aquele frio na

barriga?Não sou descrente, -

só queria entender. ..

Conselheiro amoroso
Namorei um rapaz por quase um ano e há pouco mais
de um mês ele terminou dizendo que não quer mais
namorar. Só que a gente se encontrou duas vezes ao
acaso e acabamos ficando. Devo continuar ficando e

esperar que ele se decida ou dou uma prensa nele.
R:A última opção. Afinal, é fácil pra ele ficar com você quando
te encontra e com outras quando não tem você. Por outro

lado, talvez ele esteja apenas confuso, gostando de você, mas
commedo de se amarrar. De qualquermaneira o conselho
mais sábio é que você se afaste. Não dá pra aguentar nem o

malandro, nem o indeciso, certo?

•
I •

: •••••••••••••••••••••••••••••••••••
0

••••••••••
I
••• : ••• 1•••••••••••••••••••• \••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso, hoje

é quarta-feira, dia 12 de

dezembro, com muito astral e

energias super positivas, assim
estamos começando mais um

maravilhoso dia! Mas, cá pra
nós, nada de Salve Jorge, o dia
começa mesmo com a novela

"Viver a Vida! Pois é isto que
todos nós procuramos, não é
mesmo?Então não fique para
do, vão à luta meus darlings.

J

•

rver O

J lian:o
Por favor, não ousem esquecê
lo: Juliano Vengrzen, o 'cap' do
Madalena e um dos queridos
deste colunista, certamente
será o aniversariante mais

festejado de hoje. Parabéns,
irmão! O meu desejo é que
você e sua bela família sejam
plenamente felizes.

I

Esplanda
Glatz
Hoje, a partir das 19h, rola no

,

show-roam do Residencial

Esplanada Glatz, na rua 25
de Julho, ali naVila Nova,
um concorrido coquetel de
confraternização.

,

"
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Epic
Os bacanas da cidade terão dià,
hora e lugar garantindo para se

encontrar. Será na quinta-feira,
dia 13 de dezembro, na Epic
Concept Club. Pois é lá que
rola a Epic Garden, a 1 a Festa

nos Jardins da Epic Club. Para
comandar o cardápio musical
o trio de gigantes Nando
Raboch, Eduardo e Rodrigo
Fogaça trazem os famosos

Djs Markus, Diogo Lima e

Guilherme Getelina,
Vai perder?

Nas.nuvens!
"Amigo Moa, não é por nada,
não, mas a verdade é que você

tá bombando mesmo, em tudo,
viu? Não são poucos os clientes

que já comentaram comigo:
'Vi você na coluna do Moa',
quando saem na tua página.
Bacana, né? Parabéns. É mais
do que merecido". Por e-mail,
MarleneVoigt levantando

.

meu astral e meu ibope.
Tô bobo, claro.

PRESENÇA O casal presidente do Beira Rio,
Odenir e Geny Dalri, conferindo as delícias do

RestaW"ante Cheers Pub, em Corupá

www.ocponline.com.br

moagoncalves@netuno.com.br

FOTOS MAURICIO HERMANN

Moa Gonçalves

,

PRESTIGIO O industrial Alberto

Correia, presidente da Dipil, prestigiado pelo
governador Raimundo Colombo, em recente

encontro político, em Campo AlegTe

FORMATURA

O jovem bem lançado
Gustavo Conti com os

pais Lourival e Karin
Conti, na ocasião da
festa de sua formatW"a

no Terceirão São Luís

Marista, no Baependi.
Aliás, Gustavo já é

,caloW"o de Engenharia
de Produção

Sabor
Você já experimentou o sabor
do "Combinado Exótico" do
Kantan?Minha nossa, de
deixarMiranda Presley (do
filme O DiaboVeste Prada)
lambendo os dedinhos.
Demais!

Bola branca
o casal Hertel e Renate,
"pilotos"daVerdureira
Raquel, abriu amão e deu
uma repaginada total nos
equipamentos do mercado.
Olha, ficou bonito de se ver.

Dá uma espiada!

Enseada
Quem tambémmolhou á sunga
em-Enseada neste finde foram

. os guapos Elias Ribeiro e Paulo
Ventano.A bordo dos amigos
curtiram aquele paraíso com
muitas comidinhas, bebidinhas
e sol. De nada!

FEIJOADA Dona Ivone

Taranto recebeu em súa

casa, no sábado, para
uma deliciosa feijoada,

o craque Tiago,
goleiro de futsal

De' Luca
o meu querido De Luca,
um dos comandantes de
carros semi-novos e novos da
EmmendoerferVeículos, está
arrebentando a boca do balão,
se é que vocême entende. Com

aquela simpatia que Deus lhe
deu e a honestidade de sempre,
tem conquistado clientes

importantes de A a Z da nossa

região. Bola branc,a.

• Andressa Sardá Maiochi
cola grau no próximo dia
14, no curso deMedicina,
pela Univali.

• Marina Castro tirando
uns dias de relax total. Ela
está curtindo as praias
diretamente de Fortaleza.
O mar aqui é demais,
confessa ela no e-mail

para este colunista!

