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COlDeço do novo lDandato

Prefeituras programam
paralisação'dos serviços
Por causa das férias, municípios da região começarão o próximo ano com a maioria

dos atendimentos parados, reduzidos ou funcionando em esquema de plantão.
Página4
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As marcas da morte na Procópio LÚCIO SASSI

Marlene Heiden, 63, morreu depois de ser atropelada por um Gol quando atravessava a faixa. Página 19
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EFACIL
ONAR

�Glatz'�'

Maior poder de limpeza.
Maior proteção para o motor.

A diferença a cada' 10 litros

comparando a gasolina comum

com a gasolina V-Power é de

apenas R$ 1,50

I

CAI AI

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

VENDAS

473058.3519 ,;)�En�

Clima natalino

As noites estão
mais coloridas
Moradores da região
enfeitam as casas para
comemorar o Natal. Casas,
praças eprédios públicos
viraram atrações pelo
colorido das luzes, enfeites,
presépios e Papais .Noéís.
Páginas 20 e 21
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Onibus

Passagemmais
cara em [araguá
Prefeitura assinou decreto que
autoriza o reajuste de 8% no

valorda tarifa única do serviço
de transporte coletivo. O valor
da passagem antecipada será
de R$ 3 e o bilhete embarcado
será de R$ 3,10. Página 7

Evento �

Festa da dança
em Jaraguá
Nesta quinta-feira, os jovens
bailarinos do projeto Dentro
da Dança sobem ao palco
do Centro Cultural da Scar

para apresentação gratuita. \

Evento começa as 20h.

•

Agenda
Festa com altos agitos
em nossa cidade é Da
Epic Concejlt aub.
Moa Gonçalves
P�11e13
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Plantas ornamentais

Está agendada para o perí
odo de 17 a 19 de maio do

próximo ano a realização da
terceira edição da Feira Ca
tarinense de Flores e Plantas

Ornamentais, no Seminário de

Corupá.
O vizinho município vem se

destacando cada vez mais na

produção de plantas ornamen
tais, orquídeas e outras flores. O
clima da região é propício para a
produção de uma grande varie-

dade de plantas e Corupápossui
profissionais qualificados para.
lidar nesta área.

Ainda assim, a demanda por
este tipo de produto em nossa

região ainda precisa ser com

plementada com plantas vindas
de outros Estados. Trata-se de
uma atividade que poderia ser

muito mais incentivada, prin
cipalmente por se tratar de um
trabalho que contribui para a

preservação ambiental.

Corintianos
Embora eu não façaparte
destes quase 20% da

população brasileira, fico
impressionado com o

poder demobilização dos
mesmos para acompanhar
o seu time no outro lado
do mundo. Muitos estão
realizando sua primeira
viagem internacional e não
fazem ideia das dificuldades

que encontrarão no Japão. Quanto
ao clube, está valorizando aindamais
a sua marca. Isto lhe permitirá patrocíniosmuito rentáveis,
cotas de televisão aindamaiores e contratação de jogadores
de peso em um efeito cascatamuito positivo. Umamá
notícia para os times adversários, mas uma boa notícia
para o futebol brasileiro.

Procura por crédito
De acordo com o indicador Serasa Experian, no mês de
novembro caiu 7,6% o número de consumidores que buscaram
crédito, na comparação com o mês anterior. Considerando os

feriados e o fato de que no mês anterior houve um aumento de
17,2% em relação a setembro, trata-se de um resultado dentro
da normalidade e indica que o consumidor continua buscando
o crédito para realizar compras. Um bom sinal.

Garcia
AApevi possui uma importante
parceria com aCorretora de

Seguros Garcia para oferecer
assessoria em seguros. Por conta
do convênio são oferecidos

preços especiais para os
associados.A corretora também
tem participado constantemente
do programaApevi nos Bairros.

CONTRATA-SE GERENTE

DEPRODUÇÃOINDUSTR�L
Empresa conceituada em Jaraguá do
Sul/SC, com mais de 10 ANOS no

mercado CONTRATA GERENTE DE

PRODUÇÃO INDUSTRIAL, experiência
no gerenciamento de processos
produtivos em indústria têxtil,

liderança e suporte direto nas áreas
de PCP e engenharia. Vivência com

programas de qualidade e

produtividade, conhecimento e

aplicação de indicadores de

produção. Interessados enviar
currículo para:

,�, ' , , , , ,(�çrIJJp.�r;ng�rF!,Il��@gm.élil�cQro, .

MEGA DUPLA SENA
SORTEIO N° 1132
PRIMEIRO SORTEIO

QUINA 27 - 31 - 36 - 38 - 46 - 49
SORTEIO N° 3067 SEGUNDO SORTEIO

11 - 38 - 48 - 51 - 55 01 - 14 - 22 - 35 - 42 - 44__. .� .............J

PERÍODO

�.���ç...... . ?!.?�<l(o ?�.:�ºYF:J.��.l3.º.:.?O 12
.!.�....... ..g?gg9..0(o �.�:.P..��.��.1?l3.º:.�9.�.? ..

.ç.y'�. . �.:.?ººI..�.? º:Jj;.�.���'P�R.9.:.?.Q.�.? .

.ª.º�.���................... ·IJ -0,25% 11.DEZEMBRO.2012

��º�� :.:::::::.:��::º!:?:��::.:::.·::::::::::::.:·::.:i.Ü?:���M:r�ªº::?9.úi.·::
AÇOES PETR4 19,85 ,,-0,70%

VALE5 38,38 '10/' 0,52%

..................................I.3.�.�� �.�.�.?9 !.�9..�.�9..0(o .

POUPANÇA 0,4134 13.DEZEMBRO.2012

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT 'UI!" 2,37%
OURO "UR' 0,02%

US$ .111,140
US$ 1715,970

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

@gt�·:�g�I���:��E.�f�i�f:�:�t�:::::::::::::::::�::�::t�:::::::: .. :±:::i��P:��·
. , .

EURO (EM R$) 2,7086
.

2 7105 �t ° 26%
. , ? ? .

LIBRA (EM R$) 3,3452 3,3472", -0,08%

Prêmio Abit
No último dia 5, Sonia Hess de Sousa,
presidente da Dudalina, recebeu aMedalha
do Mérito Abit. A camisaria estabelecida em
Blumenau alcançou, ao longo dos últimos
anos, um grande destaque no mercado
brasileiro. Ela conseguiu firmai no mercado
um estilo próprio e tornou-se uma grife
das mais prestigiadas. Um exemplo a ser

estudado e eventualmente seguido.

Cartilha
o Conselho de Núcleos Setorias Acijs/
Apevi coloca à disposição das empresas -

associadas ou não - a Cartilha de Núcleos
Setoriais que apresenta as respostas para
uma série de perguntas que podem surgir
para o interessado em integrar algum núcleo
setorial. A participação em Núcleo Setorial

implica na conscientização do empresário
de que o seu sucesso poderá ser rnaíor

.

quando dividir seus problemas com outras

empresas que podem ser encaradas como
concorrentes. Namaioria dos setores, no
entanto, a realização de ações conjuntas
resulta emmuito mais benefícios e torna a

questão da concorrência bastante relativa.

NOTA DE FALECIMENTO
A família de

Gertrudes Karsten
Withõeft,
ainda enlutada por seu falecimento em

11.12.12, vem agradecer a equipe de

médicos e enfermeiros do Hospital São
José que não mediram esfo�ços em

prestar o melhor atendimento. Outros

sim, agradece a todos que enviaram

flores, coroas e prestaram a última ho

menagem. Gertrudes deixa sua marca

de força e entusiasmo, pela vida ativa

ligada a atividades sociais e OASE, en
sinando que mesmo aos 90 anos, tudo
valia a pena ser vivido.

Descanse em Paz !
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Lembre-se das famosas
contas que terá no começo do
ano como IPTU, IPVA e mate

rial escolar das crianças. Seja
prudente e separe um dinhei
ro para pagar essas contas que
ainda vão chegar.

Receber uma remuneração
extrapode seruma tentação para
fazer aquela compra que não es

tava nos planos e que, por isso,
poderia esperarmais tempo. Fuja
das compras por impulso.

Pesquise muito antes

de comprar os presentes de

amigos secretos e de Natal, e

compare preços em várias lo

jas. Se conseguir pagar todas as

dívidas, parabéns! agora compre
algo que você queria ou estava

necessitando. Afinal, a remune

ração extra também está aí para
realizar um desejo que não con

seguimos adquirir durante o ano.
E ainda, se as contas estão em

dia, aproveite para fazer uma
reserva. Colocar uma parte
desta remuneração extra na

poupança ou aplicá-la em ou

tro investimento, pode ser um

bom impulso para começar a

guardar dinheiro no ano novo.

Lembre-se que, utilizando
essa remuneração extra de for
ma consciente, dá para sair do
vermelho e ainda aproveitar as
férias e festas de fim de ano e

iniciar o ano sem dívidas!

Do leitor

O USO consciente
do 13º Salário

Com a proximidade das fes
tas e férias, chega também

a temporada da gratificação de

Natal, ou seja, 13° salário. Para
algumas pessoas, o primeiro
pensamento que aparece com
esta remuneração extra é gas
tar! Vem na mente aquela fra
se: "Trabalhei o ano todo, ele
é meu e tenho direito de fazer
com ele o que eu quiser".
-

Como é um mês de férias,
aumenta a ânsia pelo consu

mo, e a facilidade ao crédito
tira o consumidor da meta de

começar o ano subseqüente
com saldo positivo. Enquanto
o dinheiro extra está na conta

ou no bólso é uma sensação de

poder, de querer comprar tudo,
mas depois podem aparecer as

complicações desta atitude.
Segundo dados do Departa

.

menta Intersindical deEstatísti
ca e Estudos Socioeconômicos
(Dieese), o pagamento do 13°

I

deste ano deve injetar R$ 131

bilhões na economia, 10,5%
acima do total do ano passa
do (R$ ll8 bilhões). O grande
conselho é planejar como apli
car essa remuneração extra. Se

guem algumas dicas para utili
zar esta remuneração extra, de
forma consciente: R

Relacione todas as despe
sas fixas e variáveis para des
cobrir o comprometimento
dos seus ganhos. Se você está

endividado, use esse dinhei
ro para quitar as dívidas, ou
pelo menos as mais caras, que
são aquelas que cobram juros
maiores (como cartão de cré
dito e cheque especial).

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com'seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

. :

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Qual é o teu preço?
çuanto

vale uma pessoa? - 1'Ah, Prates, um ser

humano não tem preço"... Quem disse isso?
T os temos preço, e não adianta bater o pezinho,
a maioria, por sinal, tem preço de liquidação. Eu,
você, o carinha ali da esquina, o "bermudão" que
está aí por perto ou lá, mais longe, todos temos

preço sim, senhora!
E sabes qual é esse preço? O preço das ideias

que a pessoa tem na cabeça. Semana passada, em
Porto Alegre, houve um encontro de educadores e

a proposta do encontro era esse: - "Ideias que po
dem fazem diferença". Quantas vezes uma pessoa
nos encanta depois de alguns poucos minutos de
convivência, de onde veio esse encanto? Das per
nas dela, do rosto dela é que não deve ser, aposto
que veio da conversação ... E o que vem a ser a con

versa de uma pessoa senão suas ideias?
Como podemos ser criativos no trabalho sem

ideias na cabeça, sem leituras diárias, sem boas
revistas e bons livros, hein, de onde vamos tirar
ideias? Os gregos, quando tratavam de ensinar ora
tória aos jovens, deixavam bem claro que não há
ideias inatas, o que está no intelecto passou antes

pelos sentidos. Quer dizer, as ideias que buscamos
e acolhemos dentro de nossa memória passam a

nortear a nossa conduta e a nosmoldar a persona
lidade, alicerce do caráter.

Uma pessoa pode ser pobre como for; mas se

tiver ideias na cabeça, será rica. Uma outra pode
dormir sobre notas de dólares e ser tão estúpida
quanto um tijolo, coitado do tijolo. É por isso que
quando entro em sala de aula para fazer palestra
aos jovens, digo enfaticamente: Estudem, estudem
muito, enriqueçam a cabeça enquanto é tempo,
depois colham os frutos. E dentro desse propósi
to, todos podem ser ricos, encantadores, sem essa

Prof.a Ju6enAriane ele Souza
\

Laudelino, coorcL cio curso
ele Tecnologia em Gestão

l"inanceiI'a ela Iaculdade ,

Anhanguera

de precisar de cotas ou bolsas, coisas préprias dos

que não se garantem pelas ideias. Ponto final.
Valores

Vou continuar no assunto. Tudo o que uma pes
soa é, é apartir de suas ideias, logo, o valor dessa pes
soa é o valor de suas ideias. Quem pensa o bem, age
bem; quem pensa o mal, age errado, tudo são ideias.

Então, a proposta de discussão dos educadores gaú
chos estava ligeiramente equivocada. "Ideías que
podem fazer diferença' é vago, todas as ideias fazem
diferença. É só escolhê-las, as boas de um lado e as

más de outro. Fácil. Aliás, assustadora essa liberdade
quando nos lembramos que ela outra coisa não é se
não o livre-arbítrio, a gênese dos nossos destinos. O
destino humano não resulta senão das escolhas que
fazemos, esquerda ou direita? Sempre a direita...

Ela
Sai do sol, guria, deixa de ser burra! Estou fa

Iando com a Maria Sharapova, aquela russinha

tenista, linda como o sol da manhã. Ela veio ao

Brasil e não tendo o que dizer, disse uma bo

bagem: - I�, que pena, não tenho tempo para
apanhar um pouco de sol"! Será que a Sharapo
va é tão tapada assim, será que ela não sabe que
com aquela linda pele nívea que ela tem, sol é
veneno? Estou falando do sol de "quarar"...

Falta dizer
Não me pergunte a razão, mas era só o queme

faltava, estou começando a ficar caidinho pelas
mulheres muçulmanas, de véu e tudo... Aliás, têm
que estar com o véu, do jeito habitual delas. Tenho
conhecido cada uma, e quando digo caidinho, cla
ro, é tudo dentro da lei. São lindas.
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Serviço público

Janeiro começará em rítmo lento
Municípios da região
terão a maioria dos

serviços reduzidos
por causa das
férias coletivas

REGIÃO
Verônica Lemus

Pref:_ituras ?� região come

çarao o proximo ano com a

maioria dos serviços parados,
com atendimento reduzido ou

funcionando em esquema de

plantão. O motivo são as férias
coletivas concedidas aos servi
dores públicos municipais.

