
EllSino público
Mobilização paramanter as-aulas
Líderes comunitários e representantes da Escola
Alberto Bauer entregaram documento à Secretaria

Regional solicitando que não sejam encerradas as

turmas do ensinomédio na unidade. Página 23

Parceria

Juventus tem novo apoiador
Empresa especializada em artigos
personalizados vai construir uma loja no
estádio João Marcatto para comercializar

produtos do Moleque Travesso. Página 20

Saúe
Personal trainer Renê

Augusto Rodrigues dá dicas
de como aproveitar bem as

caminhadas durante o Verão.
Página 16

Elas viraram empreendedoras
�

I "

LÚCIOSASSI

Neusa Amaral e OzilelaM� (sentada) aderiram ao programa Juro Zero e deixaram a informa1idade como cabeleireiras paramontar o próprio salão
de beleza. O plano de estímulo aos pequenos negócios vai começar a ser oferecido pela agência do Sine de Jaraguá do Sul a partir de janeiro. Página 7

Nov ma ato

uatro prefeitos da
região são diplomados
Justiça Eleitoral de Santa Catarina entregou ontem aos eleitos para comandar os municípios de

Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Sehroeder a comprovação de que eles estão aptos legalmente
para exercerem as funções a partir do dia l° de janeiro de 2013 até o final de 201.6.

Páginas4 e5

Senai vai abrir curso
de Segurança no

TrabaUto em Jaraguá.
Lowival Karsten

Página 2
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Resíduo
zero

resíduos industriais para
aterros. Trata-se de uma
medida quejá estásendo

i .implantada E<ID empresas
da região e, embora
seja um grande desafio
para todas, proporciona
oportunidades de
melhoria insuspeitas.
A lógica é que, quando
você analisao que sai no '

final do tubo ou cai na

caçamba, inverte-se o

raciocínio e normalmente
são encontradas formas
de evitar boa parte dos
descartes. Ao contrário do

qye se pode pensar, neste'
processo o menor ganho
é o da redução do
custo de tratamento e

deposição de resíduos.

móveis, o conceito
., ",., ,eseola,

':. i

,(;) e.

cesso Ç�UbS cre
produção relaCionados aos
Institutos de 'Ieõnologia .

e de Inovação do Senai/
SC são apresentados
até hoje no Centro de

,
'Eventos do.Sístêma
Fiesc. Entre as inovações
'expostas, constam
produtos alimentares
inéditos (o presunto de

tilápia e o patê de carne
de rã) e eletrônicos
(como o software para
monitoramento de

musculação, uma espécie
de personal trainer
eletrônico). O estímulo à

inovação da indústria é um
dos objetivos estratégicos
do Sistema Fíesc.

www.ocponline.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Acijs
1\ entidade empresarial informa aos de Origem, Cartão Utilcard e Alimenta
r\associados que o seu expediente ção, Serasa e Certificação Digital, através
normal encerrará na próxima sexta fei- dos contatos: (48) 3952-8844 e utilcard@
ra, dia 21, as 17h18, retomando no dia utilcard.org.br. Também haverá plantão
3 de janeiro (quinta-feira). Nos dias 26, nos setores de recepção e administrativo
27 e 28 deste mês haverá atendimento do Cejas, nos dias 27 e 28. Ficamos à dis
na Facisc para os serviços de Certificado posição para o caso de dúvidas.

DIVULGAÇÃO

CUIWlSOS técnicos à distância
Com 80% da carga horária em ambiente virtual e 20% presencial, o
Senai/St., abrirá em 2Q13 seus primeiros cursos técnicos à distância.
São programas de automação industrial, redes de computadores
e segurança no trabalho, que podem ser realizados por pessoas de

qualquer lugar do Brasil. As inscrições estão abertas no site http:/ /
senaieadsc.com.br e são preenchidas por ordem de chegada. Os cursos
são oferecidos pelas unidades de Florianópolis (Automação e Redes) e
Iaraguá do Sul (Segurança no Trabalho), com apoio de palas presenciais
- outras unidades que oferecerão as aulas práticas. São 12 palas para
'o curso de Redes, outras 12 para o programa de Automação e 16 para
Segurança no Trabalho. "Nossa proposta principal é atender pessoas
que residam em locais onde não existem unidades do Senai ou aquelas
que têm dificuldades de deslocamento ou de compatibilidade de
horários", explica o diretor regional do Senai/SC, Sérgio Roberto Arruda.

Ação natalina
A Indumak fará a entrega dos brinquedos arrecadados pela
Campanha Embalando Sonhos, neste sábado, dia 15. Os brinquedos
foram doados pelos colaboradores, fornecedores e demais parceiros. A
empresa também providenciou cestas de Natal, que serão recheadas com
chocolates, biscoitos natalirios e outras guloseimas, para alegrar o fim de
ano das famílias. A distribuição dos presentes será feita nos bairros
Iaraguá 84 e 99 e contará com a presença do Papai Noel e daMamãe
Noel, interpretados por funcionários da Indumak.

Serasa
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÁO N° 04718
1 ° 94.812 250.000,00
2° 24.018 16.300,00
3° 01.248. 15.500,00
4° 54.014 15.000,00
5° 69.082 13.768,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1305
01 - 06 - 12 - 17 - 18
31 - 35 - 36 - 39 - 42
55 - 57 - 61 - 63 - 72
84 - 85 - 88 - 91 - 96

A Serasa Experian e aApevi firmam convênio que permite
que empresas associadas da entidade empresarial
utilizem o Convem para incluir seus devedores (PF ou
PJ) no banco de dados da Serasa Experian. O diferencial
do Convem Devedores é a cooperaçãomútua entre as

empresas participantes, que fornecem e compartilham
suas informações sobre os clientes. Os dados armazenados
ficam disponíveis para consultas pelos clientes da
Serasa Experian para apoio às suas decisões de crédito. A
eficiência das informações desse banco está em constante

atualização. Paramaiores informações, consulte aApevi
.,

através do fone (47) 3275-7011 negocios@apevi.com.bre.,

MEGASENA
SORTEIO N° 1450

. 26 - 27 - 31 - 38 - 44 - 45

QUINA
SORTEIO N° 3068
07 - 27 - 45 - 53 - 56

PERÍODO

.�.���� .?!.�.�C>;'o �.�.:�º��I3.�º:.?g}.� .

.!!t. g?�g�.�(? }.?:P��.J3J.�.�.�.<?:.��.�.? ..

.Ç,y!' .I.. J.:.?ººI}.!.. P':Ij;.�.�M.J3}0P·.?.Q.�.? .

.ªº��J.:I� :�.. �.QI.?.��O �.ª:.P..��.�:M.ª.ªº:.�.9.�.� ..

.��.J:».�� ! �.Q/!.?�(.o �.ª:.P..��.�.:Mª.ªº:.�.9.�.? ..

AÇÕES PETR4 19,57 -1,41%
VALE5 38,53 11 0,39%
BVMF3 13,70(' .. 0,07%

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

POUPANÇA 0,4134 14.DEZEMBRO.2012

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT ... -0,35%
OURO 1ft 0,09%

US$ 110,750
US$ 1698,130

,

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

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR •
........... , .

Pº.�.@ .. ç.Q:M.�.ª9.I.A�.Q��M .. ª�.2 ?I.º.ªªL ?.Ig.ªª.ª ! .. .Qé�.�o .

.P.º.�.� .. ':l':c!.��.��g .. ��.� .. �.�L �.?�g�g ??.1..��g !. �C>;'� .