• A linda Rainha da
Schützenfest 2011, Sandra
Wagenknecht está sempre
abalando por onde passa,

' "

com a sua si�pat,ia e

beleza.

LINDA Rafaela Farab e toda a

sua beleza nos corredores da Epic

Fernando

Lima
Não precisa nem jogar as
cartas. Nesta quarta-feira a

casa noturna The Living vai
bombar! Pois quem estará'por
lá serão os pezinhos famosos
do excelente cantor sertanejo
Fernando Lima. O que é
melhor: amulherada

entra free até 23h30.

Festão
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que uma agência de
carro está preparando uma
big balada em sua agência
aqui em nossa city. Serão
convidadas apenas 300

pessoas com pedigree e deve
ser com certeza, recheio de
muitas colunas sociais. Volto

ao assunto, não precisa se

preocupar. Combinado!

Data
Hoje, a gata em todos os

sentidos, se é que você me

entende, a super afilhadaAna
Cristina Rozza, comemora,
ao lado da irmã, do papis e da

mamis a idade nova. Queridos,
curtem a data em family!

Leitor Fiel
o leitor fiel de hoje é o grande
amigo Adilson Maass, que
sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das novidades
de nossa sociedade. Valeu

mesmo, irmão!

(4n 3055-0878
PI�� �400
�§, �. �OO

Paletada
Ontem à noite, Beta Fiscal,
do jeitinho que ele gosta, sem
frescuras, movimentou paletada
das boas em torno dos convivas

do grupo Loks. Motivos?
De sobra, como estar ao lado
dos amigos e celebrar a vida.

Na área
Cecília Oliveira saiu da toca.
Ao lado da amiga Iosí Grim,
foi almoçar no Restaurante
Típico daMalwee neste

domingo. Entre papinhas,
saborearam um supermarreco

assado que deve estar sendo

elogiado até agora!

Pensando bem
"Falar, às vezes não consigo.
Só sei sentir. Há dias em que
as palavras não são capazes
de traduzir o sentimento. Bom
mesmo é ser compreendido,
mesmo quando não sabemos
dizer. Amar é uma forma de
crer em silêncio."

Quem não se

comunica, se
trumbica!
Chacrinha

utei
Você viu?As ações da

Ambev já valem mais do

que as da Petrobras. É, a
galera tá mesmo levando
a sério a campanha 'se
beber, não dirija'!

• MorganaMaiochi, que
no quesito beleza está com
tudo. O tempo ainda lhe é

fiel!Anda sumidinha das
rodas sociais.

• Fiquei sabendo que o

meu amigo Otto, daPonto
Certo, trouxe muitas
novidades da marca
Vans, umas das griftes
maisfestejadas em todo o

mundo,Bom tempo.

• pia 18 de dezembro,
com saída as 20h30, da
PraçaÂngeloPiazeta,
acontece o Treinão de
Natal. f)percurso seráde .

6 km. O evento égratuito.

Os diretores e
" colaborador�s da I

t.
. Iamo fazem festa de
crlnfraie.rnizliçâo dia 15;
no Restaurante doBeira
Rid 'Ciul:Je dê CdinfJo.
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Elyandria Silva,
escritora

Crônica

A leveza de Tereza

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

A querida
Chiquinha,
em sua mais
recente foto.
Parece até que
sabia que seria

fotogTafada ...
Quem envia
o clique são
Andersone

Elisangela

No livro '� insustentável leveza do ser",
publicado em 1984, Milan Kundera

nos apresenta Tereza e Tomas. O casal
se conheceu numa pequena cidade, na
estação de trem, apaixonaram-se. Com
a desculpa de que estaria na cidade a

trabalho, uma semana depois Tereza batia à

porta de Tomas. Sem dizer palavra, fizeram
amor na mesma hora. Ele a convidou para
ficar e, desde então, passaram a morar

juntos, enquanto Tomas pedia ajuda a uma

amiga (e também amante) para encontrar
emprego para sua amada. Com problemas
em relacionamentos amorosos, Tomas,
médico, depois da separação da primeira
mulher, havia jurado viver sozinho para
sempre. Entretanto, tudo se encaixou e o

casalTereza-Tomas vivia bem até que ...
o ciúme começou amostrar as garras.
Tereza, incitada por desconfianças,
começou a mexer nas coisas de Tomas
e encontrou cartas amorosas recentes,
além de outras provas de traição. Sim,
o homem com quem estava vivendo há

pouco tempo a estava traindo. Sem ter

como negar, Tomas silenciou e continuou
com suas infidelidades. Confusa e com

medo de voltar para uma vida difícil e

sofrida, ao lado de uma mãe perversa
e psicologicamente destruidora, a
mocinha escolheu viver um casamento de

aparências e enganações.
No salão de beleza, uma jovem e bela
mulher, conformada, porém revoltada com
sua aparente falta de sorte, contava em
alto e bom tom sua história, para quem
quisesse ouvir. "Tenho um casamento de

aparências. Convivemos o necessário, nos

Convivemos o necessário, nos
cumprimentamos, decidimos
continuar assim por causa dos

filhos, mas cada um dorme
no seu quarto.