Em Iaraguá do Sul, o prefeito
eleito Dieter Janssen (PP) defi
niu o recesso para o período de
2 a 21 de janeiro. A data foi dis
cutida juntamente com o Sindi
cato dos Servidores Municipais
da Região (Sinsep), que parti
cipou da decisão juntamente

com outras prefeituras, como

Guaramirim e Schroeder.
A futura secretária de Ad

ministração de Guaramirim,
Rosângela Kuczkowski, in
formou que as férias dos ser

vidores serão do dia 2 a 18
de janeiro, e que ainda está
sendo definido como será o

atendimento para os serviços
essenciais, como de saúde. "O
secretário da Saúde ainda está
vendo quantos postos de saú
de estarão funcionando, mas

parece que serão dois. Já as

creches deverão retornar no

dia 14", disse Rosângela.
Em Schroeder, o prefeito

eleito Osvaldo Iurck (PSDB) dis
se que acordou com o Sindicato
conceder para os professores o

recesso de 30 dias a partir de 2

de janeiro. Para os demais fun

cionários, Iurck informou que o

período poderá ser de 20 dias,
mas que espera garantir os 30
dias para o maior número pos
sível de servidores. "Vai depen
der da maneira como vamos

conciliar as escalas de plantões
para setores como Obras e Saú

de", contou o eleito.

Massaranduba
e Corupá

Em Massaranduba, os ser

vidores públicos já estão de
recesso desde o dia 10 de de
zembro, e retornam no dia 8 de

janeiro. Segundo o prefeito re

eleito Mario Fernando Reinke

(PSDB), o posto de saúde e o

Pronto Atendimento funcio
nam normalmente durante
esta semana, mas que a par
tir do' dia 20 "tudo para quase
100%", disse ele, que comple
tou: "Mas todos os setores da
Prefeitura terão plantão".

Na cidade de Corupá, as fé
rias serão concedidas em janei
ro, a partir do dia 2, seguindo
até o dia 31, e também irá fun
cionar com escalas de plantão
para manter o funcionamento
de serviços essenciais.

ARQUNOOCP

, .

GUARAMIRIM Dois postos de saúde deverão
atender a com1U1idade no período de férias

Preços válidos até 31/12/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. New Fiesta Hatch 1.61 2013 Flex (cat. RCA3) a partir de R$ 44.990,00 à vista: Ford Focus Hatch 1.61 GLX Flex (cat. OBB3) a partir de
R$ 51.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 53,15% de entrada (R$ 27.584,85) e saldo em 36 parcelas de R$ 698,38 na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da la parcela,
incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 52.726,53. Custo Efetivo Total (CEl) calculado na data de 31/07/2012 a partir de 0,38% a.m. e 4,60% a.a., por meio do Programa Ford Credil. Não abrange
seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutançã« ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito àaprovação de crédito. O valor de composição do CEl poderá sofrer alteração,
quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e

no cálculo da CEl) a data da contratação. Contratos, de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para ceras sólidas. Frete incluso.

� � �
��__ StgurosI'Old

CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero,
Capitais. regiõesmetropolita""" 4001-48581 Doma. 1oca11d<Jdes: 0800 7Xl48'iB.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
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Durante o andamento'
das investigaçõ,es, o
delegado Daniel Dias
ouviu as testemunhas, que1

em primeiromomento
confirmaram as denúncias.
Passados alguns dias, ás
mesmas testemunhas
voltaram à delegacia e

.

desmentiram as acusações,
alegando que haviam sido
induzidas amentir para

.

mudar o resultado das

eleições. Em um dos casos,
a testemunha disse ter
recebido dinheiro para dar
o depoimento contra
o candidato eleito.

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

A auditoria no

início do governo
Não é novidade para os gestores pú

blicos o quanto é importante uma

auditoria em um início de de gestão ad
ministrativa. Este levantamento serve

para que o novo prefeito possa estar a

par e entender o tratamento dado pelo
governo anterior aos recursos públicos.
Em outras palavras, é transparência, é
combate à corrupção e controle social.

Através de uma auditoria de gestão é

possível fazer uma análise profunda da

situação em que se encontra o municí

pio. E não é somente a questão financeira

que entra na avaliação. É importante, por
exemplo, conhecer a aptidão da equipe

.

disponível. Contudo, na maioria das ve

zes, a auditoria no início do governo aca

ba sendo utilizada como um instrumento
de auxílio à gestão pública, assegurando a

transparência dos atos praticados.
Mesmo assim, ainda não está claro se

em Iaraguá do Sul o prefeito eleito Dieter
Ianssen (PP) adotará talmedida no início
do ano. Antes e depois das eleições hou
ve posições distintas sobre o tema. Mas,
até agora não há nada de oficial.

Investimento
em turismo
Ontem, o prefeito eleito Dieter
Ianssen (PP) viajou aUrubici

para conversar com o prefeito do
município sobre a área do turismo.
Ao retomar a Jaraguá do Sul,
Janssen participa de reunião
para tratar do carnaval2013, com
equipe da Fundação Cultural.

.JII

Ultima sessão
A sessão de segunda-feira, dia lO, foi a
última da atual legislatura na Câmara de
Vereadores de Corupá. Além da votação
do orçamento para 2013, uma indicação
do vereador Everaldo Mokwa (PP) tomou
parte da plenária. Em discussão, um pedido
de indicação para que a administração '

municipal dê uma atenção especial para a

Rota das Cachoeiras. O vereador reclama do
abandono deste ponto turístico do município.

EDUARDO MONTECINO

Avaliação positiva
O presidente da Câmara deVereadores de Corupá, João Carlos Gottardi (PT),
avalia positivamente o período de dois anos que presidiu o Legislativo. Na
presidência daCâmara, o parlamentar conseguiu implantar algumas mudanças.
Dentre as novidades destacadas porGottardi, estão o PortalTransparência,
o site da Câmara, aTribuna livre e a diminuição do recesso parlamentar.

Recesso parlam�ntar
A redução do período do recesso parlamentar em Corupá foi o grande desafio,
segundo Gottardi. Antes eram 90 dias - 30 dias na metade do ano e 60 dias no
final. Agora, o recesso é de 15 e 45 dias, respectivamente. "Mesmo assim acho
demais. Queria que fossem 30 dias, mas a maiotia venceu", disse.' .

h � t :

Diplomação
em Corupá
Hoje acontece a diplomação
dos candidatos eleitos nosmunicípios
da região, com exceção de Jaraguá
do Sul. Em Corupá, a sessão solene
acontece as 19h, naCâmara de
Vereadores, e será presidida pela
juíza Eleitoral da 87a ZonaEleitoral,
Candida Inês Zoellner Brugnoli. Serão
diplomados os eleitos e suplentes.
Mas, apenas os nove vereadores
eleitos, o prefeito e vice receberão os

diplomas. Os suplentes devem receber
o documento somente depois da
aprovação da prestação de contas.

Em Guaramirim
A diplomação dos eleitos e suplentes
da 60a Zona Eleitoral de Guaramirim
acontece no auditório da Fameg,
as 16h de hoje. O juiz eleitoral
Gustavo Schwingel vai presidir
a sessão solene em que serão

diplomados os eleitos e suplentes
dos trêsmunicípios atendidos pela
60a Zona Eleitoral (Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder).

Mudança· no Clic
No último dia 6,mudou a direção do
Conselho de lideranças Comunitárias
deGuaramirirn (Clic). O então

presidente Charles Longui ficou
quatro anos à frente da entidade e foi
eleito vereador.A nova presidente do
Clic éMaria do Nascimento Isidoro.

Derll1ições em
Jaraguá do Sul
Prefeito eleito de Iaraguá do
Sul Dieter Janssen (PP) disse
que pão há pressa para a definição
dos nomes que assumirão os

cargos do primeiro escalão do

próximo governo. "Até o dia 30 sai

(a divulgação dos nomes), mas
nosso prazo é primeiro de janeiro,
-posso começar o mês com algumas
secretarias ainda em aberto", disse.

Viagem adiada
A viagem do futuro prefeito Dieter
Janssen (PP) à Criciúma, que estava

programada para esta sexta-feíra,
foi cancelada "por uma inversão
na agenda". Janssen deve ir até o
município na semanaque vem.
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Busca pelo crescimento sustentável
Fujama apresenta .

resultados parciais
de projetos que irão
nortear políticas
públicas voltadas ao
equilíbrio ambiental

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

Para garantir que os impactos
do desenvolvimento não afe

tem de forma irreversível o meio
ambiente do município, a Fun

dação Jaraguaense do Meio Am
biente (Fujama) dá andamento
em dois estudos específicos. Um
deles busca assegurar a qualida
de da água nas bacias hidrográ
ficas, enquanto o outro analisa
formas de aliar preservação e

recuperação da Mata Atlântica
com o crescimento urbano.

As pesquisas ainda estão em
andamento, mas já apontam al

guns resultados. "Nós começa-
. mos projetos que muitas vezes

não podem ser terminados em

um período de tempo, mas fica
o registro que para as próximas
administrações tenham crité
rios", comentou o presidente da

Fujama, César Rocha.
O Plano Municipal de Con

servação .
e Recuperação da

Mata Atlântica conta com re

sultados preliminares para a

micro região do Rio Cerro e Rio
da Luz, outras três áreas serão

�

trabalhadas: rio Iaraguá, Itapo-
cuzinho e Itapocu.

São mapeadas áreas de vege
tação (capoeira, floresta, reflo
restamento, agricultura) e áreas
edificadas (imóveis residenciais,
comerciais e industriais). "Per
cebemos que as áreas de floresta
estão concentradas na região de
montanha e que existem locais
de regeneração, onde está vol
tando umamatamais densa', ex
plicou o biólogo e coordenador
do projeto, Gilberto Duwe.

Outro fator ressaltado na

pesquisa é a atuação da mata

ciliar. A investigação ainda não
é conclusiva, mas com base na

observação e comparação de
dadosdosanosde1998e2010a

equipe percebeu que os trechos
de rios com maior alteração
de curso foram em locais sem

vegetação nas margens. "Pos
teriormente vamos analisar se

houve padrão natural ou foi
ocasionado", comentou Duwe.

O objetivo do plano é a cria

ção de sistemamunicipal de uni
dades de preservação, formação
de corredores ecológicos para

"

fluxo da fauna e flora, indicação
de áreas de recuperação e de áre
as para expansão urbana, entre
outros fatores.

Projeções
Estudos prontos em 2013

'
..

O levantamento coorde
nado pela Fujama deve ser

concluído no segundo semes

tre do próximo ano. Para o bi

ólogo Gilberto Duwe, o estudo
trará sustentabilidade para
o crescimento do município.
"A intenção não é engessar o'
desenvolvimento econômico,
mas verificar e apontar essas

áreas passíveis de expansão"

destacou.
Juntamente com o plano

desenvolvido pela Defesa Civil,
que aponta áreas de inunda

ção e de risco, deverá ser cria
da uma lei de uso e ocupação
do solo. "Vamos poder apontar
para onde a cidade deve cres

cer com segurança', comentou
o presidente da Fujama, Cesar
Rocha.

ES'I'UDOS

Biólogo
Gilberto
Duwedisse

que a meta
é apontar
.I'

areas que
poderão se

,� desenvolver

BALANÇO Dados foram apresentados ontem pelo Conselho do Meio Ambiente

As propostas que deverão ser

implantadas pelo município:
• Criação do sistema municipal de unidades de

conservação e recuperação da Mata Atlântica;
• Forrncçõo de corredores ecológicos;
• Proteção de áreas frágeis e de risco de enchentes,
deslizamentos e desbarrancamentos;

• Proteção e recuperação' de mananciais e de áreas
de recarga de aquíferos;

• Indicação de áreas para recuperação;
• Implantação de atividades de ecoturismo;
• Indicação de áreas passíveis de expansão urbana;
• Definição de estratégias de fiscalização;
• Definição de ações de educação ambiental;
• Captação de recursos financeiros.

CON"mOLE Rio Jaraguá é um dos

pontos onde a água é avaliada

Monitoramento
.

Qualidade da água é avaliada
entre boa e regular

Desde março, a Fujama
também trabalha para conse

guir um retrato da qualidade
, da água nas bacias hidrográ
ficas do município. Com ana

lises mensais feitas em dez

pontos, os resultados variaram
entre bom e regular. "Já é sa

tisfatório verificar que o ín
dice não é ruim ou péssimo.
O índice ótimo normalmen
'te é encontrado apenas em

mananciais de preservação",
destacou a bióloga e coorde
nadora do projeto, Fernanda
Bachmann.

Os testes continuam até

março, para fechar o período
de um ano. É feito o moni
toramento nos rios Jaraguá,

Itapocu, Rio da Luz, Rio Cer

ro, Rio Molha, Riberirão Iara
guazinho, Ribeirão Grande do
Norte e Rio Itapocuzinho.

Segundo Fernanda, além de
contribuir cientificamente, o

estudo ajuda a verificar a carga
de poluição presente nos rios e

auxilia na fiscalização dos pon
tos. Em uma segunda fase, a in
tenção será implantar uma rede
de sensores para medição 24

horas. "Este é um projeto pilo
to. Estamos em conversa com

o Centro Acadêmico da Católi
ca de Santa Catarina para que
sejam desenvolvidos os senso

res na universidade e a Agên
cia Reguladora de Serviços de
Sanemaneto tem interesse em

o índice ótimo
normalmente é

encontrado apenas
em mananciais de

preservação.
F1el·118,nda

Bachmann, bióloga

custear a manutenção e insta

lação", explicou o presidente da
Fumaja, César Rocha. Com os

sensores, a entidade poderá
estabelecer critérios para uma

fiscalização mais efetiva.
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Passagem de ônibus vai para R$ 3
Solicitação de

reajuste feita pela
Viação Canarinho foi
aceita pela Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

Pai assinado ontem o decreto

que autoriza o reajuste de 8%
no valor da tarifa única do serviço
de transporte coletivo. O aumento

real fica em R$ 0,25 sobre do valor
da passagem antecipada, que pas
sa para o valor de R$ 3, e a passa
gem embarcada ficará em R$ 3,10.
Quem tem o cartão de transporte
coletivo paga a tarifa antiga, de R$
2,75, durantemais 30 dias.

O reajuste será fixado den
tro de dois ou três dias após a

divulgação oficial. Segundo a

Preféitura o novo preço come

ça a ser praticado a partir do

próximo domingo, dia 16. O au

mento oficializado ainda ficou
abaixo do solicitado pela Auto
Viação Canarinho.

De acordo com umaplanilha
de custos apresentada à Prefei
tura, o valor da tarifa necessária

para manutenção do sistema e

realização de melhorias seria

R$ 3,14. "Logicamente essa é a

decisão da Prefeitura. Não era

o que calculamos, mas vamos

atender a decisão", conformou
se o presidente da empresa de

transporte, Décio Bago.
Até o último mês, o secreta

rio deAdministração, Ivo Konell,
afirmava que o reajuste não se- "

ria autorizado durante a atual

gestão. "O pedido de reajuste é

legítimo, e foi tratado com bas
tante atenção. O aumento justi
fica os investimentos e é direito
da empresa. Nenhuma empresa
semantém sem reajustes", disse,
justificando o decreto.