.�.p.�º .. (�.� .. �.�).,. 2..7.?�?� ?7.?�?.?. � .. .9.7.?..?.C>;'o .

LIBRA (EM R$) 3,3579 3,3606" 0,4%

Home Center
O conceito de uma loja completa de
materiais para construção e manutenção
do lar já está consolidado em muitos países
e deu seus.primeiros passos em várias

regiões do Brasil. Antecipando-se à possível
_ entrada de concorrentes que apostam neste

segmento, a Rede Breithaupt aproveitou
a comemoração de seu 86° aniversário e

entregou dentro do novo conceito a loja de

Iaraguá do Sul, Ioinvílle e Brusque. Trata-se--...

de um movimento audacioso, apostando
em novas tendências e ao mesmo tempo
ummovimento defensivo. Uma corajosa
e brilhante iniciativa 'que visa um .

incremento de vendas de 17% em 2013.

Aposta na excelência
Outra empresa local que está construindo
uma barreira em relação aos concorrentes
- no caso em escalamundial- é a Sol

Paragliders. No seu mercado, a confiança no
equipamento é fundamental e nada melhor
do que mostrar que o seu produto é superior
em competições internacionais. Claro
que alcançar o topo exige competência e

dedicação, mas os frutos são uma exposição
namídia que não seria possível pagar e a
construção de uma sólida imagem damarca.
É o caminho para trocar clientes por fãs. Esta

estratégia já foi utilizada com grande sucesso

por diversas empresas, especialmente pelas
de material esportivo. No entanto, é preciso
também termuito sangue frio, pois em
competições o risco de acidentes aumenta
muito e a divulgação é instantânea.

Pré-Incubadora
Reativada em 2012, a Pré-Incubadora do
Senai/SC mobilizou mais de uma centena de
estudantes da instituição, que inscreveram
52 projetos, dos quais nove foram para a fase
final. Seus 16 autores continuarão a receber
consultoria nos primeiros meses de 2013. Na
mostra desta semana, será exposto o Portal
de Negócios, criado por estudantes de São

José e por um dos finalistas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocpenlíne.com.br SEXTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012 131 OPINIÃO

recordam de que o advogado
geral bancou a ida do adjunto

. para o cargo, mesmo após a

Casa Civil vetar o nome dele,
por causa de supostas irregu
laridades cometidas em cargos
anteriores. Servidores da AGU

já organizam protesto pormo
ralidade no órgão, marcado

para a quinta-feira."
O problema é que Adans

estava cotado para ser minis
tro no Supremo Tribunal Fede
ral. Se não fosse esse percalço,
muito em breve ocuparia a

vaga de Gleisi Hoffmann, na
Casa Civil, para depois assu

mir a cadeira no STR Isso por
que, embora o parágrafo único
do art. 101 da Constituição
Federal estabeleça que caiba
ao Senado Federal aprovar,
ou não, o nome indicado pelo
Presidente da 'República (é
dele a prerrogativa de indicar
o.s ministros), na prática não
me recordo que algum tenha
sido rejeitado, de modo que a

atuação dos senadores émera
mente simbólica.

Isso. é ruim para a demo
cracia. Graças a essa incúria
dos senadores corremos sé
rio risco de ter, entre os onze

ministros da nossa mais alta
Corte de Justiça do Brasil,
guardiã da Constituição, ·al

guém que não tenha "notável
saber jurídico" ou "reputação
ilibada". Ao menos agora, nes
te caso, fomos salvos pela Po
lícia Federal.

o leitolWl
-s,

Ossupe�oderosos
DoS vários predicados

que deve dispor um ma

gistrado está o de se manter

equidistante das partes e de
atuar com retidão e isenção.
Aliás, são pressupostos mí

nimos, sem os quais se ante

vê um mau juiz, porque não
são poucas as tentações de
correntes do exercício de tão
nobre arte, a de julgar seus se
melhantes dizendo quem está
com a razão. E quanto mais
alto o cargo, em regra maiores
os interesses em litígio.

De tempos em tempos sur
gem escândalos envolvendo

aqueles que deveriam estar

sempre acima de qualquer
suspeita. O Conselho Nacional
de Justiça, por exemplo, ini
ciou suas atividades no último

. dia27, sob comando do minis
tro do STF Joaquim Barbosa,
tendo na pauta várias sindi
câncias para apurar incompa
tibilidade entre rendimento e

patrimônio de magistrados.
Assim, não deveria cau

sar nenhum espanto o mais
recente escândalo do gover
no federal em São Paulo, que
resultou na exoneração do

advogado-geral-adjunto da
União, JoséWeber HolandaAl
ves, por ordem da presidente
Dilma Rousseff. O exonerado,
apontado pela Polícia Federal
como participante de um es

quema de venda de pareceres
técnicos, era "braço direito"
do advogado geral da União,
Luís Inácio Adams, segundo
noticiou o jornal O Estado de
São Paulo do dia 26: "Todos se

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Cuídado, abra o olho!
Quantos anos você tem de casado? E aí, o ca

samento vai bem, sem turbulências senão
as normais? Mais uma pergunta: você se atualiza
todos os dias para manter bem o casamento? Tem
certeza? Pois é, a Fecomércio SC - Federação do Co
mércio - faz-nos saber pormeio de ampla pesquisa
que 77% dos catarinenses dizem-se confiantes no
trabalho, não temem uma eventual demissão ...

Sim, Prates, mas o que tem isso a ver com as

perguntas que me fizeste sobre casamento? Ué,
tudo a ver, estou falando do casamento que todos
devemos fazer com o nosso trabalho, com a empre
sa que nos paga, afinal, temos que casar por amor
com o nosso trabalho. E se engana quem pensa
que por estarmos há muitos anos na "firma", isto
é, de aliança no dedo com amulher, com o marido,
que não temos nadamais a cuidar ou a aprender.

Quem pensar assim, vai acabar solteiro, divor-.
ciado. Sem essa de não precisar ter cuidados com o

casamento depois de alguns anos, cuidado, muita
gente já caiu desse burro pensando que estava se

guro. Mesma coisa rio trabalho. Estou cansado de
ouvir "profissionais" dizendo que estão há 20, 30
anos no mercado e que já não têm muito a apren
der ou, pior, nadamais a aprender.

. Vão acabar demitidos ou substituídos, mas é
claro, quem pensa assim é um estúpido e pensa
também que a empresa, o empregador, é trouxa.

Casamento e trabalho tudo a ver, são muito pareci
dos no tempo todo, é preciso cuidado, todos os dias,
criatividade permanente e respeito a vida toda...

A pesquisa da Fecomércio diz que 77% não
temem perder o emprego no ano que vem? Pois

aposto que são os que estãomais perto de uma boa
e inesquecível encrenca. Temos que ir para o traba
lho todos os dias pensando que pode ser o último
dia, quem pensar e agir de acordo com os cuidados

devidos será longevo, no. casamento ou na firma.
Os demais não me servem, rua.,

Eles
Que horror! O Conselho Regional de Medicina

de São Paulo acabou de realizar as provas de ava

liação dos formandos em Medicina deste ano. A

prova não evita que os reprovados exerçam a pro
fissão, apenas "avalia". E a avaliação, mais uma vez,
foi um horror: 54% dos médicos recém-formados
levaram pau. Mas, mesmo assim, vão "tratar" do

povo, pobre povo. E a desculpa dos "burros" é que
as escolas deixam a desejar, as "mesmas" escolas
que ensinaram amuitos dos aprovados ... A culpa é
do burro que não estuda, isso sim.