cumprimentamos, decidimos continuar
assim por causa dos filhos, mas cada um
dorme no seu quarto. Ele sai quase toda
noite e eu libero porque não quero homem
mal humorado em casa por causa de sexo."
Tereza aceitou as imposições de ummarido

libertino, que se dizia apaixonado, em troca

de praticamente nada. Aos poucos o peso

Novelas Clique
animalLADO A LADO - GLOBO· 18H

Constância se irrita por não encontrar Albertinho na casa de Um
berto. Neusinha culpa Isabel pela plateia vazia do teatro. Albertinho se

insinua para uma moça em um bar. Assunção não aceita que Cons
tância rejeite Laura. Neusinha recebe muitas flores e fica emocionada.

Edgar confirma a Zé Maria que João Cândido foi preso. Teresa discute
com Praxedes por causa de Eulália. Isabel não conta para Zé Maria que
está pensando em viajar. Edgar entrega vários textos a Guerra, que fic�;.
impressionado. Albertinho afirma que vai defender Laura na rua. Caniço
encontra Zé Maria conversando com Berenice.

das mentiras, aliado à infelicidade daquele
amor que escorreu pelo ralo, deu forma
a um fardo muito difícil de carregar e a
vida tornou-se insuportável. Anos depois,
Tereza o abandonou, deixando uma carta
de despedida.
A jovem com a tinta no cabelo tornava

surpresas a todas as outras. Risos

disfarçados, olhos arregalados. Alguém
comenta: "Ih, tá cheio de casamentos
assim por aí, de aparências, só que elas não

assumem, fingem para a sociedade". Veio
o espanto, seu nome também era Tereza.
Vou escrever uma crônica sobre você, falei.
Pode escrever, respondeu.
Ambas as Terezas, a da ficção e a da
vida real eram leves, até o casamento de
faz-de-conta as obrigar a carregar um
fardo tão pesado assim. A banalização
do matrimônio já não é mais novidade

para ninguém; por isso, nada a julgar,
a ninguém é dado esse direito. Isso
faz algum tempo, mas as duas Terezas
insistiram em ficar cá por minhas

lembranças, tal qual Kundera e sua leveza.

Quem sabe é por este motivo que torço
tanto por elas, para que encontrem a

leveza da vida novamente, o quanto antes.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Juliana acredita que Vânia acusou Carolina para se proteger. Ro

berta procura sua sobrinha. Nando desiste de esperar por Roberta.
Carolina conta para a tia que Vânia e Felipe são namorados. Vânia e

Felipe discutem. Juliana não atende o telefonema de Vânia. Otávio tenta

enganar Charlô. Carolina. convence Roberta de que não é a informante
de Otávio. Manoela sai apressada de casa. Fábio reclama de Roberta
ter escolhido Nando para a campanha da Positano. Nando discute com

Kiko e Roberta se desespera. Zenon pede dinheiro para Ulisses. Frô

foge de casa. Dino se preocupa com Roberta. Manoela vai a uma carto
mante. Vânia procura Juliana. Charlô flagra Juliana e Vânia discutindo.
Nando diz a Roberta que não pode ficar com ela.

SALVE JORGE. GLOBO· 21H
Berna oferece dinheiro para Adalgisa/Wanda falar com Aisha. Mus

tafa exige que Pepeu e Drica paguem pelos passeios que venderam

para os turistas. Stênio tenta convencer Helô a viajar com ele. Lena dá
o endereço de Thompson para Lucimar. Russo flagra Morena com o

celular de Adam. Zyah repreende Bianca por contradizê-lo na frente de
Tamar. Celso e Antônia não encontram o escritório indicado por Simone/
Irina. Wanda descobre que Mustafa é milionário e liga para Berna. Élcio
implica com Érica. Áurea convence Theo a comemorar seu aniversário.
Clóvis ameaça Miro. Wanda e Russo orientam Morena a ligar para casa.

* o resumo dos capítulos é de
responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
Edson C. Junior
Elcio L. Junior
Graciele Zapelini Kleis
Irene Schulze
Jean G. Luz
Jean V. Pereira
Ketlin C. Dalpiaz
Leticia E.C. dos Santos
Lindalva Marli Engelmann
Luana Giese

Luciano Pereira
Marcelene S. da Silva
Marcelo Marciano
Maria G. Rozza
Moacir Vieceli
Osvaldo Bridaroli
Rafael Engelmann
Revelino Raitz
Roberto Carlos Junior

.