O contrato de concessão do

transporte coletivo no muni

cípio dá o direito a solicitar o

reajuste anual de acordo com

a inflação. O último aumen

to aconteceu em julho do ano

passado, totalizando 17 meses '

sem mudança na tarifa.

CUSTOS A usuária do transporte Cintia Focili
não gostou do reajuste porque terá mais gastos

FOTOS EDUARDO MONTECINO

PREÇOS O aumento foi de 8%. A passagem .

antecipada será R$ 3 e a embarcada R$ 3,.10

Repercussão
Usuários lamentam O aumento
Alguns usuários não aceita

ram bem o aumento.A soma fica
aindamaior para a agente de ser
viços gerais, Ermelinda Brug, 46
anos. Ela paga quatro passagens
por dia para chegar até o local de
trabalho. "Eu fico apenas quatro
horas, capaz de perder o empre
go, fica muito caro para manter.

'I Se as linhas fossem integradas,
seriamelhor", disse.

Tendo que correr todos os

dias para não perder o ônibus
de, uma linha com horários

apertados, a auxiliar de estofaria
Cintia Nara Focili, 23 anos, acha
o aumento absurdo. "O nosso

salário não aumenta, mas tudo
aumenta. Como vamos manter

os gastos?", declarou. Ela ainda
afirmou que o reajuste seria jus
tificável se a empresa oferecesse
melhorias.

Comumpensamento positivo,
o auxiliar de farmácia, Emiliano
Rodrigues, 45, acha o reajuste nor
mal. "Se for paramelhorar o trans

porte, está certo", afirmou.Mesmo
assim, ele avalia que faltam mais
horários disponíveis aos usuários.
"O aumento é necessário para que
a gente possa manter o sistema,
reavaliar a quantidade de veículos,
números de linhas e horários. Pre
cisamos de condições para ofere
cer um bom serviço, sem que haja
exploração", destacou o presiden
te daCanarinhc, Décio Bago.

O pedido de

reajuste é legítimo,
e foi tratado com

bastante atenção.
O aumento justifica
os investimentos e é
direito da empresa.
Ivo KODleU., secl'etário
de 4.dmillistração

CONTRATA-SE GERENTE

DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Empresa conceituada em Jaraguá do

Sul/SC, com mais de 10 ANOS no

mercado CONTRATA GERENTE DE

PRODUÇÃO INDUSTRIAL, experiência
no gerenciamento de processos
produtivos em indústria têxtil,

liderança e suporte direto nas áreas
de PCP e engenharia. Vivência com

programas de qualidade e

produtividade, conhecimento e

aplicação de indicadores de

produção. Interessados enviar
currículo para:

recrutaumgerente@gmail.com
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Assim nasceu um gênio
Aos oito anos,WernerVoigt foimorar com o avô, senhor Leo Schultz para
estudar. O avô eramarceneiro. Possuía uma biblioteca cujos livros eram
escritos no idioma alemão, dois deles referiam-se a elétrica e eletrônica.
Werner apaixonou-se pelaelétrica e eletrônica, descobriu aindamenino
o rumo que tomaria na vida. Na adolescência foi aprendermúsica com
Hermann Purnhagen, militar alemão aposentado, que tinha como hobby
uma oficina de consertos demotores elétricos ...Werner passou a auxiliar o
eletricista alemão e Purnhagen fabricou o primeiromotor elétrico de nossa

região. O invento foi utilizado em uma centrífuga de beneficiamento de leite.

Hoje, aWeg, empresa da qualWerner é um dos fundadores fabrica motores,
geradores e transformadores para os quatro cantos do planeta, inclusive para
submarinos movidos a energia nuclear.WernerVoigt nunca frequentou uma
Universidade, no entanto, tornou-se um engenheiro autodidata genial.

\...

DIVULGAÇÃO

Família: Cladis (CUca), WaIly (in memorian), Werner, Mírian e Valsi

Diferença entre elétrica e eletrônica
"Elétrica" é o ramo da engenharia que lida com o estudo e a aplicação da
energia e do eletromagnetismo: geradores hidroelétricos, termoelétricas
e nucleares; máquinas elétricas e motores elétricos. "Eletrônica" envolve:

Telecomunicações, telefonia fixa e celular, rádio, televisão e Internet.
.

A a te
• •

ais ln a

Da infância e da juventude é a infância e a juventude toda!
É neste período que acalentamos os nossos sonhos.Werner
aindamenino aliou a arte damúsica com o espírito criativo de

engenheiro elétrico. Mostrou-se sábio ao contrariar a premissa de

que a evolução s
-,

ó acontece pormeio da competição. Descobriu
que essa ideologia está ultrapassada, e que o progresso só acontece

pormeio da colaboração mútua. A junção de três sabedorias'
distintas deu origem ao gigante onde cada um dos sócios
fundadores cedeu a primeira letra de seu nome: "WEG".

www.ocponline.com.br

o JOVEMWERNE
RICARD VOIGT

Família e estudos
WernerRicardoVoigt ouWernerVoigt, como é conhecido, nasceu em Schroeder, no dia 8 de
setembro de 1930. É filho de RicardoVoigt eAlma SchultzVoigt. Casou-se comWally Schlup
Voigt e tem três filhas: Mirian,Valsi e Cladis (Clica), e sete netos. Iniciou os estudos em 1937
naEscola Estadual Duas Mamas com o professorHans Schmidt. Mudou-se para a casa do
avô em Schroeder e estudou até o 3° ano com o professor Frederico Schultz, Retornou a

Duas Mamas e concluiu do Ensino Fundamental com a professora Baldur Kalef.

Infância e juventude
O meninoWerner se divertiamuito com

os amigos de sua idade. Jogavam futebol,
caçavam passarinhos e tomavam banho
nos riachos. Este último divertimento era

proibido pelos pais, porém, aos domingos
após o jogo de futebol, a garotada toda se

dirigia para o riacho e tomava banho. Para

que os pais não descobrissem a peraltice,
osmeninos tomavam banho "pelados",
assim a roupa seca não os denunciava.
Na juventude, os principais divertimentos

-

eram as domingueiras e os bailes
realizados no Salão do Trapp.
•Música - Outra grande paixão deWerner

Voigt é amúsica. Desdemenino tocava
gaita de boca e flauta. ComHermann

Purnhagen aprendeu tocar clarinete
e saxofone, com partituras. Em nossa

Iaraguá integrou aBandaMunicipal, regida
pelomaestro FrançaVosgerau. Aomesmo
tempo tocava numa orquestra regida por
Francisco Fischer e sua esposaAdélia.
Em 1956, essa orquestra deu origem à.
Sociedade CulturaArtística (Scar).

• ServiçoMilitar - Em 1949,Werner se

incorporou ao 13° Batalhão de Caçadores,
em Joinville, para prestar o Serviço
Militar obrigatório. Passou seismeses'
em Curitiba estudando radiotelegrafia
e código Morse. Em agosto de 1949,
regressou a Joinville e assumiu o comando
de radiotelegrafia do Batalhão.

• Trabalho - Em 1947,WernerVoigt foimorar
em Joinville, numa pensão, e trabalhou
como aprendiz demecânico na oficina
de Leopoldo Koch. Em seguida passou a
trabalhar com o senhorWerner Strohmeyer,
dono de uma oficina derebobínamento
demotores elétricos e auto-elétrica.
Gunther Pfuetzenreuter tinha uma oficina

de consertos de eletrônicos namesma
rua,Werner se prontificou a trabalhar
sem vencimentos no período noturno da
oficina com o objetivo de aprender. Em
1950, trabalhou naEmpresul, na função de
chefe da rebobinagem demotores. Em 1952

ingressou na empresaKanning eWeber.
Em 1953 veio para Jaraguá do Sul, e em
sociedade comRomeu Bastos, instalaram
oficina. Desfez a sociedade e abriu seu
próprio negócio: OficinaWernerVoigt -
Concerto de dínamos, geradores, motores
e aparelhos elétricos em geral. Em 1958

passou a fabricar dínamos e geradores para
.

produzir energia elétrica. Em 1961, três
gênios de diferentes áreas se uniram: um
eletricista,WernerVoigt; um administrador,
Eggon João da Silva e ummecânico,
GeraldoWeminghaus: Nasceu a gigante
"Weg", cuja história todos conhecem.

• Centro de Ensino Técnico e Educacional
Werner R.Voigt - Por iniciativa do
empresárioWernerVoigt estabeleceu-se
a parceria entre a Prefeitura de Schroeder
e o Senai e surgiu o Centro de Ensino
Técnico e EducacionalWerner Ricardo

Voígt, que oferece curso técnico em
mecânica, eletrotécnica e vestuário,
qualificando assim os jovens de toda a

região para o mercado de trabalho.
• Esportes - Quando se estabeleceu em

Jaraguá,Werner ingressou no Clube de
Bolão Bota-Fora, que é vinculado ao

departamento de bolão do Baependi.
Desde então, tem participado
assiduamente de todos os eventos do
clube: Campeonatos Municipais e jogos
com clubes coirmãos de outras cidades.

Participam também da Stammtisch, que
se realiza anualmente em Jaraguá do Sul.

SANrlNVEST
Empresa genuinamente CATARIt4ENSE atua há 20,anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNAD& a .$BRVIDORES PU8LICOS

ISem cons�lta ao SPC/SERASA

ICréditos com excelentes taxas
ISem �obrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480808
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta dlils 8hOO�s 17hOO
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projeto Den
tro da Dança
comemora seu

quarto ano de

realização pre
senteando Ia

raguá do Sul e região com mais
uma noite de gala. Nesta quinta
feira, os jovens bailarinos que
se iniciam na dança sobem 'ao

palco do Centro Cultural da So
ciedade Cultura Artística (Scar)
para se despedirem do público,
as 20h. O espetáculo tem entra

da gratuita. Informações pelo te
lefone 3275-2477.

Danilo Rogério de Laia, pro
fessor de danças urbanas, que
vem, de São Bento do Sul duas
vezes por semana para aulas na

Scar, a apresentação é um mo

mento de troca com a comuni
dade. "Mostramos os processos
de criação das coreografias,
como as aulas são compostas
e as diferenças dos níveis, no

infantil, juvenil· e avançado".
Segundo ele, os- alunos ficam
motivados para mostrar o que
aprendem e se sentem à vontade
no palco. Completa assinalando

que o projeto Dentro da Dan

ça dá oportunidade a crianças
e adolescentes que têm muito

talento e não encontram espa
ços e profissionais capacitados
para desenvolver a arte da dan

ça de uma forma autêntica e

com responsabilidade.
Gabriele Baumann, aluna da

turma 2012, e Luccas Teixeira

Balena, que é aluno desde 2009,
definem o momento de subir ao

palco como sendo. algo praze
roso. "Dançamos de uniforme,
e isto se torna bem interessante

para que as pessoas percebam
todo o cuidado que há na forma

ção. São muitos ensaios para po
dermos estar apresentando nes

ta noite especial, é maravilhoso
porque na plateia também estão

nossos pais. Eles nos incentivam
e apoiam, e agora podem ver os

resultados de tantas aulas e en

saios. Ficamos tristes porque en
cerra nosso ano, mas nos dámo

tivação para começar 2013 com

toda a energia necessãria"

Mostra didática

Lisa Iaworski, idealizadora do
projeto, lembra que a aula aberta
é umamostra didática que se re

pete desde 2009. "Temos muito

orgulho de poder mostrar para
a comunidade o que é o nosso

projeto. Os talentos que temos

nas mãos, a qualidade das aulas
trabalhadas ao longo do semes

tre, o envolvimento dos profes
sores-coreógrafos e, sobretudo,
o comprometimento dos alu
nos e das suas famílias para que
tudo aconteça da maneira mais

tranquila possível. Há um pla
nejamento e organização que
são pontos fortes da direção do

projeto e a alegria que podemos
registrar nestes dias que ante

cedem esta apresentação é algo
que nos entusiasma".

Hoje à noite, estarão no pal
co alunos do pré-ballet (1°,2° e

3° ano de ballet clássico), dan
ças urbanas infantil / juvenil II
e juvenil III, dança contempo
rânea, da Cia. Dentro da Dança,
de musicalização e de percus
são Corporal.

"Só temos a agradecer. Des
de o apoio da imprensa, ao Mi
nistério da Cultura, aos pais e

alunos, equipe de professores
e da nossa secretaria, a equipe
de coordenação e marketing,
aos nossos patrocinadores por
meio da Lei Rouanet como o

grupoWeg e a Tracctebel Ener -

.

gia e o apoio da Scar", completa
Lisa Iaworski, I' " ; I
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Canoinhas
.......
18° 26°

São Miguel
do Oeste
.......
22° 28° Joaçaba

.......
20° 27°

Rio do Sul
.......
19° 26°

Blumenau
.......
21° 30°Chapecó

.......
20° 26°

Dias de sol e
chuva isolada
Quinta e sexta-feira:

Variação de nebulosidade
com aberturas de sol e

pancadas isoladas de
chuva com trovoadas.

Temperatura em
elevação. Sábado: Tempo
estável com sol entre

poucas nuvens em se.

Temperatura mais elevada.

Lages
.......
18° 25°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Joinville
.......
20° 24°

Jaraguá d Sul
.......
22° 32°

Mafra
.......
18° 25°

Florianópolis
.......
20°26°

�

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
·6h Leste-Nordeste 2km/h 93
• 9h Leste-Nordeste 1km/h 94
• 12h Nordeste 1km/h 91
• 15h Sul 1km/h 75

5mm

90%• 18h Sul-Sudeste 3km/h 67
de possibilidade

• 21 h Leste 2km/h 74 de chuva.

Humor
Sentando no trono
Dois turistas entram num museu e um deles, muito cansado, senta-se
numa poltrona.
O segurança do museu vem correndo e, esbaforido, e diz:

. -o senhor não pode sentar aí! Essa é a poltrona de Dom Pedro II.
- Eu sei - responde o turista - Mas fica frio, porque quando
ele chegar eu me levanto ...

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.

São Joaquim
.... ...
17° 23°

Laguna
.......
23° 26°

MINGUANTE 6/12

CRESCENTE 20/12

NOVA 13/12

CHEIA 28/12

HOJE

Jaraguádo
e Regi-

Previna-se!