Samba
Que beleza! Assisti a um programa na Sesc/'Iv

com a Velha Guarda da Portela, homenagem ao

cantor-compositor Monarco. O que me extasiou
foram as letras dos sambas, peças de oratória po
ética, lindas, limpas, onde mulher não é ofendida
mas chamada de rainha, princesa, dama... Tão dife
rente das letras de "músicas" da maioria dos boçáís

.

"sertanejos" que andam por aí, letras debochadas,
. deploráveis às mulheres. É aquela coisa, quemjem
talento tem, quem não tem canta baboseiras.

.

, :

Falta dizer . {

Cadavezme convençomais, a forçado SCC - 'b.�s
so SBT/SC - é um canhão. As rádios do Rio Grande 'do

"

>'

Sul não me largammais, é entrevista em cima d6\en-
trevista, o contato mais recente foi com a podert>sa
Rádio Guaíba, onde me criei. E as filas nas palestras?
Que poder do SBT /SC, e das rádios por onde faluém
nosso Estado e dos nossos jornais, é claro.

l

Vladimir Polízio Júnior,
defensor público J
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PARAAHISTÓRIA
Rei:nke (Massaranduba),
F'rõhlich (Guaramirim)
e Jurck (Schroeder)
receberam a autorga da
Justiça Eleitoral

www.ocponline.com.br

FOTOS FÁBIO MOREIRA

e Legislativo

'Agora, eles são os donos dos cargos
Prefeitos de Guaramirim, Schroeder e

. Massaranduba recebem juntos o diploma
REGIÃO
Verônica Lemus

Em pé, para a execução doHino
Nacional, o perfil empertigado

revelou as mãos em posição fir
me de quem sabe o tamanho da

responsabilidade que está pres
tes a receber, e deixou. entrever
ainda certo nervosismo, mas que
em nenhum momento significou
medo ou fraqueza. Com amesma

firmeza nas mãos, o prefeito elei
to de Guaramirim, Lauro Frõhlich
(PSD) recebeu pela primeira vez o
diploma de prefeito domunicípio.

O evento ocorreu na tar-

Queremos
trabalhar

seriamente,j�to
com o Procurador

(do município) para
que a gente faça
tudo dentro da

legalidade.
Eaur Fr"h ic ,

e uaramirim

de de ontem, no auditório da

Uniasselvi/Fameg, em que foram

diplomados também os verea-
r

dores, prefeitos e vice-prefeitos
eleitos dos três municípios da
60a Zona Eleitoral - Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder. Ago
ra, todos estão habilitados para a

posse, no dia Iode janeiro.
Emocionado, Frõhlich disse

estar preparado para desenvol
ver a função "e honrar o compro
misso com a cidade, conforme os

princípios que regem a adminis

tração pública", discursou. Para
o início do mandato, destacou
quatro obras pontuais que pre-

A parte política
faz parte do

contexto, mas
temos que ser

administradores,
porque somos

empregados
do povo.

Mar·o Reinke,
de assaranduba

•

IV

tende desenvolver: a pavimen
tação da estrada Bananal do Sul,
o parque de eventos, ciclovias e

uma ponte ligando o Centro do

município à Bananal do Sul.
Para a gestão que espera rea

lizar, Frõhlich buscou na admi

nistração privada o modelo que
pretende executar, baseado no

conceito de engenharia jurídica.
"Queremos trabalhar seriamen
te, junto com o Procurador (do
município) para que a gente faça
tudo dentro da legalidade, evi
tando penalidades no transcor

rer da gestão", explicou.
"

amara

Em relação ao Legislativo, os
três prefeitos diplomados - Os
valdo Iurck (PSDB) de Schro-

Os vereadores
fazem a

fiscalização,
mas ao mesmo

tempo podem ser

parceiros, pois
estão próximos da

comunidade.

svaldo Jurck,
e Schroeder

eder, Mario Fernando Reinke
(PSDB) de Massaranduba e

Laura Frõhlích (PSD) de Gua
ramirim - disseram que pre
tendem�anter uma relação de

parceria, de diálogo e indepen
dente às questões partidárias.

"Os vereadores fazem a fisca

lização, mas ao mesmo tempo
podem ser parceiros, pois estão

_ próximos da comunidade, eles
vivem nos bairros e podem fa
zer essa intermediação com a

Administração", disse Osvaldo
Iurck, referindo-se também aos

seus objetivos como prefeito,
que é o de ouvirmais e darmais

espaço à população.
Para o próximo mandato, que

será o terceiro, o diplomado pre
tende focar nas áreas de saúde e

social, que foram as mais reivin
dicadas durante a campanha.
Entretanto, Iurck sabe das dificul
dadesfinanceíras que poderá en
frentar, por isso, informou que o

primeiro ano serámais de plane
jamento e conhecimento da situ

ação de cada área domunicípio.
Já Reinke disse que a grande

prioridade de seu segundo man

dato como prefeito será "acabar
com essa novela de quatro anos

do Hospital", disse. Com a experi
ência da atual gestão, o diplomado
revelou que aprendeu a ser mais
firme, trabalhar com a razão e ser

mais administrador público que
político. "A parte política faz parte
do contexto, mas temos que ser

administradores, porque somos

empregados do povo", declarou.

erea res

Desafios para fiscalizar
Escolhido através de sorteio

para discursar em nom� de'to
dos os vereadores diplomados,
o futuro parlamentar, Aurino
Wudtke (PT), de Schroeder, dis
se que, vencido o desafio maior
de ser eleito, a tarefa agora é de
honrar com a confiança que re
ceberam da população através
do voto. O petista destacou as

principais funções dos vere

adores, de fiscalizar e legislar,

por entender que ainda existe
confusão entre os papeis de
cada um dos três poderes.

Para o vereador reeleito Nel
son Zoz (PSDB), também de
Schroeder, além da função legis
lativa os parlamentares precisam
ouvirmais a comunidade e estar

mais próximo. '� gente está no

terceiro mandato agora e a te

mos percebido que a população
tem cobradomuito essa parte".
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Corupá
Esse diploma não émais

novidade para ele
Reeleito para o quarto man

dato, o prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB), foi

diplomado na noite de ontem

juntamente com os vereadores
e o vice-prefeito, Loriano Rogé
rio Costa (PSDB). A entrega dos

diplomas foi realizada pela juíza
da 87a Zona Eleitoral, Candida

Brugnoli, na Câmara de Verea
dores do município.

Para o próximo mandato, Ta-
, maninipretende dar continuida
de ao trabalho que tem realizado,
e destacou obras de pavimenta
ção, reformas de salas de aula,
abertura de vagas no magistério
como projetos a dar seguimento.
Além disso, na gestão tanto da
saúde como da administrativa, o
diplomado disse que o objetivo é
melhorar o atendimento.

Entretanto, Tamanini infor
mau que o primeiro semestre

será de readequação da Prefei
tura, "porque é um novo man

dato, serão novas pessoas traba-

lhando", disse, e confirmou que
haverá mudanças no secreta

riado' mas que serão gradativas,
começando com o secretário de
saúde, Ricardo Kemer, que sairá

para estudar.
Sobre a relação com o Legis

lativo, a expectativa do diplo
mado é positiva, já que das nove
cadeiras Tamanini terá sete a seu
lado. 'Acredito que faremos uma
ótima gestão, com bastante diá

logo", afirmou. De aprendizado,
o reeleito destacou a agilidade
que adquiriu na busca de recur
sos tanto federal como estadual.