Rosa M. Fernandes

12/12
Alice Krueger
Ana C. Rozza
Berta F. Schmelzer
Catiane M. L. Schumann
Catiane Mara Lopes Schumann
Claudio Mércio Kusz Junior
David William Leite Horongoso
Delei N. Barreto

Diogo Rocha

Rosa Maria Behling
Rosangela S. do Amaral

Sérgio Vargas
Silvia Piazera
Tim da Silva
Valdirene S. da Costa
Vanessa J. Zastrow
Vilmar Bryan Scholemberger Pettri
Vitor Veler
Wilson Alegre
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Casé comete gafe com
deficientes tísicos
Regina Casé se colocou numa saia-jus

ta no "Esquenta", de domingo. Na plateia,
a apresentadora recebeu deficientes físi
cos tratados na Rede Sarah Kubitschek em

programa temático sobre inclusão social.
Ao pedir para' a plateia corroborar o grito
de IIXÔ preconceito", Regina Casé, convi
dou a todos a levantar a mão e, logo de

pois, soltou o comentário constrangedor:
"Quem puder levantar amão, né?"
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Marques faz piada
sobre "Medida Certa"
o apresentador do "Vídeo Show" An

dré Marques fez piada sobre uma possível
participação sua no quadro "MedidaCerta",
do "Fantástico"Após umamatéria comRo

naldo ser exibida sexta-feira, Ana Furtado
comentou as manifestações nas redes so

ciais pedindo para que André entrasse no

desafio. "Estamos em negociação. Vamos
ver. Quem sabe quando o Ronaldo voltar a

. > jogar futebol?", rebateuMarques.----_.�

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
• ARCOPLEX3
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 14:30, 16:30,
18:30

• Crepúsculo: Amanhecer - O final - Leg. - 20:30
• ARCOPLEX4
• Quatro Amigas e um Casamento - Leg. - 14:00,
15:50, 17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• Os Penetras -15:00, 17:00, 19:00, 21 :00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC1
• 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 Guardioes (3D) - Leg. - 21 :30
• GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. -

13:45,16:40,19:10,21:50
'. GNC4
• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:00, 15: 1 °
• Quatro Amigas e um Casamento - Leg. - 17:15,
19:20, 21 :20
• GNC5
• Os Penetras - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
• SALA VIP
• Curvas da Vida - Leg. - 16:30, 18:50,21 :10
• Elefante Branco - Leg. - 14: 15, 16:30, 18:50, 21: 1 °

Em "QuatroAmigas e um Casamento"na

época do colegial, Regan (Kirsten Dunst),
Katie (lslaFisher) e Gena (LizzyCaplan)
eram asgarotasmais populares da escola
e amigas inseparáveis, que tinham como

passatempo perturbaragordinha e pouco
popularBecky (RebelWilson).Agora, anos
mais tarde, Becky éa primeira a se casar. .. e

ela chama as antigas "colegas"para serem _

suasmadrinhas de casamento. O trio aceita
o convite � resolve prepararparaBecky uma
tremenda despedida de solteiro, mesmo sem
conseguir escondera dor de cotovelo por ela
ser a primeira dogrupo a se casar.'

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer ', o Final - Dub. - 13:30,
19:00

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

Dub. - 13:20
• Três Histórias um Destino - Leg. -15:10, 17:40, 19:50
.GNC4
• Até Que a Sorte Nos Separe - Dub. - 16:20, 21 :20
• Gonzaga, de Pai Pra Filho - 13:45, 18:40
.GNC5
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final- Dub. - 16:30, 21:40
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final- Leg. -14:00, 19:15
.GNC6
• A Origem Dos Guardiões (3D) - Dub. - 13:10,
15:20, 17:30, 19:30

/

• A Origem Dos Guardioes (3D) - Leg. - 21 :30

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. -14:30,16:30,
18:30, 20:30
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 14:20 '

• Ted - Leg. - 114:40, 16:50, 19:00,21:10

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1

'Crepúsculo: Amanhecer - oRnai - Dub. - 13:30, 19:00
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 21 :40
.GNC2
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:40
• Marcados Para Morrer - 17:10,19:30,22:00
.GNC3
A Origem Dos Guardiões - Dub. - 13:45, 15:45,
17:45, 19:45

• Até Que a Sorte Nos Separe - 21 :50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 13h30,
16hOO,18h40

• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Leg. - 21 h20
• CINÉPOLlS 2
• Quatro Amigas e um Casamento - Dub. - 14h10,
16h15,18h20,20h25,22h30
• CINÉPOLlS 3
• A Origem dos Guardiões - Dub. -13h15, 15h30,
17h45,20hOO

• A Origem dos Guardiões (3D) - Leg. - 22h15
• CINÉPOLlS 4
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 14hOO,
16h30,19h15,22h20
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati - 3hOO, 15hOO
• Curvas da Vida - Leg. - 17h20, 20h10
• CINÉPOLlS 6
• Os Penetras - 13h10, 15h20, 17h30, 19h45,
22hOO
• CINÉPOLlS 6
• Até que a Sorte nos.Separe -14h30, 17hOO,
19h20, 21h50

Na Tv, Guilherme de Pádua
RéCle perd� � G:loria Perez

No domingo, uma entrevista exibida pelo
"Domingo Espetacular", daRecord, relembrou o

caso do assassinato da atrizDaniella Perez, vítima
deGuilherme e PaulaThomaz. Os assassinos

dispararam 18 golpes de faca contia a atriz. Com
ar de bommoço, Guilherme disse que, na prisão,
chegou a pensar em suicídio, masmudou de ideia

e agora garante ter entregado a sua vida para Cristo.
ParaGlória Perez o assassino falou em perdão: IIÉ
tanta coisa que eu nem sei. Eu pediria só perdão".