/

Palavras Cruzadas

•

AMANHÃ
MíN: 22°C
MÁ)(: 25°C

SÁBADO
MíN: 21°C
MÁ)(: 27°C

SEXTA
MíN: 20°C
MÁ)(: 30°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h15: 1,8m
·16h13:1,5m
• Baixamar
• 7h13: 0,5m
• 20h45: 0,1 m

ltaja!
• Preamar
• 1h53: 1,2m
·14h12:1m
• Baixamar
• 10h02: 0,3m
• 21h16: Om

Tábua
das marés

Florianópolis
• Preamar
• 2h04: 1,2m
• 14h23: 1m
• Baixamar
• 10h11: 0,4m
• 21h11: 0,1m

Imbituba
• Preamar
• 2h45: O,7m
• 13h23: 0,5m
• Baixamar
• 9h17:0,2m
• 20h43: -0,1 m

��P" __"
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HORIZONTAIS
1. Outra vez, de novo I Os órgãos que se inflamam na ne

frite
2. As iniciais da cantora e compositora Dolores (1930-

1959) I O ponto mais distante do Sol na órbita de um 2

planeta
3. Pomar de cidreiras I Abreviatura de cilindradas 3

4. Outro nome do manati, mamífero aquático de corpo
arredondado, cabeça pequena e cauda em forma de 4
remo

5. (lng!.) Nome dado a cada publicação de texto ou íma- .5

gem feita pelo autor de um blog I Conjunto de casas

em beco com uma única saída para a rua, dispostas ao 6
redor de uma pequena praça interior

6. Extenso aglomerado de bambus em determinada área 7
7. Ave preta, do tamanho da pomba; também chamada

pavão-do-mato I Organização dos Estados Ibero- 8
-americanos

8. Encurtar caminho, passando por trilha
9. Conjunto de carneiros, bois, cabritos etc. criados para

diversos fins I Famosa marca de chuveiros elétricos
10. Despertado do sono .

11. As iniciais da escritora chilena Allende, de "O Plano 11
Infinito" / O pintor norueguês Munch (1863-1944), de
"O Grito"

12. Elemento de composição: dente / Certa palmeira ama

zônica
13. Variedade de feijão muito nutritivo, largamente usado

atualmente / Tecido enfeitado de lâminas prateadas.

VERTICAIS
1. (Matem.) Máximo Divisor Comum / Aves que imitam a

voz humana com grande facilidade
2. Superabundância de gordura / (Gír.) De mau humor
3. Que perdeu f1 tom / Orientações Jurisprudenciais
4. A atriz espanhola Montiel, de "Pecado de Amor" / A

jornalista e apresentadora Calábria
5. Um aparelho de comunicação / Uma interjeição típica do

gaúcho / Abreviatura de um inseticida sintético que fQi
proibido por sua alta toxicidade

6. A parte que ressalta de seu plano / Que trata com bene
volência e cortesia

7. O fim de ... abril / Ato de picar os alimentos feito pela ave
8. O político romeno Ceausescu (1918-1989), governou

ditatorialmente seu país por 24 anos / Pano branco e

fino de algodão
9. (Ingl.) Pessoa geralmente nascida em família rica, e que

cultiva um estilo de vida luxuoso, frequentando festas e

lugares da moda / Oo.is, em italiano.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

18
II

II
;

II
II

II
-

II II
II

II
II

II
II

II

10

12

13

TODOS OS MESES NAS BANCAS
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contato@poracaso.com @poracaso

Destaque
Thiago Pradi, jaraguaense acadêmico no curso de Ciências da
Computação, na Furb, desenvolveu em conjunto com o professor
Aurélio Hoppe um aplicativo que permite usar a câmera do
celular no reconhecimento de sinais e manchas na pele que
podem ser consideradas câncer. O àpp rendeu reconhecimento
na áreamédica e uma entrevista no Bom Dia Santa Catarina.
Confiram matéria e vídeo acessando a URL bit.ly/UdLT4K.

KELVYN CRISTIAN

GraziWaIz e Katiane Perito,·ganhadoras da
promoção da PatuáMusic, tiveram direito

a um jantar romântico com a dupla Dany
e Rafa, no ViIla Restaurante & Choperia,
com flores de presente e um pocket show
exclusivo dos músicos
.......................................................................................................................

Para aproveitar
No papo com a galera do Sacra caiu ontem uma ficha: fim
de ano taí, e daqui a pouco os points da cidade vão fechar

para as merecidas férias. O Sacramentum, por exemplo,
fecha dia 22 de dezembro e retorna em 3 de janeiro. E vai
que o mundo acaba até lá! Pedem pra avisar que todo dia é
dia de surpresa no point pra galera. Promoção na pedida de
baldinhos e descontos de até 25% em cervas especiais estão
previstos, não deixem de aproveitar.

ERIC DE LIMA

Charles Lux e Karol
Elizabeth Gielow na noite
com show da dupla Dany e

Rafa, na Patuá Music
...........................................................................

estou
ouvindo
Solitário
Surfista -

Gabriel o
Pensador

NadiaPaula
VieiraAmâncio,

estudante

DIEGO JARSCI-IEL

Vitrine irtual
Dois problemas da época: falta de ideia quanto ao que
comprar para presente e pouco tempo (ou paciência)
pra bater perna em loja, certo? Montamos vitrine virtual
no blog com sugestões de nossos parceiros, deem um

pulá hoje no PorAcaso.com para conferir. Tá tudo lá,
com preço, referência e forma de pagamento, é mamata!

ERIC DE LIMA

...................................Belo
.

,

casal

que faz
Jeni.tYer

Stephani
e Rodrigo
Antonio
Menel

Fogaça,
em noite
de casa
cheia
no Epic
Concept
Clubcom
o projeto
Mashup
Live

Praticidade na ceia
Toque para os responsáveis na recepção da família
nestas festas: a Casa daNonna está com a linha certa de

produtos para aliviar na responsabilidade junto ao fogão.
Encomende uma das opções de massas, molhos ou
carnes do point, retire congelado, resfriado ou aquecido
e pronto, não soe incomode mais. Confiram a dica, o
telefone é 3055 2484, e a URL é casadanonna.com:br.

Hoje tem Epic
Aproveitando a entrada das férias, o concept club
jaraguaense promove hoje pela primeira vez evento
numa quinta-feira, e a estreia faz-se com estilo:
será apresentado ao público espaço planejado
especialmente para a ocasião, o Epic Garden.
Ingressos estarão à venda só na hora. Confiram as

atrações do evento na agenda desta edição.

Hoje à noite
'

• 20h - Música ao vivo com London Eye, de Ioinville
Local: SacramentumPub 1473370 1727

Duo de gatas: Jéssica Decker
e Daniela Kasmierski na pista
do club The Living

.'
......................................................................................

• 22h - Móom Country I Show com Humberto &André e

BandaMoom Country
Local: MOOMArt n Music, em Joinville 147 88377943

; , '� I I ! :
• • • • ... • • • •• • ... � • a. ...... .. ..
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3370-3242

Bom dia
Bom dia, urbe sorriso!Hoje é

quinta-feira, 13 de dezem
bro. Amanhã, o meu terceiro

filho, Joaquim, faz um ano e

dois meses. Puts... Como o tem

po passa! E vamos que vamos,
comece o dia sorrindo para a

vida, diga que será um dia ma
ravilhoso, deixe que a harmo
nia do Céu e da Terra coopere
para o bem, progresso e a reali

zação pessoal. Feliz dia!

Boa notícia
Boa notícia de se dar: ontem, por
telefone e com exclusividade, o
cartola Cacá Pavanello confirmou

para este colunista que a Fila,
importante empresa fabricante
de materiais esportivos, amesma
que patrocina a Seleção Brasileira,
será patrocinadora também da

equipe de futsal CSM Jaraguá.
Bom demais!

KAY�ÓS
H O T E l

Capa
o advogado e presidente do
ConselhoAdminístrativo do
Hospital São José, Paulo Mattos,
é a capa da Revista Nossa. Na
matéria, muito bem escrita,
entende-se a consagração do dr.
Paulo e a sua plena dedicação
social, à carreira e o seu

profissionalismo brilhante. Ele
está classificado entre os ilustres

que faz emuito bem feito!

"
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A SEGURALTACHEGOU

E JUNTO COM ELA SUA

TRANQUILIDADE

BELAS
Fabiane Enke e

Tarine Hobell,
nos corredores da

Epic, posam com

exclusividade

para a eoluna

N s rodas
• o amarelo está em alta.
Pode entregar-se a essa cor
que será abola davez neste
verão. Igue Joesting e Ivo
Camarão estão vibrando.

• O colunista social e

professor Zeca Schmidt
estará nas páginas da
Revista Nossa, edição de

janeiro.

• Patrícia Weirch e

Camila Cerutti Maser
receberam ontem à noite
um grupo de amigos para
conhecer na sua Le'Bru
as novidades do.mundo
das altas fragrâncias.

FORMATURA O calouro em Engenharia da Produção, Gustavo Conti, na sua
festa de .formatura do Terceirão do São Luís Marista, no Baependi, ladeado

pelos amigos José Ramos, sua esposa Helena e a rJ.lha Ana Laura

Que tal'!
A noite de hoje promete altos agitas em nossa urbe
sorriso. E esse êxodo social das belas casas de nossa city
tem nome: Epic Concept Club. Logo mais, a partir das
22h, os irmãos Rodrigo e Eduardo Fogaça e o irreverente
Nando Raboch, "cap" do Kantan, agitam os nominhos
do high Rara uma sessão no jardim da moderna casa

de eventos. Os Djs Markus, Diogo de Lima e Guilherme
Getelina vão comandar a concorrida noitada. Mas vou
contar um segredinho... chegue bem cedo.
O frege' será para poucos.

A PRIMEIRA EESTMlI(j$ JI\RDIN$ QA,EPlC (.'ONÇEPI e108!
lr\greS$Qs ap9f\OS no norc; R$IO�e!'n. e R$IS,tnasc.
CHEGUE CEDO. EVENTO UMITADO.

PRESENÇA
Com olhar cor do céu,

Sara Elisabete e Lemuel
Barbosa conferem as

delícias da Cheers Irish
Pub, em Corupá

Cowboys
Naquele astral positivo de

sempre, hoje à noite a galera
dos Cowboys, um dos grupos de

amigos mais antigos de Iaraguá
do Sul, recebe convidados
e colegas da imprensa, na
"humilde residência" de Ivo

Camarão, para celebrar, em
grande estilo ,o encerramento

de 2012. Não perco por nada.

\

moagoncalves@netuno.com.br

Lembrete
Alguém precisa avisar dona Cecília
Konell que ela continua sendo prefeita
de Jaraguá do Sul até fim de dezembro.

Quanto vale'!
Eike Batista, desde terça-feira,
voltou a liderar ranking dentre os

brasileiros mais ricos do mundo.
Está comprando tudo. Até o

Flamengo. Oh, coitado!

Confra!
Hoje à noite, acontece um super
jantar de encerramento do PMDB,
cercado de imprensa, convidados
e celebridades políticas. O evento

será no salão do Botafogo.

Sucesso
A concorrida "quartaneja", do The
Living, foi a ferveção de ontem à
noite. Lotadaça de gente bonita, a
noitada foi até altas horas
desta quinta-feira!

Niver
Hoje, na condição damais querida
de Floripa, a socialite ClicaVoigt
certamente será a aniversariante
mais festejada do dia. Parabéns!
O meu desejo é que você e toda
a sua bela família sejam
plenamente felizes.

Sem clima
Não sei se você tem reparado,
mas este ano Jaraguá do Sul não
está com aquele clima de Natal.
São poucas as empresas que
investiram nas "luzinhas de festa".
Está faltando o espírito natalino,
o que você acha?

Dica de hoje
Conferir o buffet da Recreativa da
Marisol, considerado pormuitos
um dos melhores da região.

•

SEGURALTA
BOLSA DE SEGUROS

(47) 3084-3300
atendimento.jaragua@seguralta.com.br

MAURICIO HERMANN

QUARTETO Na Epic, os bemIançados Thiago Bussolaro,
Eduardo Marcatto, Rodolfo Conti e Diego Bogo, "agains" que

despertam olhares do mulherio bonito da urbe sorriso

11 de dezembro
Dia dO Arquiteto e dO Engenheiro

Again
Quem desfila again pelos
lugares" in "de nosso high é o

Engenheiro Civil Thiago Leoni.
Não está mais fazendo par
romântico com ninguém.
E viva a vida!'

. ,

Depois de certa faixa,
depois de garantir o
conforto necessário,

dinheiro é apenas troféu.
Ter muito dinheiro é
ter muitos troféus, que
atestam que você foi

bem-sucedido no que fez.

Silvio Santos

Te contei
• Deisy Cristina de'
Oliveira (leia-seMR.
Micro) é a grande
aniversariante de hoje.
Liguem!Ela vai adorar
saber quefoi lembrada.

• O novo Kia Optima
2013 está de matar. Dê
uma espiada na vitrine da
KiaPower Imports.

• Tais Caroline eMaik
Ribeiro é outro casalzinho
bonito que desfila nas

baladas da moda.

• Ave, ave, ave..... as águas
. vão rolar. Cala-te "mia"
boca.

.• Não abandone seu cão.

• Com essa, fui!
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Marcelo Lamas,
escritor e engenheiro

marcelolamas@globo.com.

Crônica

Leite condensado

Aexpressão de uso comum "0 povo
quer pão e circo" está ultrapassada.

A geração atual quer é "Ver o circo
pegar fogo". Meus amigos são assim.
Desafiaram-me a escrever sobre o tema

desta história. Disseram que eu não

teria coragem. Mas eu precisava deixar
o ocorrido registrado. Como disse

Goethe, citando um sábio: "Quem não
se sentir com tutano suficiente para o

necessário e útil, que se reserve em boa
hora para o desnecessário e inútil". É o

que eu faço: inutilidades.
Voltemos no tempo. Lá pelos meus
quatro anos de idade (eu fiz a conta, era
isso mesmo), num almoço, meu primo
me tirou do sério. Ele tomava um gole
do suco de laranja dele e, em seguida,
pegava o meu suco e completava seu

copo. E dava uma risadinha sarcástica
demais para um guri de seis anos. Fiquei
esperando uma oportunidade. Num
momento de distração dele, peguei seu

Novelas

LADO II LADO - GLOBO - 18R

Caniço reclama da inveja que Berenice tem de Isabel. Teresa

expulsa Praxedes do quarto. Assunção convence Laura a visitar
Constância. Guerra se incomoda com o comentário de Jonas so-

•

bre seu relacionamento com Celinha. Constância destrata Laura e

Assunção briga com a esposa. Laura decide enfrentar sua situação
perante a sociedade. Umberto tenta convencer Albertinho a deixá-lo
falar com Constância. Mário encontra Frederico com duas moças
em um bar. Edgar conta para Guerra que vai se infiltrar na marinha.