Acompanhe as
sessões da Câmara
de Vereadores de
Jaraguá do Sul.'
Todas as terças e
quintas-feiras, a
partir das 18h.
Ou assista pela TV,
no canal27 da Net.

\_ _.-

\h-
_-

\

\ - ,

A

CERIMONIA Tamanini posa ao lado da juíza eleitoral Cândida Brugnoli

A Associaçãc Beneflc€mte Novo Amanhã"é LIma entidade Sem fins
lucrativos, fundada em' 14 de setembro de 19981' com sua

Comunidade Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora, bairro
Rio Cerro II, no muntctplo de Jaraguá do Sul, se.
o maior objeTivo do "Novo Amanhã" é o de orientar, prevenir,
reabilitar e ressocializaro dependente de álcool e outras drogas, bem
como orientar os familiares, em particulare a sociedade em geral.

APOIO: o t:ORREIO DO I)OVO
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,

gabinete
o ex-presidente doPl' de
Jaraguá do Sul, Sebastião
Camargo, é o nome cotado
para assumir o gabinete

.

do vice-prefeito Jaime
NegherboI,1 (PMDB). O
petista estava residindo em
Curitiba e recentemente

voltou amorar em Jaraguá
do Sul. Camargo deve
pedir desfiliação do PT
e filiar-se ao PMDB.

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

Diplomação dos eleitos
Ontem aconteceu a diplomação dos

vereadores, prefeitos e vices elei
tos em outubro nos quatro municípios
da região, exceto Jaraguá do Sul, onde a

cerimônia deve acontecer na próxima
segunda-feira, dia 17. Durante a sole
nidade, os eleitos aproveitaram para
reafirmar o modelo de gestão que pre
tendem implantar e para ressaltar as

dificuldades que devem encontrar nos'

próximos anos.
Em nome dos parlamentares eleitos,

o vereadorAurinoWudtke fez questão de

reforçar o papel do Legislativo. 'Ainda é
comum a ideia de que o vereador pode
fazer obras, isso é função do Executivo, a
nós cabe fiscalizar", disse.

Dentre os prefeitos eleitos, Osvaldo

Iurck (PSDB), de Schroeder, discorreu
sobre a preocupação dos municípios
com a questão tributária. Durante o

discurso, ele abordou a questão da ree

leição, dizendo-se favorável à alternân
cia de governo.

O prefeito eleito de Guaramirim,
Laura Frõhlích (PSD), aproveitou para
ressaltar os compromissos assumidos
na campanha e para reafirmar que a

atual gestão tem falhas. "Guaramirim
vai crescer de forma planejada e sus

tentável", concluiu. O prefeito. de Mas

saranduba, Mario Fernando Reinke
(PSDB), deu um recado aos parlamen
tares. "Os vereadores são importantes,
dentro do que é deles", referindo-se aos

trabalhos no Legislativo.

i "I
' ".1, :iii

Estacionamento'
.

rotativo
Restam apenas duas
sessões, no dia 18 e 20,
para o encerramento das
sessões no Legislativo
jaraguaense. iE é este o.

prazo para que o projeto
247/2012, que altera de
duas para 24 horas o prazo
para que o usuário possa
efetuar o pagamento de

ínftações, entre novamente
na pauta das sessões. A

.

proposta foi retirada de
!.

votação pelo vereador Jean
Carla Leutprecht (PCdoB)
na sessão do último dia
6. Agora, ele deve propor
emendas ao projeto

1 original enviado pela
atual admínístração.

EDUARDO MONTECINO

Entrevista
com os eleitos
A Câmara deVereadores

çle}ata�ádô.!Sul
disponibIlizou nas redes

I,

•

sociais uma série de
entrevistas realizadas com
os candidatos eleitos.
Nos vídeos gravados pela
TVCâmara, os futuros !

p'arlamentar�s falam sobre,
/ suahistória, o erivolvímento

político e os planos para os
próximos quatro anos.

•

Recado a 'Bylaardt
o vereador eleito de Guaramirim, Evaldo Junckes (PT), o Pupo, não perdeu a

oportunidade de dar uma cutucada no atual prefeito NilsonBylaardt (pMDB).
"Bendita é a força do tempo que coloca as coisas nos devidos lugares", declarou.

"

Onibus
escolares
Hoje, as lOh, na
Sede do Governo do
Estado, os prefeitos de
Corupa, Guaramirim,
Massaranduba, e Schroeder
receberão os ônibus para
o transporte escolar nas

�

áreas rurais, através do
Programa Caminho da
Escola, do Ministério da

Educação. As cidades
foram indicadas através de
emenda parlamentar da
bancada catarinense no
Congresso Nacional..

•

renuncia
Ontem pelamanhã, o prefeito
de Corupá, Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), renunciou
o cargo de prefeito. Conforme
ele, a decisão foi para se

dedicar à composição do novo

governo. No lugar de Tamanini
assumiu o vice-prefeito Carlos
DieterWerner (PSDB).

Prefeito PDT de Guaramirim
o vereador Caubi dos Santos Pinheiro (PDT) disse
ontem que já entregou ao presidente estadual\

do partido, ManoelDias, os documentos com as

acusações que o presidente da sigla local,Antônio
AtaídesMonteiro, vem sofrendo. Monteiro. é
acusado pelos crinies de calúnia e falso testemunho

por tentar incriminar o prefeito eleito Lauro Frõhlich
(PSD) por comprade votos. O parlamentar quer a
intervenção daExecutiva Estadual nomunicípio
para tentar resolver a situação crítica que o
partido vem sofrendo por causa disso.

Secretários
em Schroeder
o prefeito eleito de Schroeder,
Osvaldo Iurck (PSDB), disse
que vai anunciar na semana

que vem os nomes que devem

compor o novo governo.

Mal estar
em Corupá
o presidénte da Câmara
de Vereadores de Corupá,
João Gottardi (PT), ficou em

maus lençóis depois de ter
supostamente ofendido a juíza
eleitoral Candida Inês Zoellner

Brugnoli na última sessão da
atual legislatura, no. dia 10. O

parlamentar usou a tribuna

para demonstrar a indignação
pela decisão da Juíza na ação
movida pela coligação "Agora
é a vez do povo" contra o

prefeito Luiz Carlos Tamanini
(PMDB), por abuso de poder
econômico. Na decisão, a Juíza
Candida não acatou o pedido
de cassação do registro e/
ou diploma e a declaração
da inelegibilidade e ainda
condenou a coligação a pagar
umamulta de 1% do gasto
da campanha, que
representa cerca de R$ 970

por litigância e má fé.

Reação
Namanhã de quarta-feira,
dia 12, o promotor de Justiça
Mareio Cotta esteve na Câmara

para analisar o conteúdo
do discurso do presidente
do Legislativo corupaense,
João Gottardi (PT), mas não
conseguiu a cópia da gravação.
Gottardi disse ontem que
deve entregar as cópias das
gravações até hoje ao meio dia.