Nathalia DilI vai
processar revista
A atriz Nathalia Dili, que interpretou

Débora, na novela "Avenida Brasil", vai pro
cessar a revista Playboy. A revista publicou
uma foto em que a atriz aparece completa
mente nua, em uma cena do filme "Paraí
sosArtificiais", onde fez o papel daDI Erika,
para ilustrar umamatéria que reúne estre

las que tiraram a roupa em nome da arte.

Em um caso parecido, a atriz Malu Mader,
recebeu R$ 1 milhão de jornal do Rio.

Horóscopo
ÁRIES
Procure encarar as suas tarefas profissionaiS com um

pouco mais de seriedade ou terá sérios problemas.
Atenção com as palavras, pense mais antes de falar.
No campo sentimental, não faça promessas que não

poderá cumprir. cuidado! Cor. azul-claro.

\".J TOURO

U Seu pique físico e emocional estará alta. Por isso,
- conseguirá dar conta de várias tarefas ao mesmo
tempo. Aproveite para contagiar seus amigos de
trabalho Com entusiasmo e autoconfiança. Na paixão,
sua sensualidade vai prevalecer. Cor. verde-claro.

II GÊMEOS
Hoje, encontre o equilíbrio entre a sua necessidade
de progredir e as limitações que foram impostas.
Não desanime diante de dificuldades. Confie em sua

capacidade! Na vida a dois, momento oportuno para
refletir sobre o futuro da relação. Cor. bege.

cr;::: CÂNCER
� É um dia para compreender os seus temores, mas

também para solucionar suas maiores preocupações.
Não faça alarde das suas conquistas e deixe que os
resultados falem por si. Na paixão, momento ideal para
fazer planos a longo prazo. Cor. tons pastel.

LEÃo
Talvez tenha que optar entre ficar com os amigos ou
os familiares nas horas de folga. Não deixe o lar em

segundo plano, pois os parentes vão proporcionar
muitas alegrias a você. Dê um toque de desejo na
paixão e ela vai esquentar! Cor. azul-escuro.

rYk VIRGEM

II..\' Tragamais alegria para a sua vida Seu lar vai irradiar
luz hoje. Os problemas vão passar longe e você estará
com tudo para curtir muita felicidade. No serviço,
experiências que acumulou serão úteis neste dia. Ótimo
astral na paixão. Cor. creme.

Drew Barrymore fala
sobre nome da filha
DrewBarrymore e seumaridoWill Ko

pelman deram boas-vindas à filha Olive,
há 11 semanas, e Drew revelou que ela
teve a ideia do nome no estágio inicial da
gravidez quando estava lendo um livro
onde falava que o bebê era do tamanho
de uma azeitona. Drew contou que o ca

sal havia considerado uma série de no

mes, mas assim que eles a chamaram de

Olive, não quiseram outro.

..n. UBRA
A Lua realça sua comunicação. Aproveite para colocar
as conversas em dia com pessoas próximas. No
trabalho, pode aprender lições importantes. Relação
conjugal cheia de entusiasmo e felicidade. Está só?
Amor à primeira vista favorecido. Cor. cinza.

m ESCORPIÃO

IIL. Energia não vai faJtar para você e, s� explorar sua
disposição, terá muito a ganhar. Ótimas vibrações
chegam das estrelas e beneficiarão seus interesses.
No amor, o desejo de viver uma fase estável vai falar
mais alto em seu coração. Cor. azul-claro.

SAGrrÁRlo
Você vai se realizar ao lidar com tarefas novas,
diferentes e criativas. Contará com muita energia
mental e habilidade para improvisar. Na área afetiva,
sua estrela brilhará. Na conquista, não hesite para se

aproximar do seu alvo. Cor. vinho.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'.}J Embora conte com vibrações astrais positivas, será
, melhor manter a discrição em relação aos seus

interesses. Hoje, evite se expor demais. O convívio
familiar vai fluir em um clima de tranquilidade e

alegria Intimidade favorecida Cor. marrom.

� AQUÁRIO
� Focalize o que é prioridade neste momento e vá

atrás dos seus reais interesses. Hoje, você terá muita
energia física e mental para dar conta de todas as
suas atribuições. Os seus planos também podem ser

alcançados com sua alma gêmea. Cor. rosa.

PEIXES
Os astros convidam você a se comprometer com as

suas ambições. Valorize suas qualidades e não tenha
receio de ousar em suas iniciativas. Porém, não deixe
os familiares e o par em segundo plano. Na paixão, vai
a1Jair como ímã Cor. tons claros.
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CLASSIC LS 2013�

TAXADEO,89%+48X
'

R$ 319 E ENTRADA DE

R$13.0

• Ar quente
• Alarme sonoro de faróis ligados
• Para-choques na cor do veículo
• Desembaçador do vidro traseiro
� Painel de instrumentos com conta-giros
• Protetor de cáter
• Preparaçãp de som

• II.