Assunção desconfia de Bonifácio por ter empregado Albertinho. Ca
tarina procura Isabel.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Nando não consegue se explicar para Roberta. Juliana não

conta para Charlô sobre Vânia. Otávio se incomoda ao saber que
Felipe tem dúvidas sobre seus sentimentos por Vânia. Ulisses e

Zenon procuram a irmã. Frô e Oalete chegam ao cabaré. Roberta
vai com Nando para a mansão. Felipe tem uma ideia para ajudar
Vânia e Carolina. Felipe implica com Roberta. Juliana confirma a

Analú que Nando está apaixonado por Roberta. Roberta insinua a

Charlô que Vânia possa ser a informante de Otávio. Analú critica
Nando. Roberta destrata Felipe. Frô começa seu show no caba

ré, quando Ulisses e Zenon invadem o lugar para retirá-Ia. Kiko
confirma a Nenê que Roberta está gostando de Nando. Carolina
faz a cabeça de Juliana contra Vânia. Felipe entrega a Charlô o

gravador com o registro da reunião, e ela exige que o filho explique
por que está defendendo Vânia.

SALVE JORGE. GLOBO - 21R
Wanda telefona para Lucimar e intimida Morena. Raquel fica

animada ao saber que Leonor possui um testamento. Wanda chan

tageia Berna. Celso pergunta a Simone/lrina pela sala do suposto
escritório, mas ela desliga o telefone sem respondê-lo. Bianca fica
animada para aprender a dançar como uma turca. Oemir discorda
de Zyah querer ficar com Bianca. Simone/lrina tenta enganar Celso
e Antônia. Oelzuite briga com Vanúbia e Pescoço se emociona. Ayla
ouve Bianca se declarar para Zyah. Maitê pede para Bianca voltar

para o Brasil. Jéssica avisa a Morena para tomar cuidado com Ro

sângela. Theo chega para sua festa surpresa. Áurea se decepciona
ao ver Érica com Ricardo. Stênio surpreende Helô. Ojanira/Wanda
vai à casa de Berna e conhece Mustafa.

* o resumo dos capítulos é de

responsabilidade das emissoras.

copo, bem cheio, e joguei na cara dele.
Com raiva. Isso bem antes de virar cena
clássica de novela.
Imediatamente minha mãe me chamou
num cantinho e aplicou a "medida
educacional imediata". Funcionava
bem aquele negócio. Primeiro um
sermão enorme, pois eu não poderia
ter agido daquela forma violenta com

o meu primo-irmão. Eu deveria tê-

E por final, o piOr, uns bons
sopapos no traseiro. Naquela
época a legislação era outra.

la comunicado e ela, a autoridade,
tomaria as providências. Depois a lição
foi para a parte do respeito, na hora
sagrada da refeição aquela atitude
minha era inaceitável. Talvez até algum

Clique animal

dos dez mandamentos ela deva ter
citado. E por final, o pior, uns bons
sopapos no traseiro. Naquela época a

legislação era outra.

Recentemente, numa roda de bar,
. .

umamenina veio com uma conversa

acerca do namorado, que deixou a

macharada indignada. Para apimentar o
relacionamento, ela chegou à casa dele

e, entre quatro paredes, tirou da bolsa
um leite condensado. Quando o rapaz
viu aquilo teve um surto e reprendeu -a:
"Com comida não se brinca!". Ela

guardou a lata e o clima acabou.

Provavelmente, no passado, ele deva
ter sofrido alguma sanção da "medida
educacional imediata", relativa à
comida e, seguramente, apanhou
muito mais do que eu.

Parafraseando o mestreMillôr
Fernandes: "0 intelectual pensa que o

sexo oral é ir pra cama com umamulher
e ficar a noite inteira falando em sexo".

Envie a foto do seu
animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br
ou encontre um companheiro

de estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra e do

Focinhos Carentes

[araguá.do Sul

Essas duas gatinhas,
que nasceram dia 5/10,
precisam dé um lar. São
dóceis e brincalhonas,
inclusive se dão bem
com cães. Para add��,-�.
en�re em contato com

Alessandra, através do
telefone: 9959-3370 ou
3370-2420 ou e-mail:

alyzinha-r@hotmail.com

ariantes
Diego L. Couto

Diego Leal
Fabiana Pinheiro
Fabiano Roters
Gilberto Uber
Gisele Zoz
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Adriana S. de Serra
Catiane Fernandes
Cirineu Marcilio
Claudia Roberta de Souza

João Batista Cordeiro
Josuel Schimiguel
Luzia Backer
Luzia Deluca
Luzia Machado.
Marisa R. Ribeiro

Moacir Losi
Nicole Turguetti
Rivair Bachmann
Ruth silva
Simone Cristina Coelho
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Lançamentos

CD:
'. Lot·gs, -. ç�ris:t;ifa

Agnue:ra '

Lotus é o sétimo álbum de
estúdio da cantora norte-

.
ãineritana Chrístíná *IDillera,
lançado a 9 de novembro
de 2012 naAlemanha,
três dias del?ois no REfino
f:1nido, é no dia seguinte nos
EstadosUnidos através da
editora discográfica RCA
Records. O síngle de avanço
para promoção do disco,
liyour Body", foi lançado a
17 de Setembro de 2012 na

i�nes,St0íe ije vári,Os
'

nomeadamente Brasil,
Estados Unidos ePortugal.
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Foco no Que
Realmente Funciona -

Ohristopher J. Frank
e Paul F. Mapone

Munir-se de informações
e toda sorte de dados é
considerado fundamental .
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Ana Hickmann
planeja gravidez

Depois de anos seguindo a carreira de
modelo, Ana Hickmann planeja urna re

viravolta. Recentemente, a loira comen

tou que desejava dar urn presente "com
o rostinho dele" para o marido Alexandre
Corrêa. "Ainda não estou grávida, mas, se
Deus deixar, pode acontecer em 2013". So
bre o fim do "Tudo É Possível", Ana diz que
agora o foco é sua outraatração o "Progra
ma da Tarde", que deverá ter novidades.
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Gal Costa conta que
experimentou LSD
Na quarta-feira, Gal Costa conversou

com Marília Gabriela no "De Frente Com

Gabi", no SET. A estrela falou da carreira
musical e davida pessoal. "Uma vez expe
rimentei 1;4 de LSD, mas nunca me viciei
em nada.", revelou.A respeito do filho Ga

briel' a artista contou que gostaria que ele
fosse músico. "Nunca engravidei porque
tinha as trompas obstruídas eminhamãe

sempre dizia para adotar", disse.

Tirinhas

�AJNT€RNrr
r.�Xjtm AS
Pes�S'\

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

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• 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. - 22:10
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. - 13:20
• Três Histórias um Destino - Leg. - 15: 1 O, 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

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
•Crepúsculo: Amanhecer - o Final- Dub. - 13:30, 19:00
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 21 :40
• GNC2
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:40
• Marcados Para Morrer - 17: 1 O, 19:30, 22:00
.GNC3
A O_rigem Dos Guardiões - Dub. - 13:45, 15:45,
17:45, 19:45

• Até Que a Sorte Nos Separe - 21 :50

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, r

15:30, 17:30, 19:30, 21 :30
• ARCOPLEX 3
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 14:30, 16:30,
18:30

• Crepúsculo: Amanhecer - O final - Leg. - 20:30
• ARCOPLEX 4
• 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
• GNCl
• 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: 1 O, 21 :50
.GNC4
• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:00, 15:10
• 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: 1 O
• Elefante Branco - Leg. -14:15,16:30,18:50,21:10

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. - 13h 15, 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 - 13h 10, 15h20, 17h30, 19h45,
22hOO
• CINÉPOLlS 6
• Até que a Sorte nos Separe - 14h30, 17hOO,
19h20, 21h50

Em "Curvas daVida"Gus Lobel (ClintEastuood)
é um veterano olheiro de baseball, daqueles que
se recusam a trabalhar usando o computador
e apostam todas asfichas em seufeelingsobre
os jogadores. Restando apenas três meses para o
fim de seu contrato, ele começa a terproblemas
de visão devido a umglaucoma. Escondendo a
doença de todos, Gus éenviado para analisarBo
Gentry (JoeMassingillJ, um promissor rebatedor
quepode ser a escolha de sua equipe no próximo
draft. Entretanto, ao desconfiarque há algo errado
com o velho amigo, PeteKlein (John GoodmanJ pede
àfilha dele,Mickey (AmyAdams), que o acompanhe
na viagem.Mickey trabalha como advogada eestá
prestesase tornarsócia na empresaem que trabalha,
maspassaporcima dos compromissosprofissionais.
para acompanhar o pai, apesar deles terem um

relacionamento problemático.Juntos, eles ava
liam o potencial de Gentry e encontramJohnny
Flanagan (Justin Timberlaket.um ex-jogador de
baseball que éagora olheiro de outra equipe.

Quando se fala emTiagoAbravanel, lembra
se de Silvio Santos. Não tem çomo não fazer essa
relação e o próprio ator sabe disso. Convidado
do "MaisVocê" da terça-feira, o ator disse que

hámuita cobrança. Sucesso comoTimMaia no

teatro, ele também falou que só depois da fama.
cotneçou a se aproximarmais do apresentador: -

"Meu sucesso nos aproximou e eu estou adorando
isso. Ele temmuito orgulho demim", declarou.

Filhas de Demi Moore
estão preocupadas
DemiMoore ainda dá sinais que não se

recuperou do fim do relacionamento com

Ashton Kutcher. Ela bem que tentou fazer
a fila andar, mas algumas atitudes ainda
mostram que a atriz está confusa. As filhas
Rumer, Tallulah e Scout andam estranhan
do a vontade intensa de atenção requerida
pelamãe e as três pensam que ela não está
com a cabeça muito boa. Demi também
anda perdendo a linha na balada.

Horóscopo
CV) ÁRIES

.

I· Com enasíasmo e alegria de sobra, vai contagiar as
pessoas do seu convívio. Atividades em grupo podem
termelhores rendimentos. A paixão está no ar; então
curta os momentos que passar na companhia daquela
pessoa especial. Cor: tons escuros.

� TOURO

U Encontrará dificuldade para manter a concentração,
pois mil ideias passam por sua mente. Então,
estabeleça novas metas e pense mais em seu futuro.

I O otimismo e o afeto contagiam a relação a dois,
tomando-a ainda mais consistente. Cor: lilás.

J[ GÊMEOS
Some forças com os outros, pois saberá contagiar as
pessoas com seus planos. Acordos e parcerias em
alta! Mas, para se precaver, certifique-se de que as

promessas serão cumpridas. Com sua cara-metade,
divida os seus sonhos. Cor: tons claros.

� CÂNCER
� Compartilhe sua alegria de viver com as pessoas. É

hora de animar seus contatos sociais e valorizar as
amizades. Participe dos interesses alheios e ajude no

que estiver ao seu alcance. Romances recentes têm
boas chances de sucesso. Cor: amarelo.

..() LEÃo ..

UL Ouça gente experiente e de destaque, mas evite contar
muito com o auxHio dos outros. Para se dar bem em

tudo que fizer, aposte na espontaneidade. Astral de
sintonia com sua alma gêmea. Está só?Atração por
colega tende a crescer. Cor: marrom.

rYh VIRGEM
.

II_.\' Explore a vitalidade física e mental que terá, tanto
para agilizar seu trabalho, quanto para cuidar de
outros interesses. As estrelas vão deixar seu jeito
mais confiante, charmoso e espontâneo. Momentos
especiais a dois: aproveite bem! Cor: roxo.

Sheen doa US$ 75
mil para menina

Apesar de Charlie Sheen levar uma
vida adoidada, o ator ainda se sensibiliza
com causas nobres. Emocionado com a

história de um oficial da polícia que pre
cisa de recursos para tratamento de sua

filha com raro tipo de câncer, o astro bad

boy teria dito que "nenhum pai deveria
ter que assistir seu filho passar por isso"
e prometeu ajudar. Dias depois, o artista
enviou urn cheque de US$ 75 mil.

..n. UBRA
- Focalize seus projetos profissionais e pense com

carinho em seu futuro. É hora de atrair oportunidades
para sua vida Bom dia para planejar viagens curtas
com amigos ou parentes. Há sintonia e entrosamento
com seu amor: aproveite! Cor: verde-claro.

m ESCORPIÃO
II L. Terá vitalidade de sobra, mas modere seu lado ansioso

diante das novas oportunidades. Pode se dar bem
com trabalhos que requeiram pesquisa, orçamentos e
capacidade empreendedora. Na relação a dois, curta
os momentos com o par. Cor: tons escuros.

.. /\ SAGrrÁRIO
;<.

-

Dê um toque de a1eg[ia em tudo o que fizer. Você terá
muito vigor e disposição para realizar tarefas mais
difíceis ou que exijam força. Na paixão, seu entusiasmo
será nítido: vai motivar seu amor e deixar o astral mais
estável. Cor: verde-escuro.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Qualidade é seu trunfo e é com esse dom que você
. vai se diferenciar hoje. Canalize sua disposição para
o trabalho e defina objetivos claros em sua vida À
noite, seu jeito estará mais descontraído e falante -

compartilhe o que sente. Cor: pink.

� AQUÁRIO
� Vitalidade em alta ao longo do dia Com grande

disposição, você vai render em taretas que exijam
maior empenho e habilidade física Contudo, não fique
na dependência de ninguém. O amor pode ser alvo de
instabilidades: esclareça conflitos. Cor: lilás.

., I PEIXES
7T Hoje, você vai contar com muita vitalidade e confiança

Momento indicado para confiar em seu taco, mostrar
o que sabe e se destacar em suas tarefas. Saberá
contagiar os outros com seu poder de realização.
Surpresas na vida sentimental! Cor: preto.
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É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �

A ami�inha Luísa Bini juntamente com seu pai
Bini, visitaram o OCP para desejar Feliz Natal

Parabéns para
Jonathan Luis

Uber, que no dia
12 completou
5 anos. Ele é
fanático por
futebol e está
fazendo a

escolinha de

futsal do Xoxo.

Quem deseja
muita saúde,
paz e amor são

ps pais Jackson
e Elaine e a irmã

Maria Eduarda

Parabéns ao casal Lola e Luizinho Orzekowski,

que hoje comemora 37 anos de casados.

Eles se conheceram no restaurante Gruta Verde,
considerado o point de Corupá na época.

Quem os vê juntos, percebe ao felicidade e o amor

no ar. O segredo. estar sempre juntos
e partilhar alegTias e tristezas

Mônica Raquel Volkmann, primeira
colocada no vestibular para Pedagogia
da !i'Urb 2013/1, agradeee a todos os

professores que passaram por sua

vida até o momento, na certeza de

que foram muito importantes para
a conquista dessa vitória

Maik Ribeiro e Tais Franco

comemoraram sete meses de namoro

no dia 12. Parabéns para nós, amor!