Ficou feio
A ausêneía do atual presidente
da Câmara de Vereadores,
João Carlos Gottardi
(PT), na diplomação dos
eleitos de Corupá pegou
mal. Q parlamentar, que
supostamente ofendeu a

� Juíza Eleitoral Candida Inês
Zoellner Brugnoli, não
escapou de receber críticas
durante a cerimônia. 110

juiz não pode ser chamado
de corrupto ou corruptível

, simplesmente por causa de
uma decisão judicial", afirmou
Candida. Ela disse ainda

que a imunidade parlamentar
não pode ser escudo para
ferir a honra alheia.
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PROGRESSO Para entrar no PrOgTalD& Jw-o Zero, Ozilda (E) e Neusa deixaram a informalidade

ed I•re n

Incentivo a novos talentos

ma é realizado pela Secretaria '

de Estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável e Agên
cia de Fomento do Estado de
Santa Catarina (Badesc).

"O público que finaliza cur

sos do Pronatec, por exemplo,
ou procura vagas no Sine e não
encontra serão orientados apro
curar essa linha de crédito que
auxilia quem está começando a

comprar equipamentos, iniciar
o negócio", destacou Graze.

O financiamento é feito por
meio de uma cooperativa de
crédito habilitada pelo'Badesc.
Além 'do benefício financeiro, o
Serviço de Apoio à Micro e Pe

quenas Empresas de Santa Ca
tarina (Sebrae/SC) entra para
orientar o empreendedor.

"Fizemos uma consultoria
em trêsmomentos, para indicar
os pontos fortes e fracos, mos
trar o que fazer paramelhorar e
ver se as orientações foram im

plantadas", explicou o analista
técnico do Sebrae de Iaraguá do
Sul, Marco Antônio Murara

Segundo Graze, a integra
ção do Sine ao programa é um
investimento no crescimento
do número de vagas no Estado.
uA grande parte da geração de
empregos vem dos pequenos
empreendimentos, precisamos
dar suporte 'para que isso ocor

ra", disse.

Formalização de microempresas poderá ser
feita na agência do Sine de [araguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

APartir de janeiro, o posto
de atendimento do Siste

maNacional de Emprego (Sine)
de- Jaraguá do Sul e outros 102

pontos no Estado passam a in

tegrar a rede de apoio ao Pro

grama Juro Zero. As unidades
de atendimento poderão for
malizar microempreendedores
individuais, trabalhando no in
centivo ao empreendedorismo.

Quando o trabalhador pensa
em entrar-no mercado de traba
lho, a primeira atitude é procu
rar vagas de emprego. A ideia é
mostrar para quem exerce ati
vidades autônomas outras pos
sibilidades de geração de renda.

uAs políticas de trabalho e .

emprego não se resumem ape
nas em inserir o trabalhador no
mercado. Existem outras for
-mas, amparadas legalmente,
para que o trabalhador possa
exercer sua atividade", desta
cou gerente de políticas públi
cas da Secre trabalho, emprego
e renda do Sine no Estado, Gra
ze Sturdze.

O Juro Zero oferece um em

préstimo de até R$ 3 mil para o

microempreendedor individu
aI. Com as prestações pagas em
dia, os juros são custeados pelo
Governo do Estado. O progra-

MURARA Atuar como empreendedor individual
é um trampolim para a1avancarmuitos negócios

Juro Zero .. passo-a passo
1- Formalize-se no Portal
do Empreendedor ou no
posto de atendimento do
Sebrae mais próximo.

2- Se você já é formalizado,
vá até uma organização de
microcrédito habilitada

pelo Badesc. Em Jaraguá
do Sul é aAcrevi, Iuriti
Microfinanças e Blusol.

3- Tenha emmãos o
número do CNPJ, carteira
de identidade, CPF e

comprovante de residência.
4- Após o pedido na

organização de
microcrédito, você
passará por uma avaliação
cadastral e receberá uma
visita para análise de
viabilidade econômica

de seu negócio, que
será feita por um
agente de crédito.

5- Se o seu pedido for
aprovado, você estará
pronto para assinar o
contrato e a adesão ao

Programa Juro Zero.
6- Um agente de orientação
empresarial ,e inovação '

do Sebrae/SC irá ajudá-lo
na gestão e acompanhá-lo
no seu negócio, durante
o período depagamento
das prestações.

7 - Comprovado que você
pagou corretamente suas

sete primeiras prestações
em dia, o Governo do
Estado paga os juros
referente ao valor.

Jl1ro Zerbo

Procura ainda
,

e pequena
O Programa Juro Zero exis-

,

te há um ano. Atualmente é
conhecido apenas por pessoas
que já buscam serviços do Se

brae, interessadas em algum
tipo de empreendimento.

Em Iaraguã do Sul, segundo
o supervisor, de uma das coo

-perativas de créditos habilitada
pelo Badesc, Eliseu Dalmonir

Athanázio, a procura não foi
tão grande quanto em outras

cidades do Estado. '�s pessoas
que procuram são aquelas que
já tinham sua atividade infor
mal ou que querem iniciar um

negócio. Mas aqui existe certa

dificuldade para conseguir os

alvarás, acho que é dos fatores

para a procura não ter sido tão

grande", ressaltou.
O técnico do Sebrae de Ia

raguá do Sul, Marco Antônio
Murara afirma que atuar como

empreendedor individual é urn

trampolim para alavancarmuitos

negócios, e a facilidade de crédito
ajuda nesse crescimento. "O em

preendedor individual deixa de
ser informal e tem acesso a urna

série de vantagens, entre elas o

acesso ao crédito", explicou.
Foi o que aconteceu no caso

do salão de beleza de Neusa

Amaral, 46 anos, e Ozilda Mura
ra, 70. Para conseguir entrar no
Programa Juro Zero, elas deixa
ram a informalidade. Amudança
foi total e surpreendeu a dupla.
"Foi uma coisa fantástica, a velo
cidade com que aconteceram a

, mudanças, nosso clientes multi

plicaram por cinco", contou Neu
sa. Com o recurso máximo con

cedido pelo programa, R$ 3,mil,
, elas fizeram uma reforma total
no prédio, compraram novos

equipamentos e criaram uma

nova identidade para o salão.
O

'

investimento' acabou
sendo bem maior. Conforme
as mudanças iam acontecen

do, novos clientes batiam na

porta, trazendo recursos para'
modernizar ainda mais o espa-'
ço. "Com o dinheiro em caixa

começamos a comprar produ
tos melhores, fazer cursos, dar
mais conforto para os clientes",
comentou Ozilda.

Além das mudanças físicas,
a forma de administrar o ne

gócio foi refeita. "Na verdade,
o papel do Sebrae é dar a con
sultoria. Conseguir o dinheiro é

fácil, o grande problema é o que
fazer", explicou Murara.

J
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls

So leicht kann es sein...
Was es heutzutage nicht alies gibt. Gleichwíssen die Kinderwirklich
nichtmehr, dass dieMilch von der Kuh kommt. lnDeutschland
findetman schon in vielen Orten aufdem Land solche interessante
Maschine, und dawo esMilchvieh gibt. EinTeil derMilchproduktion
wird in dieser Form praktisch direkt aufdem Bauernhofverkauft,
und die Kunden kommen schnell an die frischeMilch. AlsVorteil
zãhlt, dass es absolut bio und regional ist. Es ist einAutomat, an
demmanRohmilch ab Hofkaufen kann.Wie bei den bekannten
anderen Kaffee- oder Colaverkaufsautomaten geht's hier genauso.
KeinVerkâufer istweit und breit zu finden. Und so lâufts: Geld oder
MÜl1Zen einwerfen, Produktwãhlen, Produkt entnehmen, Restgeld
entnehmen und ...nachHause gehen. Leichter geht's ja gar nicht.