-

I

• Duplo airbag
• Direção hidráulica
• Piloto automático
• Computador de bordo
• Trio elétrico
• Acendimento automático dos faróis

S10 CA DU LA IESEL4X4l Z 2013
TAXAZE O+24x
R$1.898 E E TRADA E

R$8 .4

à vista

-Motoroom185CV
•Ar-condicionado
•Remate start (acionamentodo
motorear-eondicionado a distância)
• FreiosABS
'6airbags
-Câmbio automático de
6velocidades
• Bancosem couro
• ESP (controle eletronico
deestabi6dade)

• TCS (sistema de controle
detração)
• Rádio com CO1MP3
usa e entrada auxiliar
• Computador de bordo

CAPTIVA ECOTEC 2 '12
A PARTIRDE

R$87.9

Classic lS 1.0, Flexpower (Coofig. RSR),aoo1�o201mo13, oom�� àv� a partirdeR$ 24]!}P,0000 através de plano de financiamento com 51,18% 4eenlrada (R$13.090,OO), 48 prestaçõesmensais
de R$ 318,17 com taxa 0.89% am, eET: 14.11%aa Valor 101a1 f:llWloiado:: R$ 2�t39D.89. 510 Cab. Oupla 0íese14X4llZ {CORfig. RIS), ano/modelo 201212013. COf!1 preço promocional à vista a partir de R$ 130.840,00
00 através de plano de firumoiamenlD (;00165,86% de entrada (RS 86-490,00), 24 prestações mensaís de R$ 1.897,63mm taxa ZelO a..m. CEI: 2,59% aa. Valor total financiado: R$ 132.033,09. Captiva Ecotec (Config.
POW). ano/modelG 2012J2012,mm JWaço promociooa1 âVistaa parfír deR$ 81.990,00. O!edas válidas para o periooo de 12 a 16 de dezembro de 2012 para o Estado do Paraná e Santa Catarina, para veículos Chevrolet
O km adquiridos nasCoooessíonãRásChevm1etOfedasnão válidasoo c:umulativasmmmodalidadede venda dire1ada fábrica, taxistas e produtores rurais. Consul.tecondi�em sua concessionária Chevrolet Os veículos

Chevrolet estão em conformidade oom o PROCONVE - Programa deControle da Poluição doArpor VeicWos .Automotores. www.clJevrolet.com..br-SAC: 0800 102 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.

Conte Comigo.
MAC RESPEITE OS LIMITES DE VEL,OCIDADE .
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APRENDIZADO Estudantes concentrados nos movimentos do robô criado� disciplina complementar. Aulas valorizam a criatividade

Educação
Robótica ganha espaço nas escolas

Alunos do Alberto Bauer apresentam os

projetos desenvolvidos durante o semestre

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

.

Natália Trentini

Um verdadeiro universo em

miniatura ,formado por
pequenas peças e engrenagens

que ganham vida através de
uma programação previamente
feita no computador. É inusi

tado' mas essa atividade com

plexa é executada por 'alunos
com idades entre 12 e 14 anos,

que ainda somam criativida

de e imaginação às produções.
IIÉ um mundo maravilhoso,
ajuda a estimular o raciocínio.

Quando eu comecei, nem sabia
direito como era, e agora pre
tendo continuar estudando e

divulgar", declarou o aluno, Ga
briel SocreppaWill, de 13 anos,

enquanto mostrava orgulhoso
o projeto de teleférico construí
do ao longo do semestre.

Com a disciplina comple
mentar de robótica, os robôs e

a programação fazem parte da

rotina de alunos da rede muni

cipal de ensino de Jaraguá do

Sul desde 2009. O fim do ano

letivo é o momento de apre
sentar os trabalhos, e na esco

la Alberto Bauer o entusiasmo

dos grupos foi grande ao mos
trar os resultados.

"Esse é o momento de so

cialização com a escola. Eles se

sentemmuito seguros para esse

momento, porque tem toda a

preparação durante as aulas",
destacou o professor de robóti
ca, Luiz.Antônio Piovezan.

As estruturas são constru

ídas com peças do brinquedo
Lego, de' um kit próprio para
a atividade. As peças que nor

malmente já oferecem inúme

ras possibilidades. de criaçã?
se tornam capazes de realizar

pequenos comandos, como de

movimentação.
Para Juan Gustavo Iurck,

de 12 anos, essa foi a chance

de conhecer uma matéria que

sempre despertou seu interes

se. liA gente começou na meta
de do ano e eu fiquei ansioso
o começo do ano todo. Se eu

puder fazer ano que vem, que
ro continuar e fazer um projeto
ainda melhor", disse.