Desejo passar inf"ulitos meses ao seu
lado. Obrigada por me fazer cada dia
mais feliz. Você é maravilhoso! Beijo
de sua namorada que te ama muito!

Após um ano estudando nos Estados

Unidos, retorna hoje para Jaraguá
Leandro José M. Machado. Seja
bem-vindo! São os votos de seus

pais, Sávio e Rosane, e de
seu irmão, Leonardo

Gerson Luiz Soares comemorou

aniversário dia 11. Na foto, com
a filha'Bruna Lethicia Soares em

Balneário Camboriú. Felicidades,
e que você continue sendo essa

pessoa brilhante nas nossas vidas.

Te amamos! Esposa Veridiana
Soares e filha Bruna

Turma do Terceirão 2012 da Escola João Romário

Moreira,�, 4e� � ��e. e" �biJfli�ewb�� 1111111 I, II
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Solidez, confiança e responsabilidade, fazem da Episteme Eventos
uma empresa de sucesso absoluto!

Parabéns pelos seus 10 anos!EN
Limpeza e conservação

E
"

ACIENCIAQUE
DESENVOLVE

CONHEQMENTO
Por Ariston Sal Junior

Desde 2002 a Episteme Even

tos atua no planejamento,
criação e execução de projetos
com foco corporativo e social.'
Para isso, a empresa traça para
cada trabalho objetivos claros

para atender o propósito dos
clientes.

Destacada no setor e concei
tuada em Santa Catarina, a Epis
teme eventos também realiza
trabalhos fora do estado, como

Brasília, Piauí, Maranhão, Espí
rito Santo e Cuiabá, -com a mes

ma eficiência. Para efetuar essas

atividades, conta sempre com

uma equipe multidisciplinar
que coordena eventos de todos
os portes nas áreas corporativas
e SOCIaIS.

A empresária Márcia Alber
ton destaca como diferencial da

empresa o know-how acumu

lado nesses 10 anos de atuação
na área, além da rede de conta

tos construída neste período. "O

Vanderlei Branco, Marcia Alberton e Viviane
Rosa fazem a linha de frente da Episteme

Marcia A1berton alia experiência e contatos para impulsionar a empresa

bom relacionamento com nos

sos clientes e a credibilidade no

meio são pontos importantes
que sedimentaram nossa marca

na cidade", acredita Márcia.
Além de Márcia, a Episteme

conta com um gerente adminis
trativo e financeiro, um gerente
comercial e um coordenador de
eventos. A equipe responsável
pelo sucesso da empresa acumu
la prêmios em seu currículo, que
reforçam a qualidade com que
são desenvolvidos os trabalhos.

IIJá fomos agraciados com o prê
mio ligado ao MPE Brasil, de Em
presa Nucleada Acijs/Apev e este

ano já fomos selecionados para a

etapa estadual novamente", lem-
. bra Marcia.

A empresária, que já atuou

como vice-presidente do Con
vention & Visitors Bureau, pre
sidente do Rotary, presidente do

Cejesc, vice-presidente da Facisc
e diretora do Conaj, destaca a

missão da Episteme, que é a de

atuar no setor de eventos de for
ma rentável, criativa e talentosa,
com responsabilidade social e

com isso gerar soluções para os

clientes e fomento para a econo

mia do sul do Brasil. "Buscamos
ser referência em gestão de even
tos em Santa Catarina, com forte

presença no sul do país".
Para atingir e se manter na

.

excelência dos trabalhos efetua
dos. A Episteme tem uma trilha a

percorrer pautada na ética; cria
tividade; sinergia; comprome
timento, inovação e qualidade.
"Tudo isso com respeito pelas
pessoas", afirma a empresária.

EVENTOS CORPORATIVOS
A Episteme surgiu como uma

empresa de consultoria e em

seguida passou também para
a criação de eventos. Além de
eventos corporativos, também

promove e presta assessoria

completa para eventos sociais

como: casamentos, bodas, ani-

versários e outros momentos

especiais. Mas é no setor corpo
rativo que a empresa possui um
número considerável de traba

lhos, com foco no planejamento
e conquista de resultados com o

objetivo de fortalecer a marca e

fidelizar o público-alvo, seja ele
dntemo ou externo.

Para a empresa, eventos são

importantes ferramentas de rela
cionamento e comunicação, por
isso, devem ser desenvolvidos de
forma customizada, para terem o

melhor resultado.

Alguns eventos corporativos:
• Convenções de vendas
• Congressos
• Conferências
• Encontros
• Feiras - Expositivas e Comerciais
• Fóruns
• Missões empresarias - Locais,
Regionais e Nacionais
• Palestras
• Seminários
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Ponto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

Momento deReflexão II!

Dando continuidade às

mensagens de reflexão,
neste fim de semana cele
bramos o 2° domingo de Ad

vento, e hoje quero partilhar
uma história sobre a força
que o amor pode ter durante
nossas vidas.

Li esta história no livro "Para
Ser Feliz" do Prof. Felipe Aqui
no. Na época do acontecimen

to, o "Woman's Day Magazine"
chamou-o a de "O milagre da

canção de um irmão". Os mé

dicos chamaram simplesmen
te de milagre. Karen, a mãe da

criança chamou de "milagre do
amor de Deus".

Quando Karen soube que
teria mais um filho, junto com

seu esposo e seu primeiro fi

lho,
.

com três anos de idade,
se prepararam para a chegada
do irmãozinho (a). Os exames

mostraram que era uma meni

na, e todos os dias o pequeno
Michael cantava perto da barri

ga de sua mãe.
No tempo certo, vieram as

contrações. Porém, surgiram
algumas complicações duran
te o trabalho de parto. Depois

,

de muito tempo, a irmãzinha
de Michael nasceu. A pequena
recém - nascida foi levada para a

UTI neonatal do Hospital Saint
Mary. A cada dia que passava,
a pequena criança piorava. E

Karen escutou do médico as

seguintes palavras: "Preparem
se para o pior. Existem poucas
esperanças".

Apesar das poucas chances
para que a pequena memna

vencesse seu primeiro desafio
durante a vida, a cada dia que
passava o pequeno Michael pe
dia para ir ver sua irmã no hos

pital. "Mãe, eu quero cantar pra
ela de novo, como eu fazia".

Então, Karen vestiu seu fi
lho com uma roupa um pouco
maior, e foi para o hospital. A
enfermeira não queria deixar de
jeito nenhum, permitir a entra
da de Michael. Karen foi inci
siva: "Ele não vai ir embora até

que possa ver sua irmãzinha".
Ela levou seu pequeno fi

lho até a. incubadora. Michael
olhou para aquela pequena
trouxinha de gente que estava

perdendo a batalha pela vida.

Após alguns segundos, ele co

meçou a cantar: "Você é o.meu

sol, o meu único sol. Você me

deixa feliz, mesmo quando o

céu está escuro ..."

Pata mim, amar é
se dedicar ao

próximo; é até mais

do que isso, é se
entregar pelo

, .

proxlmo.

O pequeno neném reagiu. A
pulsação começou a se estabi
lizar. Michael continuou can-

tando: "Você não sabe, querida,
quanto eu te amo. Por favor,
não leve o meu sol embora...

"

Enquanto Michael cantava,
a respiração do bebê começou
a ficar suave. Sua mãe disse:

"Continue, querido!", com lá

grimas no rosto.
Michael cantou mais um

pouco: "Você é o meu sol, o

meu único sol. Você me deixa
feliz mesmo quando o céu está

. escuro... Por favor, não leve o

meu sol embora ... "

No dia seguinte, a irmã de
Michael já tinha se recuperado
e em poucos dias foi para casa.

Isto é o milagre do amor!
Caros leitores, no artigo da

semana passada, escrevi que
Jesus nos deixou o maior exem

plo de simplicidade. No de

hoje, faço questão de escrever

que Jesus foi o Mestre do Amor.
Para mim, amar é se dedicar ao

próximo; é até mais do que isso
é se entregar pelo próximo.Vejo
o amor, como um exercício de

jardinagem. Você pode ser um

jardim feio, com pragas, todo

seco, onde predomina o mal,
este é o jardim onde é cultiva
do a ira, o ódio, a inveja. Porém,
você pode preparar o seu terre

no, semeando bons hábitos e

atitudes, por isso seja paciente,
aprenda a aceitar, a valorizar,
a respeitar, admirar e princi
palmente a dar afeto e ternura.

Se você fizer isso, você terá um
.

belo "jardim" no seu coração.
Enfim, ame para ser amado.

MUNICIPIO DE SCHROEDER

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO

Schroeder (sq, 13 de dezembro de 2012.

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Schroeder considerando o termo de conclusão de obra, comunica que foi publi
cado nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2012 no Diário Oficial dos Municípios, edições 1135, 1136, 1137
o Edital 03/2012- Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Edital prévio referente a contribuição
de melhoria pela obra de recapeamento asfáltico das Ruas Marechal Castelo Branco, Florianópolis e 03

de Outubro, Centro Norte de Schroeder. As informações do edital poderão ser contestadas até o dia 11

de janeiro de 2012.

Em caso de férias coletivas da Prefeitura Municipal de Schroeder, o prazo ficará suspenso.

Os Editais completos podem ser consultados no mural da Prefeitura Municipal. e também nos endereços
eletrônicos: www.diariomunicipal.sc.gov.br, www.schroeder.sc.gov.br.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
Milton Trapp Junior

Fiscal de Tributos Municipais - Matrícula 1.559
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço:Rua Cei.Procópio Gomes deOliveira,380-Centro

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE lNTIMAÇÃODEPRarESTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsá
vel, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar
desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 231477/2012 Sacado: ANDRE FRANCISCO DEAMARAL Endereço: RUA FEIlCIANO BORTOLINI 535 FUN

DOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180 Cedente: BRASIL SECURIT1ZADORA SA Sacador: - Espécie: CH - N° TItulo:

0004316 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.830,00 - Data para pagamento: 18/12/2012- Valor totai a pagar R$3.009,79
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.830,00 - Juros: R$ 100,93 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10

Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 231420/2012 Sacado:CONFCOMDEMAlHASALESSANDRAIlDA Endereço: RUAJOAO PIANlSCHEK, 800
- JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: MAlHARIA LC IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 2042783D - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 630,55 - Dataparapagamento: 18/12/2012-Valor total apagarR$711,98Descrição dosvalores: Valordo
título: R$ 630,55 - Juros: R$ 8,82 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 231419/2012 Sacado: O PRAMAlHAS IlDA Endereço: R JOSETHEODORO RIBEIRO 106 SAIA 01 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHO Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo:

1140721 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 747,00 - Data parapagamento: 18/12/2012-Valor total a pagarR$822,35Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 747,00 - Juros: R$1,99 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 231581/2012 Sacado: ELEICAO 2012 LUIS CARLOSN MARKIEWICZVERE Endereço: RUAREINOLDO RAU

86 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Cedente: JUNKES E BORBA IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 03000534900
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 792,00 - Data para pagamento: 18/12/2012- Valor totai a pagar R$861,44 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 792,00 - Juros: R$ 1,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230865/2012 Sacado: FERNANDO FRANCISCO FREIBERGER Endereço: R MANOELVIEIRA 131 - laraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-355 Cedente: BANCO SANTANDER SA Sacador: - Espécie: CT - N" TItulo: 6415000008027030 - Mo

tivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.596,15 - Data para pagamento: 18/12/2012- Valor total a pagar R$4.330,70Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 3.596,15 - Juros: R$ 655,69 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 231395/2012 Sacado: JOSE CAIRU ZEFERINO Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 411 APTO 502 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRlITURA E EMPREENDIMENT Sacador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 0205134009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 179,21 - Data para pagamento: 18/12/2012- Valor total a

pagar R$248,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 179,21 - Juros: R$ 1,19 Emolumentos:R$1l,60 - Publicação editai:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 231352/2012 Sacado: JOSIEL JOSE NARDES ME Endereço: AVMAR DEODORO DA FONSECA,320 - SAlA

CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Cedente: SANTINO COMELE DISTIlDA Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo:

0020245651 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 74,16 - Data para pagamento: 18/12/2012- Valor total a pagar R$142,31

Descrição dos valores: Valor do título: R$ 74,16 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 231390/2012 Sacado:MARTEXIND E COMDEARTIGOSDOVEST L Endereço: RUA URUGUAl77 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89251-230 Cedente: TEXTILWALFRAN MENEGHEL lJ'DA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 020842-03
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 395,00 - Data para pagamento: 18/12/2012- Valor total a pagar R$463,78 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 395,00 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 231348/2012 Sacado: MARTEX INDUSTRIA E COMERCIO DEARTIGOSD Endereço: RUAURUGUAI 77 - Ja

raguá do Sul-SC - CEP: 89251-230Cedente: BANCO SAFRAS/A Sacador: HUVISPAN IND COMFIOS ITDAEspécie: DMI - N°

TItulo: 925790184 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.508,08 - Data para pagamento: 18/12/2012- Valor total a pagar
R$1.581,97Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.508,08 - Juros: R$ 6,03 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 231583/2012 Sacado: MORRETES MATERIAIS DE CONSTRUCAO IlDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO
AYROSO 2609 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89262-005 Cedente: RECOMAQ MOVEIS E EQ PARA ESCRITORIO LIDA Sacador:
- Espécie: DM - N°TItulo: 0847-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 957,50 - Data para pagamento: 18/12/2012-Valor
total a pagarR$1.067,77Descrição dos valores: Valor do título: R$ 957,50 - Juros: R$ 37,66 Emolumentos: R$11,60 - Publicação
editai: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 231584/2012 Sacado: SABRINAPADIIRA Endereço: RUARIBEIRAO DASPEDRAS SN - GARIBALDE - Jaraguá
doSul-SC - CEP: Cedente:CiAUDIANEKIABUNDE Sacador: - Espécie:CH - N'Titulo: 850649-3 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 580,00 - Data para pagamento: 18/12/2012- Valor total a pagar R$718,72 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 580,00 - Juros: R$ 36,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 43,90

Apontamento: 231585/2012 Sacado: SABRINAPADIIRA Endereço: RUARIBEIRAO DAS PEDRAS SN - GARIBALDE - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: Cedente: CiAUDIANEKIABUNDE Sacador: - Espécie: CH - N'Titulo: 850722 8 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 620,00 - Data para pagamento: 18/12/2012- Valor total a pagar R$740,19 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 620,00 - Juros: R$18,39 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 43,90

Apontamento: 230906/2012 Sacado:SIMADALIMENTOSLIDA- ME Endereço: RUA25DEJULHO2080 - JARAGUÃDOSUL

SC - CEP: 89259-000 Cedente: QUASAR FOMENTOMERCANTIL ITDA Sacador: FRIGORIO - FRIG. RIO CERRO lJ'D Espécie:
DMI - N'Titulo: 35063-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$367,65 - Data para pagamento: 18/12/2012-Valor total a pagar
R$431 ,55Descrição dos valores: Valor do título: R$ 367,65 - Juros: R$ 0,73Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 231590/2012 Sacado: TARNOWSKI COM DE ART INF IlDA Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES DA

NOVA 282 SL 2/3/4 -Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-640 Cedente: JOSE RUBENS SORRATINI JAU - ME Sacador: - Espécie:
DMI - N" TItulo: 004457-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 307,34 - Data para pagamento: 18/12/2012- Valor total a

pagar R$375,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 307,34 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 231586/2012 Sacado:VANIIDA KRAUSE Endereço: RUA IRMAO LEANDRO RII 99 1640 - VIlA LENZI - Iara

guá do Sul-SC - CEP: 89252-395 Cedente: FABIANA REGINA COElHO ME Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: NF 2637/02
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 132,00 - Data para pagamento: 18/12/2012-Valor total a pagar R$208,85 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 132,00 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 231571/2012 Sacado:VIVAIARMOVEISE DEC IlDAEPP Endereço: RANGEWRUBINI 711 - Iaraguádo Sul
SC - CEP: 89250-000 Cedente: POSTO PEROiADOVALE LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 10890 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$138,94 - Data para pagamento: 18/12/2012-Valor totai a pagarR$218,30Descrição dos valores: Valor do
título: R$138,94 - Juros: R$ 0,50Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96.