FOTOS DIVULGAÇÃO

dUM
."-

Contabilidade
COnsut:toria Empre_riaI

-���-
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--����--�---�,-,'--'-

Ins Kaffeehaus
Veranstaltet vom Bundesministerium
für Unterricht, Kunst und Kultur, vom
Goethe Institut in Curitiba und von den
Lehrerverbânde, passieren in dieserWoche die
Osterreich-Tage in Curitiba. Unter den Themen,
die angesprochen sind, tauchte eins auf, hõchst
interessant: dieWiener Kaffeekultur. Der Kaffee

begann dieWelt vor rund 400 Iahren zu erobern.
Er hat die Lebensgewohnheiten der Menschen
in vielen Lândern zum Teil stark geprãgt, Heute
ist Kaffee eines der beliebtesten Getrãnke der
Welt, auch hier in Brasilien. InWien gibt es
um die 2700_ Kaffeehãuser, Davon sind viele
traditionelle Kaffeehãusermit einer Einrichtung
wie in der .guten alten Zeít": mit Holzbõden,
Marmortischen, Sesseln und Sofas.
Im Kaffeehaus wird Zeitung gelesen, geplaudert,

Was wãre der beste Kaffee ohne
ein Stück Torte? Halb so gut.
Deshalb ist dieses Tortenrezept das
Ideale. Es ist einfach, aber lecker.

Billard oder Schach gespielt, mit Fremden
über Gott und dieWelt diskutiert, gearbeitet,
gelernt und vieles mehr. Und natürlich trinken
die Gaste auch Kaffee und essen Kuchen!
In einem traditionellenWiener Café wird man.
vom Ober und von den Kuchendamen bedient.
Für die Gaste gibt es eine groíieAuswahl an
Zeitungen und Zeitschriften. Die Cafés sind
fürWien-Besucher ein geeigneter Ort, um die

Kaffeehausatmosphãre zu geniefsen.
Die Karte mit den Kaffeespezialitâten ist
für Touristen ein besonderes Erlebnis: Eine

Melange, ein Einspãnner, einVerlãngerter
oder ein Kleiner Braunermit Schlag stehen
auf der Karte. So wie man hier gesehen hat,
fâllt es einem schwer, den leckeren Kaffee
auszuwãhlen.

Einen Happen?

Zutaten:
• 200gMehl + 2 Esslõffel Backpulver
• 280g Staubzucker + 1 Packung
Vanillenzucker
• 280g Butter
• 140gweiche Schokolade
• 140g geriebene Mandeln
• 8 Eier
• 5-6 LõffelMilch

Füllung:
• sãuerliche Marmelade
oder Buttercreme

Glasur:
• 200g Schokolade + 200g Butter

Mach
dich
schlau

Schluffen, der; -s
(meist Plural) Das ist
ein alter, bequemer,
ausgetretener (Haus)
schuh. Zum Beispiel:
Als er zu Hause ankam,
hat er sofort seine
Schluffen angezogen.
DasWort istmeist
in Norddeutschland

gebraucht. Sicher
kennen Sie auch
andere Synonyme
dafür, wie Schlappen,
Schlarpfe oder Finken
(Schweiz), Latschen
oder auch Puschen
(Norddeustchland) ,
Patschen (Õsterreích oder
in Südostdeutschland).

Zubereitung:
Eiweiísmit 100g Zucker zu Schnee schlagen. Dotter,
Butter und restlichen Zucker schaumig schlagen.
Mandeln, Schokolade und Milch dazugeben. Mit der
Handweiterrühren und Mehl und Schnee abwechselnd
unterheben. Tortenform buttern undmitMehl
ausstãuben und ca. 60Min. bei 180 Grad backen. Die
Torte einmalwaagrecht durchschneidenmitMarmelade
oder Buttercreme füllen. Für die Glasur Butter und
Schokolade weich werden lassen und glasieren.
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REGISTRO DA VIAGEM

Da esquerda para
direita: Anderson

Santos, Rubens
Franco, Suzi Daiane e

Thiago Ilunitz Daniel

"Bravissimi"·

Teatreiros
deboneeo
voltam de

-

'intercânlbio
na Itália

Atores do Grupo Gats foram à ilha
de Sardenha, no mar Mediterrâneo;

para conhecer o trabalho da
tradicional Cia. Is Mascareddas

Experiência enriquecedora
Segundo Leone, o auditório lotou, nas três

apresentações. A surpresa foi a participação das

crianças na hora do debate. "Teve uma criança,
de 9 ou 10 anos, que me perguntou por que nós
fizemos o palmateio antes da apresentação. Ele
não havia entendido qual a relação entre uma

coisa e outra. Das 200 apresentações que já fize
mos, só me perguntaram isso uma vez, ·em uma

faculdade", disse. O palmateio é um exercício

para aquecer as mãos antes da peça.
A técnica italiana não foi a única novidade.

Durante os quinze dias, os atores do Gats conhe
ceram a história, os pontos turísticos, os restau
rantes e as charmosas vielas italianas. Na primeira
semana, elesmoraram em uma casa na Sardenha.

Depois, ficaram em um hotel em Roma, durante
, seis dias. Nos dois últimos dias, eles visitaram Flo

rença, a capitalmundial do Renascimento.

Grupo Artísti- grupo com nove artistas partiu
co Teatral Sca- para a cidade deMonserrato, em
ravelho (Gats) Sardenha, uma ilha no mar Me
voltou ao Bra- diterrâneo, na Itália.
silo Após 15 dias Os atores do Gats participa
de trabalho . e ram de uma oficina de mani

aprendizado no velho continen- pulação de bonecos e apresen
te, eles chegaram com as malas taram a peça "O Patinho Feio"

pesadas e mais bagagem cultu- durante três dias no II Grande
ralo A convite da companhia ita- Teatro Dei Piccoli Monserra
liana Is Mascareddas, o grupo le- to, uma temporada de teatro

vou as novas técnicas brasileiras infantil. Leone também minis
e também aprendeu as tradições trou uma oficina de formas ani
no teatro de bonecos, em uma madas para os artistas italianos.
troca de experiências. "Eles ficaram muito curiosos.

i'A viagem faz parte do nosso Os italianos sabem a forma tra

projeto de recuperação das tra- dicional de fazer, com bonecos

dições do teatro alemão e italia- de madeira, mas nós somos

no, que não se desenvolveram mais técnicos", explicou Leone.
no Brasil por causa da ditadu- A troca de ideias acontecia em

ra", disse Leone Silva, diretor do uma mistura de espanhol, ita
Gats. A presença dessas culturas liano, inglês e português.
na região de Iaragua do Sul foi. Os materiais mais usados
o que motivou a pesquisa, que pelo Gats são papel e plástico.
está sendo desenvolvida há cer- Após o aprendizado com os

ca de quatro anos. Com o projeto italianos, a meta é construir'

aprovado no edital do Programa bonecos de madeira para a

de Intercâmbio e Difusão Cul- nova peça, que conta a histó
tural, do governo federal, e com ria de Margareth Shlünzen, a

a contribuição de amigos, um "Móin - moin"..

--------�-----------------�--------------�----.---------------------------- ---- -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I SEXTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

ELTON MELCHIORETTO

contato@poracaso.com

Tie tae
Faltam 11 dias para o Natal e 7 para o "fim do mundo".
A pergunta que fica é: o que chega primeiro? Tem gente aí

que por via das dúvidas só está comprando a prazo.