Além de trabalhar toda a

parte técnica da robótica de
forma contextualizada, o pro
cesso ainda ajuda o aluno a

desenvolver criatividade, con

centração' raciocínio lógico
e a socialização de idéias em

grupo. i'As turmas são extre

mamente interessadas, tenho

os alunos na jnão, sem preci
sar chamar atenção, eles tra

balham por conta", destacou

Piovezan,

INTERESSE As atividades despertam a atenção
dos a1W10S. Eles querem aprender cada vez mais

Bons aprendizados nas aulas
Segundo o orientador edu

cacional da escola, Antonio

'Ribeiro, o trabalho traz bons
reflexos dentro da sala de aula.

"Ajuda a despertar a atenção,
em alunos com dificuldade em

matemática. Incentiva o uso de
recursos tecnológicos e da in

vestigação científica", disse.
Cada grupo também man-

teve durante o semestre uma

página na Internet O' blog foi
abastecido com os relatos de

avanços e dificuldades encon

tradas ao longo do caminho. IIÉ
tipo um diário de bordo, foi le

gal e bem difícil elaborar uma
fala sobre robótica que o pes
soal da Internet entendesse",
contou o aluno Juan Iurck,
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Ju tu

Diretoria lança carnê de ingressos
Iniciativa é voltada ao

público empresarial,
garantindo renda
.antecipada ao clube e

criando uma ação de
relacionamento

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Buscando antecipar receitas
para o Catarinense de 2013,

o Juventus criou um carnê de

ingressos, voltado ao público
empresarial. O carnê é com

posto por nove entradas para a

arquibancada descoberta, uma

para cada jogo da equipe em

casa. A ideia é que as empresas
utilizem o carnê como ferra
menta de relacionamento com

funcionários e clientes.

"Estamos na época das fes
tas de encerramento, de amigos
secretos e de agradecer forne
cedores. Pensamos que o carnê

passa a ser uma ótima alterna

tiva para brinde, pois não pos
sui um valor elevado e pode ser

fracionado", enfatizou o presi
dente Ierrí Luft. O custo de cada
carnê será de R$ 160.

"Foi a forma que encontra

mos para empresas de todos os

portes ajudarem o clube. Para

o Iuventus, trata-se de uma ga
rantia de receita antecipada.
Para as empresas, uma opor
tunidade de estreitar relações
com colaboradores e clientes",
acrescentou Luft, que é forma

do emAdministração de RH.

As empresas interessadas

em adquirir carnês de ingresso
podem entrar em contato com

o clube pelo e-mail juventusja
ragua@gmail.com ou no telefo

ne 9632-8028', com Iríane.

HENRIQUE PORTO /AVANTE!
!fII!!fflI#lIffl!U"_l�1f'!Il

INICIATIVA Clube conta com as empresas paramelhorar a média de público

IRIANE PORTO/AVANTE!

PRESSÃO Depois de pontear o campeonato, equipe sentiu o peso das rmais

Futsal de base

SubiS acaba na terceira colocação
Nem mesmo o apoio do tor

cedor foi suficiente para a equi
pe de futsal sub15 masculino

do Colégio Evangélico/FME as

segurar o título do Catarinense

da categoria. Jogando na Arena
Jaraguá entre terça-feira e on

tem, os garotos comandados

por Luís Dalprá viram o vizinho
Luís Alves conquistar o título.

Os jaraguaenses foram os

melhores, entre as 35 que dis-

putaram as fases iniciais da

competição. Porém, um vacilo

na última partida do turno do

quadrangular final, a derrota

de 3 a 2 para Lages, acabou cus
tando caro.

Com a necessidade de ven
cer os três jogos do returno, os

atletas sentiram a pressão e não

conseguiram render o futsal

que os credenciou como favori -

tos ao título. Logo na primeira

partida, empate em 3 a 3 com o

Pígueírense. No segundo jogo,
derrota para Lages, por 2 a 1. E

no terceiro jogo, onde somente

a vitória interessava, o Evangé
lico acabou derrotado por 1 a O

pelo Luís Alves, encerrando o

certame na terceira colocação,
"Não jogamos bem este tur

no. No futsal é assim mesmo",
lamentou o coordenador Au

gustinho Ferrari.

CSM segura sete atletas
e o treinador para 2013

Findado o Campeona
to Catarinense, a Associação
Desportiva Jaraguá começa a

pensar na temporada de 2013.

Com o patrocínio renovado

junto à CSM, o clube tratou de

segurar os atletas Dian, Hugo,
Jonas, Lé,Willian Dorn, Daniel
e Felipe. Do atual elenco, fo
ram dispensadosWillian, Ied
son, Clebinho, Cristian, Gian,
Elisandro, Xoxo, Marcia "e Luis

Turmena.

Seis atletas foram contra

tados, mas terão seus nomes

anunciados em breve, em co

letiva de imprensa que apre-
-

sentará também os novos

patrocinadores e o novo' for
necedor de material esportivo
(umamultinacional).

Na comissão técnica, Sergio
Lacerda será mantido como

treinador. Porém, terá duas
novidades ao, seu lado. Uma

é o preparador físico Mauro

Sandri, ex-Corinthians (SP).
Outra é o supervisor Mário de

Oliveira, com quem Lacerda já
atuou no Floripa Futsal.