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de 13/1Ú2012. Iaraguá
do Sul (sq, 13 de dezembro de 2012.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 16

.
..

(47) 2106�1919
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LÚCIOSASSI

FATAL Marlene Lescowicz Heiden, de 63 anos, estava com sua bicicleta quando foi atropelada no Centro

Atropelamento
Marido presenciamorte

Mulher atravessava
na faixa quando foi
atingida por um
Gol, que vinha em
alta velocidade

pneus ainda estão no asfalto.

Depois de bater no parabrisas de
um Gol vermelho, ela e a bicicle
ta foram arremessadas por cerca
de 20 metros. Quando Osvaldo

chegou próximo da esposa, Mar- ,

Iene Lescowicz Heiden, de 63

anos, ela já estava sem vida.
Osvaldo, de 62 anos, entrou

em estado de choque e precisou
ser levado para o Hospital São
José. Reinaldo, um dos quatro
filhos do casal, também esteve

no local do acidente e chorava
muito. Marlene foi velada na

Capela Mortuária Rainha da

Paz, no bairro Vila Nova, onde
mora a família, e o sepultamen
to está marcado para hoje, as

16h, no Cemitério daVila Lenzi.

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Ele trabalha como jardineiro
nas casas do Centro, e on

tem era dia de cuidar da grama
das residências da rua Procópio
Gomes de Oliveira. Ainda não

eram 9h quando a esposa veio
de bicicleta encontrá-lo para
conversarem. Ele espera na cal

çada enquanto ela atravessa a

rua na faixa de pedestres, carre
gando a bicicleta rosa.

A freada brusca foi ouvidapor
quem estava no bar, a duas qua
dras, e as marcas deixadas pelos

Imprudência
A velocidade máxima per

mitida na via é de 60 Km/h,

mas diversas testemunhas re

lataram que o Gol, com pla
cas de Pinhais (PR), transitava
muito mais rápido. Em depoi
menta na Delegacia de Polícia,
o motorista, de 18 anos, negou
o excesso de velocidade. "Tudo
indica que a culpa foi mesmo
do condutor, porém ele foi li
berado porque permaneceu no
local e tentou prestar socorro
à vítima", explicou o delegado
Adriano Spolaor. IIEle deve res

ponder por homicídio culposo,
sem intenção de matar, agra
vado pelo fato do atropela
mento ter ocorrido em cima da
faixa de pedestres, e pode ser

condenado a até cinco anos de

detenção."
Moradores da região recla

mavam que, apesar da existên
cia da faixa de pedestres, mui
tos veículos trafegam acima da
velocidade permitida. Entre as

sugestões para coibir o exces-

so está a implantação de uma

faixa elevada ou lombada ele
trônica. "Estamos analisando
muitos pedidos, porém mais

importante do que a colocação
de equipamentos é a conscien

tização de cada motorista e a

educação de todos os agentes
do trânsito", disse o gerente de
Trânsito da Prefeitura, Marcia
Antônio Ribas.

"
o condutor foi
liberado porque
permaneceu no
local e tentou

prestar socorro
à vítima.

Adriano Spolaor,
delegado

Calçadão
Trânsito fechado até o Natal

I

o Calçadão da avenida Marechal Deo
doro da Fonseca, no Centro de Jaraguá do
Sul, vai permanecer fechado para veículos
nos próximos dois sábados. A decisão foi

anunciada ontem, depois de reunião entre
a diretoria de Trânsito da Prefeitura, a Polí
ciaMilitar e a Câmara de Dirigentes Lojis
tas (CDL). liAmaioria dos comerciantes e a

própria população aprovou a experiência
do último final de semana e será mantida
até o Natal", confirmou o presidente da

CDL, Neivor Bussolaro.

os tri.ll'l.fJffiS

Trem atinge e
mata homem
Evandro Kullak, de 29 anos,

foi levado no final da tarde de
ontem para São Joaquim, na
Serra Catarínense, onde será

sepultado. Ele estaria deitado
sobre os trilhos e teve as per
nas dilaceradas com a passa
gem do trem, por volta das 23h
de terça-feira, nos fundos do
Mercado Público, no Centro
de Jaraguá do Sul. Quando os

bombeiros chegaram, o jovem
estava desorientado e foi leva
do ao Hospital São José, onde
faleceu algumas horas depois.
Kullak foi reconhecido por um

irmão, único familiar da vítima
que mora em Iaraguá do Sul.

Estupro
Polícia já tem
um suspeito
A Polícia Civil já tem pistas

sobre a identidade do homem

que teria estuprado uma ado
lescente de 16 anos na noite
de terça-feira, no bairro Iara
guá Esquerdo, em Jaraguá do
Sul. "Estamos analisando as

imagens da via para identifi
car o suspeito, que tem bar
ba e a pele clara", declarou a

delegada Milena de Fátima
Rosa. A jovem realizou o exa

me decorpo de delito na tarde
de ontem e descreveu o sus

peito aos agentes de polícia.
Antes de ser atacada, a vítima
chegou a oferecer a bolsa ao

homem, que recusou o furto e

cometeu o abuso por volta das
23h30, próximo à ponte pêncil
da rua João Ianuário Ayroso.
Ele fugiu a pé e ainda voltou

para buscar o chinelo.

Colisão frontal

Moça fica em
estado grave
Uma motociclista de 21

anos ficou gravemente ferida

depois de colidir frontalmente
com um Idea, na rua Luiz An
tônio Rebelato, no Centro de
Guaramirim. A jovem foi con
duzida ao Hospital São José, de
Iaraguá do Sul, com suspeita
de traumatismo craniano e

fratura na perna e braço es

querdos. O motorista do outro
veículo não se feriu.
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Cidades iluminadas para o Natal
Mesmo com poucos locais decorados, moradores da região mantêm tradição de iluminar as casas

para o Natal. Alguns pontos podem ser visitados pela população. Conheça algumas ações feitas
pelas famílias e que ajudam a deixar as cidades mais bonitas nessa época do ano.

Texto de Carolina Veiga fotos de Fábio Moreira
........................................................................................................................................................................................................................................

Centro Cultural Neue Heimat

Casa do PapaiNoel em alto estilo
Um espaço tradicional para

levar a criançada e se encantar

com a magia natalina. Assim é
a Casa do Papai Noel mantida
pelos integrantes do Centro Cul
tural Neue Heimat (Nova Pátria),
na rua Alberto Santos Dumont,
800, na Vila Lalau, em Iaraguá
do Sul. Ao entrar pelo imóvel, o
visitante inicia uma viagem no

tempo e se depara com uma an

tiga casa enxaimel do século 19,
cujos cômodos estão ambien
tados para uma belíssima Noite
de Natal alemã. Este é o tercei
ro ano consecutivo que o grupo
se une para decorar o espaço e

abri-lo para visitação pública e,

quem quiser conhecer o espaço,
tem até as 22h de domingo, dia
16. O espaço coordenado por
Ilka Mahnke Schmidt e manti-

do com a colaboração dos ca

sais Paulo Schneider, 44 anos,
Adelaide Cabral, 51 anos, Nilo

Simm, 53 anos, Inês Simrn, 49
anos, e dos demais integran
tes do grupo, está pronto para
suscitar nas famílias o clima
do Natal e inspirar, com ideias

simples, homens e mulheres a

prepararem as residências para
uma das datas mais esperadas
do ano.

Foi o que aconteceu com o

Grupo Nova Pátria, como con

ta Ilka Schmidt: "Voltamos de
uma viagem à Europa com a

ideia de fazermos o mesmo em

Iaraguá do Sul".
A decoração combina itens

confeccionados com balões e

materiais recicláveis com ou

tros em madeira e palha vin-

É muito gostoso. Toda a família

participa. Os moradores se

confraternizam, ajudam uns aos
,

outros. E cOÍBo se o acender de cada

lâmpada trouxesse a esperança
de que dias melhores virão.

Roseli Urbainski,
moradora

.. ,

·ATRATIVOS Enfeites na rua Elisa Stein, no bairro
Jaraguá Esquerdo, viraram atração no final de ano.

dos diretamente da Alemanha.
Na sala de jantar, os pequenos
enfeites talhados na madeira
sobre a árvore de galhos secos I

contrastam e, curiosamente,
combinam com a tradicional
árvore montada com pinhas
laços vermelhos e iluminação
colorida.

No galpão recém-construí
do e utilizado para os ensaios

da? crianças das escolas da

região atendidos pelo grupo
cultural foi armada a tradicio
nal árvore de Natal, com apro
ximadamente dois metros

"

de altura. Ao redor, árvores

pequeninas foram decoradas

pelas crianças. Um detalhe es

pecial: a foto de cada uma delas
revela quais foram as responsá
veis pelo trabalho.

ATRATIVO Casa do Papai Noel, que contou com a

organização de dona Dka, está aberta para visitas

•

a aa el

Todo o ano uma atração diferenciada
Com o passar dos anos, a

tradição popular de preparar e
decorar as casas para o Natal

parece não resistir à correria do
dia a dia. Neste cenário, a rua

. Elisa Stein da Silva, no bairro

Iaraguá Esquerdo, em Iaraguá
do Sul, é um dos destaques. A

. via é uma atração à parte há
oito Natais. Os imóveis são de
coradas pelos moradores e já se

transformou em um tradicional

ponto de visitação.
O projeto de iluminar toda a

rua nasceu pequeno, a partir da
moradora Adelaide Stein, de 64
anos. Anualmente, ela e a filha
Gisele Stein, de 32 anos, capri-
-chavam na decoração de suas

casas até que, em um carreteiro
comunitário entre os morado
res da rua, a ideia foi lançada à
discussão. Dali em diante, to
das as casas se iluminam, ano a

ano, sempre com alguma no�-

dade. Neste Natal, para a deco

ração, apenas de materiais re

cicláveis foram utilizadas mais
de nove mil garrafas plásticas
recortadas. Elas estão pintadas
de branco no telhado da casa

de Gisele, nos Papais Noéis, nos
pinheirinhos, nos anjos que en
feitam a calçada e no presépio
construído no final da rua.

As moradoras da rua do Pa

pai Noel, como já ficou conhe
cido o local, Rosimeri Heiser,
de 42 anos, e Roseli Urbainskí,
de 49 anos, são adeptas da
ideia e compartilham, acima
de tudo, os pensamentos das

pioneiras do projeto .. Acostu
mada a decorar apenas o in
terior das residências, Roseli
mudou radicalmente quando
passou a morar na rua Elisa
Stein da Silva. Agora, na varan
da da residência de madeira

I verde, é possível vislumbra],' o

Bom Velhinho tomando chá
em uma cozinha em detalhes

vermelhos, brancos e verdes.
"É muito gostoso: Toda a famí
lia participa. Os moradores se

confraternizam, ajudam uns

aos outros. É como se o acen

der de cada lâmpada trouxesse
\ a esperança de que dias me

lhores virão", acredita Roseli.
Já Rosimeri, sobrinha de

Adelaide, se enche de lembran
ças de quando as casas come

çam a se enfeitar para o dia 25
de dezembro. As luzes coloridas

aguçam a memória e trazem

aura de infância ao local. "Este
é um costume que aprendemos
com nossos pais, que nos traz

um gostinho de infância", ilus
tra Rosimeri. Agora ela só espe
ra que o filho, o pequeno Igor,
de três anos, mantenha a tra

dição e continue iluminando a

rua durante a época de Natal.
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DECORAÇÃO
Casa modesta
não deixou
de receber
o colorido
das luzes em
Guaramirim

'Guaramirim

Decoração simples,mas valorizada
Logo no início da rua Cláu

dio Tomazzelli, em Guaramirim,
a simplicidade de uma antiga
casade madeira remendada com
cômodos de concreto contrasta

com o arco-íris de luzes coloridas

dispostas cuidadosamente pelos
moradores. Além da iluminação
da ponte, no sótão, na varanda e

nas árvores, estacadas fincadas
com luzes azuis, amarelas, verdes,
vermelhas e rosas dão charme es

pecial ao gramado irregular.
Já na área central de Guarami-

rim, o destaque de Natal fica para
a casa de Maria Testoni da Silva,
de.47 anos. Apesar de a decoração
seguir uma linha tradicional, com
cascatas de luzes envolvendo as'

arestas do telhado, ela é uma das

poucas residências localizadas na
rua 28 deAgosto a chamar a aten

ção. De acordo com a moradora,
a decoração cumpre o objetivo
de não deixar passar esta época.
"Meus pais me ensinaram a não
deixar que o mês de dezembro

passe em branco, por isso man-

tenho a tradição de decorar toda
a casa", afirmou. Segundo ela, no
início de novembro, a família se

mobiliza e todos começam a en-

trar no clima do Natal. \

Entristecida com a falta de de

coração natalina nos pontos tu

rísticos e praças de Guaramirim,
Maria acredita que também faltou
incentivo para que os lojistas de
corassem seus comércios. "Este
ano faltou incentivo, vontade. não
temos um local gostoso para pas
sear com as crianças", reclamou.