Corrida e pedal
Topa um evento coletivo de exercício? Próxima terça, dia 18,
uma galera vai se reunir As 20h30 na Praça Ângelo Piazera

para um circuito de 6km de corrida ou pedalada pelo Centro
da cidade. Contando com o apoio do 14° BPM e grupo Pedala
Iaraguã, o evento terá balizamento planejado e segurança
garantida. Nada mal, hein? Para participar basta comparecer.

ERICDELIMA

Phelipe Lobo e Marcela Macedo conferindo o

ambiente e'as delícias do Jack American Bar
.....................................................................................................................................

SelU dúvidas
Na última sexta propomos aqui na coluna lançamento de

enquete quanto ao horário especial do comércio, lembram?
"Qual limite no horário especial você precisaria para fazer
suas compras de fim de ano?" Pergunta lançada e centenas

de participações depois, a conclusão não foi outra: abertura
aos domingos teve apenas 6% de aprovação e 23% dos votos
consideram desnecessária a existência do empenho. Opção mais
votada, a abertura especial aos sábados contou com 26% de

aprovação, enquanto os demais votos distribuíram-se apoiando
os horários extra durante dias úteis. Concorda? Discorda?
Acesse o PorAcaso.com e partícipe: 'esse assunto vale de15ale.· u

Novas do Blackbird
1 - O point agora tem a iguaria favorita
da cidade no cardápio: podem chegar
no balcão pedindo batata recheada com
queijo e bacon que não tem erro; 2 - Hoje
rola a segunda noite de discotecagem
da casa, e quem chega agitando é o

DI joinvilense Sérgio Paralelo com
repertório de rock indie, pós punk e

alternativo. A viagem vai deACIDC a

Radiohead, é coisa fina; 3 - Próxima

quarta rola a primeira noite de música
ao vivo na casa com o joinvilenseMilton
Mills no palco. Cara dos bons, vai
mandar R.E.M, Oasis, Cash, Strokes e

muito mais. Ótima pedida!
ERIC DE LIMA

Figuraça, Nilo Garcia
divertindo-se entre a galera !

�
na varanda do Sam'Bar

...
/

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

Promo no ar
Está bombando nossa promo em

parceria com a SuperNova FM. Tá a

fim de começar 2013 com um iPad
novinho? Acesse o PorAcaso.com e

veja como participar da promoção!
ERIC DE LIMA

Namultidão: Taluana Zen
no destaque, em noite de
casa lotada no Mr. Beef
...........................................................................

Laís
.............................

:

.

Oechsler
e Thiago
Silveira
curtindo
a vida de
casal no
Festival

COlUltry
do Divino

Club

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES: AmbaMexican Bar� 3371 1160 IConfraria doChurrasco- 3275 1449/ EspaçoOca - 3370 9160/ lhe Living Resta�fclnte - 3316 4822 / LondonPub-30550065/

cachaÇi!!ÍéI AguaDoce -3371 8942/Ucolern- c 3054 0855 /Madalei1àChoppeCozinha -3055 3059 /MovihgUp· 9966 6691 /MrBeef- 960821691PatuáMusic�.3055 0064 /
fIoomMusic;&Arts, 96541373 /Sacrâmentum púb· 8832 1524/lheWayClub - 8433 0083/UpperFloor. 9915-2239 /DivinoOub -96444767 /VillaRestauranteeChoperia . 3275 1277
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MUNDO DOS BRINQUEDOS
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Pensando bem
tiA melhor liberdade é quando
você se livra do que tefazmal."

Ssenses
Nasce urna nova grife: a
Ssenses. Cheia de charme,
ela veio com urn propósito da

criação do street style europeu.
Na bagagemmuita ousadia
brasileira.A Ssenses invadiu
as ruas de Londres, Moscou,

.

São Petersburgo e agora o
Brasil. Amarcamescla o
charme brasileiro e sua coleção
denominadaWicked e Mockba
é baseada e protagonizada
no cenário mundial. O prazer
Ssenses está em desfrutar
da alta qualidade em estilo e

tendências, roubando a cena e

atraindo os olharesmais
críticos damoda.

•

ca
Leitor amigo você tem um

.espaço no quintal ou na sacada
do seu apê que pega sol pelo

.

menos algumas horinhas do
dia? Então você pode cultivar
seus alimentos de forma

orgânica, na sua casa mesmo.
Procure um engenheiro
agrônomo e se informe. Além
de saudável, isso vai dar um up
em seu astral. De nada!

I

,�sP�'!?n: C> � "" (}1{.!:;

: f�,
,Ginástica é moda
,""'_ MaL Deodoroda Fonseca

�1!.1!:_�-���

DUPLA Rodrigo Mendonça, o famoso Bico,
e o jovem bem lançado Felippe Folchini,
conferindo o cOtf1,letel no Splanada Glatz

Moa Gonçalves
DNULGAÇÃO

Garden
Ontem, como se esperava, nada

atrapalhou a festa no jardim dá

Epic e houvemuito agito, como
sempre! Tudo estava bacana,
gente bonita transitando pelos
espaços chiques da badalada
casa! Pela lente deMauricio

Hermann, confira neste sábado

algumas fotos aqui na coluna.

Férias
o super queridoAlberto
Correia, presidente da Indústria
Dipil, vai dar urn tempo do
trabalho. Em janeiro, ao lado da
esposa Denize, tirará uns dias
de férias para bater pernas nos
Estados Unidos.Vai retornar

apenas emmeados de fevereiro.
Fériasmerecidas!

.'@ \.

1aboral'QI"io
L e n a !

ISO 9001

MAURICIO HERMANN

\
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KIJ\
O poder de surpreender

Power Imports
(47) 3275-0808

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1311 - Baepertd!

I "Para quem interessar
possa, a atriz Mariana

Ximenes, a Juliana de
Guerra dos Sexos, está
solteirinha da silva, se é

que você rhe entende.

• A estilistaAnaVieira
está feliz da vida. Tem

.recebídomuitos elogios
pela sua coluna demoda
na Revista Nossa. Ana
é gente fina, gente nossa,
é gente grande!

• Não ousem esquecê-lo:
o competente jornalista i

.,

Ronaldo Corrêa é o

grande aniversariante de

hoje na cidade. Liguem!
Ele vai adorar saber que
foi lembrado. Parabéns!
O meu desejo é que você

seja,plenam�nte.feliz.i

I
OfiCINA DE LATOARIA E PINTURA

, ©3371-5057
Rua Major Júlio Ferreira: 244 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul- se

www.demicar.com.br

moagoncalves@netuno.com.br

ARQUIVO PESSOAL

t VEIA
,

AIl_T1STICA
O professor
Murara
encarnando o

personagem
Agostinho
da "Grande
Família". A

perfeição é
tanta que
chega a
colocar em

dúvida, qual é
o verdadeiro

ou falso.
Praticamente

separados no
nascimento!

Fraco
Se jogar a decisão
como quarta-feira,
contra o Al Ahly,
mesmo ganhando,
Corinthians

simplesmente leva
"banho de cuia"
na finalíssima,
domingo.

COLAçÃO . Andressa Sardá Maiochi,
para alegria dos seus pais Milton Maiochi

Júnjor e Andréa Sardá Maiochi, cola gTau hoje
no curso de Medicina, pela Univali

PRESENÇA Rodrigo·Fogaça, Mero Brito
e Michel Franco conferindo as delícias do Kantan

MAURICIO HERMANN

o bom humor é
um dos melhores

artigos de
vestuário que
se deve usar em

sociedade.