Seis jogadores já
foram contratados

e devem ser

anunciados em breve.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

GARANTIDO Pivô Hugo renovou contrato com a

ADJ e defenderá a equipe na temporada 2013
I' I!,! '

• -LI ,11,.,
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OsGaviões da Fiel
invadiram o Japão,

Corinthians precisa vencer o egípcio AI Ahly
hoje para seguir em busca do título mundial

compareceu. em grande núme

ro apoiando os jogadores. Na

estreia são aguardados 15 mil

fanáticos no estádio. No lado in

glês, os mandatários do Chelsea

optaram por treino fechado. Sem

grande apoio dos torcedores, o

clube inglês estipula que cerca

de mil torcedores partam da In

glaterra rumo ao Japão. Hoje, o

Corinthians enfrenta o AIAhly, as
8h30, emToyota. Na quinta-feira,
o Chelsea encara o Monterrey, as
8h30, emYokohama.

JARAGUÁ DO SUL
..............

.
.

sileiros enfrentam o AI Ahly, do
\ Egito. Os ingleses encaram o

Monterrey, do México. O trei

nador Tite coloca o Corinthians

como favorito, mas sabe das
dificuldades. ('A responsabilida
de, esse favoritismo maior, é do
Corinthians e Chelsea. Agora,
traduzir em título é outra coisa,
é preciso fazer o primeiro passo

para depois pensar no segundo",
declarou o treinador. Se depen
der dos torcedores, o bicampe
onato mundial é só questão de

tempo. Nos primeiros treinos

em território nipônico, a Fiel

Agência Avante!

Qcorinthians está perto do
maior desafio da sua histó

ria. No Mundial de 2000 o clu
be sagrou-se campeão, mas foi

ofuscado por não ter vencido a

Libertadores. Neste ano, a histó
ria é diferente. Atual campeão da
Libertadores, a equipe represen
ta a América do Sul no Mundial

de Clubes. A expectativa da final
está em torno de Corinthians

e Chelsea, mas antes terão que

passar pelas semifinais. Os bra-

Torcedores acreditam

que bicampeonato
mundial é questão

de tempo.

BRUNO THADEU IUOL

MUNDIAL Corinthians contará com apoio massivo dos torcedores

ESPEBAN'ÇA Craque Lucas quer despedida com título

Copa Sul-Americana

Na despedida de Lucas, São
Paulo vai em busca de título
Após empate sem gols com o Tigre, na Argentina, o São Paulo

precisa de uma vitória simples para comemorar o título da Sul

Americana nesta quarta-feira. Os ingressos foram esgotados na

última semana e a expectativa é de um público de 64mil pessoas,

que pode se torna o maior da América do Sul, em 2012. Além do

possível título, o confronto ganha o aperitivo de ser a despedida
do meia Lucas, que vai jogar no PSG. A decisão entre São Paulo e

Tigre inicia, as 21h50, no Morumbi.

Basquete Flamengo Judô Tênis' Figueirense
....

Spurs lidera Em busca da Mudançasna Osmelhores Processo

naNBA
-

arbitragem domundo trabalhistarenovaçao
Líder da Conferência Oes- O presidente Eduardo Visando os preparativos . A Federação Internacio- Quando a fase não é boa,

te, o San Antonio Spurs ven- Bandeira assumiu o Flamengo para a Olimpíada de 2016, a nal de Tênis escolheu o sérvio não há motivos que melho-

ceu o Houston Rockets por com a missão de renovação e Federação Internacional de Novak Djokovíc e a ameri- rem a situação.Alegando não

134 a 126, no clássico texano. cumpre os primeiros objeti- Judô comunicou alterações cana Serena Williams, como ter recebido valores de resci-

O catarinense Tiago Splitter vos. Após flertar com Felipe para 2013. Ao invés de três
.

os dois melhores tenistas de são contratual e direitos de

anotou dez pontos e cinco Ximenes, do Atlético-MG, o árbitros, as competições con- 2012. Essa foi a segunda hon- imagem, o treinador Mareio

rebotes, em apenas 18 rninu- clube acertou com Paulo Pe- tarão com um árbitro central raria consecutiva de Djokovic Goiano demitido durante a

tos de atuação. Considerado laipe, ex-Grêmio, que será o J e um auxiliar que controlará e a terceira premiação de Se- Série A pelo Figueirense, en-

o principal reserva do Spurs, responsável por gerir o fute- as imagens de TV e comuní- rena. "Estou orgulhoso de ser trou na justiça contra o clu-

Splitter pode se tornar o pri- bol, em 2013. Com salário de carão através de rádio. Além nomeado campeão do mun- be. Vivenciando instabilida-

meiro brasileiro campeão da R$ 75 mil/mês, Pelaipe tem a disso, as punições só vão con- do. Era muito difícil repetir de financeira, o Furacão do

NBA, caso a franquia mante- missão de resgatar o prestígio / tar para efeito de desempate isso pela segunda vez conse- Estreito contabiliza inúme-

nha o desempenho. damaior torcida do Brasil. no tempo regulamentar. cutiva", afirmou o sérvio. ras dívidas e futuro incerto.
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