DEDICAÇÃO
DiegoMüller

mantém o hábito
familiar de

enfeitar a casa
com lâmpadas

Massaranduba

Luzes paramanter o clima natalino
Em Massaranduba, o clima

do Natal também contagiou al

guns moradores. Acostumado, a
decorar a casa desde a infância,
o jovem de 21 anos, Diego Müller
colocou 1,2 mil lâmpadas, mas o

objetivo é chegar a três mil, o ne
cessário para colocar a cascata de
luzes ao redor de toda a casa.

O morador Ioni Kosteller, de

33 anos, inovou no local escolhido violões e coletes de couro de um

para a decoração. Ele optou por moto clube adesivados. "Escolhe
ser minimalista no uso das luzes mos a área da churrasqueira por
externas e caprichou na decora- passarmos amaior parte do tem
ção interior. Escolheu um lugar po aqui", explicou Ioni Segundo
inusitadopara alimentaro espírito ele, os sobrinhos e o gato límmy
natalino e empolgar a criançada: a Page também ajudaram amontar

churrasqueira - onde elementos a decoração. A Praça Bertholdo
natalinos contrastam, desde o dia Guesser recebeu luzes e um presé-
24 de novembro, com guitarras; pio com os personagens bíblicos.

Schroeder

- Presépio é destaque
em residência

No município de Schroeder,
as decorações- se resumem a lu
zes nas calhas das casas, nas ja
nelas e nas árvores. NaRuaMare
chal Castelo Branco, entretanto,
a forma como um presépio foi

disposto em frente à residência

chama a atenção. Acostumado a

montar a encenação todo o ano,

Diogo Alex Lange, de 20 anos,
resolveu investir e colocar, para
atrair a atenção dos passantes,
um canhão de luzes a iluminar
os bonequinhos de gessos.

;

SIMBOLO
Além das

luzes, família
dedicou um

espaço para
resgatar a
história do

nascimento
de Cristo

Corupá
A praça virou um

.

jardim ílumínado
Em Corupá, o que mais cha

ma atenção do visitante é a deco

ração da Praça Arthur Müller, na
região central da cidade. Ali, além
das luzes, foi instalada a Casa do
PapaiNoel, estruturas iluminadas
que imitam a copa das bananei

ras' principal cultivo na cidade,
presépio em tamanho real, renas
articuladas e a iluminação aérea.

Na cidade, a rua Padre Gabriel

Lux, que dá acesso ao Seminário

Sagrado Coração de Jesus, é uma
das mais iluminadas. São sete re

sidências cujas decorações vão
além das tradicionais linhas de

pisca-pisca de 100 lâmpadas. Na
casa de número 344, por exemplo,
toda a sacada e o jardim foram de
corados com motivos natalinos e

as luzes preenchem o tronco das
árvores e a fachada da residência.

LUZES

PraçaArthur
Müller, em
Corupá, é
o principal
atrativo

, e'ajudaa
valorizar
o período
natalino

PE GeOT
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Uma semana de preparação
Foco na parte física
não deixou de lado as

atividades com bola,
que agora devem
ser mais intensas

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus completou a

primeira semana de pre
paração ao Campeonato Cata
rinense de 2013. O foco neste

início de preparação está sendo
condicionamento físico, porém
o trabalho com bola não foi
deixado de lado, como ocorreu

no treinamento realizado na

manhã de ontem, no campo do
Amizade, em Guaramirim.

"Essa primeira parte da pré
temporada é mais na parte físi
ca.Agente fez alguns testes, que
demonstraram a necessidade
de um pouco mais de trabalhos
físicos. Mas temos tempo,hábil
e tranquilidade para fazermos

-

os trabalhos necessários", afir
mou o técnico Pingo.

"O início da pré-temporada
foi muito bom. Fizemos ava

liações, que deram um parâ-

IRIANE PORTO/AVANTE!

NOVIDADES Geninho, Vitor-Hugo e Paulinho já treinam com 'o gTUpo

metro do grupo. Ainda é um

grupo heterogêneo e vamos

ter um pouco de trabalho. Até
a estreia pretendemos colo
car todo mundo no mesmo

patamar de preparo físico",
disse o preparador físico Re

nato Augusto. Na próxima
semana, os trabalhos táticos
serão "incorporados ao trei-

BETO COSTA/AVANTE!
r
I

'.""

NAREDE JW1tos, OS ariiDteiros Felipe e Charuto

marcaram 44 gols no Catarinense sub20

namento. A comissão téc
nica quer realizar ao menos

um amistoso antes do Natal.
"Estamos atrás de um adver
sário", comentou Pingo, que
garantiu mais dois amistosos
no mês de janeiro. "Estamos
com um planejamento ideal

para o início da competição".
Enquanto os amistosos não

chegam, o grupo segue com

os treinamentos de muscu

lação' parte física, além de

algumas atividades com bola
em campo reduzido. "O tem

po é curto e o treinamento
deve ser completo", finalizou.
Os recém-chegados Geninho,
Vitor Hugo e Paulinho partici
param dos treinos.

Sub20masculino comemora

conquista do 8° título estadual
Depois de dois vice-carnpe

onatos consecutivos, o futsal
sub20 masculino voltou a soltar
o grito de campeão. De forma
avassaladora, a equipe coman

dada por Renato Vieira aplicou
10 a 1 na Chapecoense, na deci
são realizada na noite de terça
feira, naArena Jaraguá. "A equi
pe esteve muito bem postada
em quadra. Fizemos o que fOI
treinado e conseguimos a vitó

ria", analisou o técnico.
O título coroou uma campa

nha construída ao longo de 16

jogos, onde a CSM/FME alcan

çou oito vitórias, sete empates e

conheceu apenas uma derrota.
Os garotos marcaram 80 gols e

sofreram 32.
Foi a 8a vez que uma equipe

de Iaraguá do Sul conquistou o

título da última categoria antes

do profissionalismo. Os triun
fos anteriores aconteceram em

1999, 2000, 2001, 2004, 2006,
2007 e 2009.

No grupo campeão deste
ano, algumas caras conheci
das do torcedor, como Daniel e

Felipe, que participaram ativa
mente da equipe adulta duran-
te a temporada. Inclusive Felipe
foi o artilheiro da competição,
ao lado do companheiro de

equipe Charuto, ambos com 22

gols. A CSM/FME teve a defesa �

menos vazada do campeonato,
comandada porWillian Dorn.

Em tempos de montagem
do elenco para a próxima' tem
porada' os garotos deram uma

grande prova de que merecem

ser analisados com atenção
pelos dirigentes da Associação
Desportiva Iaraguá. \

Jal·aguá
Antares será

•

parceira
O Iaraguá anunciou mais um
patrocinador para 2013. A
Àntares Pré-fabricados une-se
ao projeto do clube com o ob

jetivo de incentivar o trabalho
sócio-educativo realizado. Se

gundo empresárioVilmar Em
mendoerfer, "o Jaraguá influen
cia os garotos não só como

jogadores, mas como membros
de uma comunidade que foca
o trabalho e a educação",

Natação
DaCruz é

premiado
A equipeArroz Urbano/FME
disputou, no fim de semana, o

Campeonato Catarinense de
Categorias. Retornou com 12

medalhas de ouro, oito de prata,
13 de bronze, além de sete re

cordes. O atletaVinicius da Cruz
recebeu também oprêmio de

Destaque do Ano da Federação
Aquática de Santa Catarina, na
categoria infantil1, pelo desem
penho nas competições.

Voleibol

Guaramirense
naSeleção

A guaramirense Ana Paula Sa

fanelli, 14 anos, foi convidada
para participar dos treinamen
tos com a Seleção Brasileira
de voleibol infantil. A atleta

participou do campeonato es

tadual defendendo aAssocia

ção Guaramirense deVoleibol,
onde seu desempenho foi
observado por um olheiro da
CBV. Os testes acontecem até

sexta-feira, no Rio de Janeiro.

Atletismo

Eleições na
APAembreve
No próximo dia 20 será realiza
da a assembleia geral ordinária,
para eleição da nova diretoria
da Associação Prática de Atle
tismo de Jaraguá do Sul CAPA).
Com início as 19h30, a eleição
ocorre na Faculdade Jangada.
A presidente Miriely Cristhina
dos Santos convoca todos os
associados e pais de atletas
para participarem e contribuí
rem com seu voto.
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David Tomio deMattos, o Xitão*
x.team_team@hotmail.com

Dica de verão

Para não ficar de bobeira nestas férias e trabalhar o corpo de forma
-

que não sofra com amudança de rotina, utilize asmovimentações de
alongamento feito antes de cada aula (aqueles que nos esticamos todos e
dóimuito). Logo depois vem os exercícios de aquecimento das suas aulas

(aqueles commovimentos geralmente leves e repetitivos). Tente se lembrar
da seqüência dos exercícios e da respiração indicada em cadamovimento.
Daípor diante é o que você estiver disposto a fazer, em algum lugar onde se

sinta a vontade para a prática. Mas lembre-se das orientações de seuMestre.
quanto à segurança e aplicação dosmesmos.Você pode fazer seu próprio
treino com o tempo e os exercícios que quiser, mas para isso, a cada exercício
proposto a simesmo, tem de ser cumprido a risca até o final. Caso contrário,
o propósito do treino se perde. Imponha um horário no qual você sabe que

\ poderá seguir a risca todos os dias programados para os treinos. Imagine
seuMestre lhe dando bronca caso não conseguir cumprir toda e qualquer
tarefa. No final das contas, você vai voltar de suas férias realmente revigorado,
o que deveria acontecer de fato nas férias de uma pessoa. Como viram, não
há fórmulamágica. Assim, você que batalhou o ano inteiro em prol de sua
saúde, não veja tudo indo por água abaixo por conta de suas férias!

Mais um que vai
MarkHominick - aquele que quando lutou contra o brasileiro JoséAldo
pelo cinturão do UFC ficou com um bizarro inchaço na testa por conta dos
golpes do brasileiro - anunciou ao programaUFC Tonight que estava se

aposentando para cuidar de uma filha pequena emais uma que esta por vir.

Quer se concentrarnavida familiar e acredita que é um bommomento para
isso. O canadense atuou por dez anos noMMAprofissional, sempre estando
entre osmais conceituados da categoria. Sucesso nessa nova fase!

Declarações
Ronda Rousey, em entrevista, afirmou que já tinha
perdido as esperanças no MMA feminino vir a
crescer no cenário mundial. Se diz muito abençoada
por fazer parte da transição do UFC e de sua

carreira, incluindo as mulheres no evento. Ela já
tem luta marcada contra a Liz Carmouche, no dia

.

23 de fevereiro, pelo UFC 157. O que me chamou a

atenção foi a forma pela qual ela se referiu a lutadora

paranaense Cris Cyborg, que tinha esperanças
de entrar no UFC justamente para enfrentar a
norte americana. "Eu a vejo como uma figura
antagônica. Ela tem suas funções, mas ainda
tenho muito pouco respeito por ela. Se eu fosse
brasileira, eu teria vergonha de ter uma garota
como ela representando o meu país noMMA
feminino. Sinto como se ela representasse
tudo o que é errado nesse esporte hoje.
E ela tem o seu papel porque as pessoas
precisam ver lutadoras como ela sendo
derrubadas", disparou Ronda.

DIVULGAÇÃO

Bisping alrmeta Belrort
Parece que o clima no UFC é mesmo de cutucadas e afins. Cotado para enfrentar

Belfort, o norte americano Michael Bisping comentou sobre quantos anos ainda .

pretendia lutar em sua carreira, afirmando que ele luta de forma inteligente, o que
facilitaria uma carreiramais longa por conta da falta de lesões ou fraturas. Como
não podia deixar de ser, quando perguntado sobre Belfort o americano disparou:
"ele pareceu um homem velho na sua última luta ( ... ) Depois de vencê-lo, quem
sabe ele se aposenta (risos)". Brincadeiras à parte, as lesões podem sim encurtar

ou impedir que a carreira de algum lutador prospere. No alto nível que eles têm
de treinam e lutar, com certeza isso é um fator chave. Porém, torcemos para que o

fenômeno supere mais esse desafio, como o fez em tantas outras oportunidades.
* Xitão é lutador, professor e sócio.proprietário do CT X·Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, MuayThai, Boxe eMestre Internacional de Kickboxing.

Copa Sul-americana

Tigre 'foge' e São Paulo é campeão.
Depois de abusarem
da violência e

apanharem na

bola, argentinos
abandonam a final

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Em duelo de apenas 45 minu

tos, o São Paulo venceu o Ti

gre por 2 a O e conquistou o título
inédito da Copa Sul-Americana.

Curiosamente, na mesma data
o tricolor paulista comemorava

o bicampeonato mundial, há 19

anos, com vitórias sobre oMilan.
Em campo, o destaque foi

Lucas, que anotou um gol e deu
uma assistência, na sua despedi
da do clube. No total, o meia dis
putou 128 jogos e anotou 33 gols

vestindo o manto Tricolor.
Aos 22', ele pegou rebate e

chutou colocado para abrir o

placar,Aos 27', Lucas deu grande
passe para Osvaldo, que chutou

por cobertura para decretar a vi
tória sãopaulina.

Na saída para os vestiários,
jogadores brasileiros e argen
tinos entraram em confronto
causando um tumulto. Porém, a
grande briga ocorreu nos vestiã-:
rios. Segundo relatos dos argen
tinos, policiais agrediram a de

legação. Por fim, o Tigre decidiu
não voltar ao segundo tempo e

o árbitro encerrou a partida, de
cretando o São Paulo campeão.

Na arquibancada, 67.042 pa
gantes compareceram ao MQ
rumbi, contabilizando o maior

público da América do Sul, em
2012. Além disso, o São Paulo
manteve a hegemonia de nunca
ter perdido para rivais argenti
nos no seu estádio.

WAGNER CARMO/VIPCOMM

INVICTO Tricolor conquista o único título
continental que não possuía em sua galeria

Mundial de Clubes
Contando com o oportunis

mo do peruano Paolo Guerrero,
o Corinthians venceu o AI Ahly
por 1 a O, na semifinal do Mun
dial de Clubes. O resultado ga
rantiu o Timão na decisão, que
agora aguarda o vencedor de

Monterrey e Chelsea. Apesar
do favoritismo, o Corinthians
encontrou dificuldade para eli-

.

minar a equipe do Egito. O gol
da vitória saiu em grande lan
ce. Aos 29' da primeira etapa,
Douglas cruzou de três dedos .

na área e Guerrero cabeceou

para estufar as redes. O gol cau
sou delírio entre os torcedores

que compareceram ao Toyo
ta Stadium. No total, 31.417

pessoas estiveram . presentes
sendo mais de 90% torcedores
do clube brasileiro. A decisão
está marcada para domirigo, às
8h30, emYokohama.
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