William Makepeace
Thackeray

Te contei
• Ontem, na condição da
darling das darlings de
Iaraguâ, quem recebeu
o carinho dos amigos e
familiares pela estreia
de mais um aniversário

foiNazerdini da Rosa,
a famosa, Nezita Hair
Studio .

BALADA Diana Couto nos corredores da Epic

o que fazer"·
Você já decidiu o que fazer com
o décimo terceiro?Uma das

opções é aproveitar a grana
extra para renovar o guarda
roupa. As lojas estão oferecendo
descontos de até 50%. Que tal?

.,

E O fim
Na quarta-feira foi
·12/12/2012 e bastou para levar
os mais afoitos a associarem a

data coincidência como sendo

um sinal divino sobre o dia do
"fim do mundo". Hello!

13 de dezembro, dia dO pedreiro
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João Chíodiní,
escritor

escritor@joaochiodinLconi.br

Crônica

Loteria

Todo mundo já sabia. A vida
de Geraldo era baseada na

possibilidade de ganhar na loteria.
Os discursos eram sempre os mesmos:

"Estourei o limite do cartão de crédito
esse mês, mas, com sorte, ganho na

loteria e resolvo esse pepino." "Preciso
trocar de carro. Se eu ganhasse na
loteria, não precisaria comprar uma
fubica em sessenta vezes, poderia
comprar uma frota de importados."
Geraldo era pontual. Achava que sua

vida era uma piada do-destino. Deveria
ter nascido numa famíliamilionária,
pois ele tinha certeza que sabia

apreciar as boas coisas da vida.
- Maria, irei convidar uns amigos para
almoçar no domingo. Qual será o

cardápio?
- Cardápio?Vai ser linguicinha, pão e

maionese. Pra-que melhor, Geraldo?
- É isso que me mata de vergonha,
Maria. É esse seu pensamento

Novelas

padrão que impede que a sorte bata
à nossa porta.
- Se enxerga, Geraldo. Sorte tem quem
entra num emprego no dia primeiro e

no final do mês ainda está empregado.
- Pelo amor de Deus, Maria. Começa
a pensar de uma forma melhor! Pensa
em caviar, espumante cara, dente de
ouro e casaco de pele. (Perceba, leitor,
que isso é uma pequena demonstração,
do gosto refinado de Geraldo).

Começa a pensar de uma forma
melhor! Pensa em caviar,

espumante cara, dente de ouro
e casaco de pele.

- Que caviar o que, Geraldo. Você já
comeu isso alguma vez, homem?
- Claro que não. Mas, quando comer,

vou adorar!

LADO II LADO - GLOBO - ISH
Isal)el é hostil com Catarina. Laura sugere que Sandra seja a madrinha

do irmão. Teodoro estranha que Umberto e Fernando não queiram sair à
noite.-·Isabel repreende Frederico no teatro. Borges entrega a Edgar uma

• roupa de oficial da Marinha. Isabel pensa em quebrar o contrato com Cata
rina. Jurema repreende percival por falar mal de Isabel. Albertinho procura
Laura. Sandra consegue fazer o bebê parar de chorar e Praxedes a admira.
Albertinho se desculpa com Isabel. Laura convence Isabel a manter o con

trato com Catarina. Constância afasta Assunção dela. Elias destrata Isabel.

* o reSUlllo dos capítalos é de responsabilidade das enaissoll'BS.

Clique
animal

Se ganhasse na loteria, Geraldo ia ter
muito trabalho para ensinar todas
essas coisas refinadas paraMaria.
Sonhava acordado. Sonhava todos
os dias. Geraldo fazia sim, planos
para sua fortuna: Viagens para o Rio'
de Janeiro, uma casa na praia, uma
empregada, uma festa de aniversário
com o Michel Teló cantando e uma

frota de SUVs importados.
Mas, enquanto a dama da sorte
não tira Geraldo para uma dança,
ele precisa trabalhar. Trabalhar
e economizar, porque andou
gastando demais nos últimos meses

aproveitando algumas promoções.
E, quando o chefe de Geraldo vai
trabalharmeio estressado, Geraldo
ainda bate nas costas dos colegas de
trabalho e tenta acalmá-las-dizendo:
IINão dá bola, parceiro. Assim que eu

ganhar na loteria, compro essa firma
só pra despedir esse cara."

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

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

Romeojá
está em clima
natalino e foi

fotogTafado
pela dona
TaJitha
Cristina.
Eles

aproveitam
para desejar
boas festas
a todos!

GUERRA. DOS SEXOS - GLOBO - 19B

Felipe tenta se explicar para Charlô. Carolina finge defenderVâniá'para
Juliana. Roberta desabafa com Nenê sobre seus sentimentos por Nando.

Felipe acredita que conseguiu convencer sua mãe. Charlô conta para Vânia
e Juliana que Otávio e Felipe têm uma gravação de sua reunião. Caroli
na descobre que Felipe entregou o gravador para Charlô. Juliana defende
Carolina. Frô finge ter atentado contra a própria vida, e Ulisses e Zenon se

desesperam. Roberta imploraque Nenê não conte para Nieta que ela está
envolvida com Nando. Felipe se surpreende com Carolina. Vânia chega
ao apartamento de Felipe. Charlô toma uma decisão sobre sua loja. Nieta
discute com Roberta. Frô conta seu plano de fuga para Lucilene. Manoela

provoca Juliana. Charíô demite Carolina.

SRLVEJORGE-GLOBO-21B
Berna tenta se acalmar na presença de Djanira/Wanda, que a ameaça.

Rosângela se oferece para ajudar no caixa da boate, deixando Waleska e

J�ssica contrariadas, Morena afirma que conseguirá fugir. Érica apresenta
Ricardo para Theo. Stênio diz a Helô que se arrepende de ter se separado
dela. Berna decide se encontrar com Adalgisa/Wanda. Miro inventa uma

mentira para Diva deixar Clóvis voltar para casa. Pescoço pede para Lu- _

cimar dar um. recado para Delzuite. Drica conta para Helô por que Mustafa

quer que ela e Pepeu voltem para o Brasil. Berna entrega o dinheiro para
Adalgisa/Wanda. Deborah fica aflita com o telefonema de Berna pedindo
que ela vá a Istambul. Lívia vai ao escritório de Stênio e Haroldo sai às

pressas. Lucimar procura Thompson. Leonor avisa à família que tem uma

surpresa para todos. Lena conta para Stênio, na frente de Lívia, que havia
uma câmera instalada na sala de Haroldo.

Aniversariantes
14/12 gabriel rossito

Gabriela Volpi
Gretiza Rangletti
Henrique R. da Cruz
Hilário M. Wagernowsky
Hilário M. Wagernowsky
Igor Martins
Jeovana Pechebilski
Jhonatan Abílio dos Santos Pelens
Jonatan G. Trentini

Josiane L. Macedo
Julio C. M. Floriane
leticia rossito
Luana Macedo
Marcelo Fabiani
Maria Raimundi
Matheus Teston Vieira

Miqueias Natan Bienert
Moacir v. Vegew
Odete Campregher:

Alexandre Boddenberg
AmarioZech

Bryan da Costa
carla fernanda picolli
Daniel H. Boncowski
Daniel S. Pereira
Evanir Nonato
Fabiana Draeger

11. I

Otilia Schwirkowski

Rosangela L. Correa
Roseli Selke
Silvia P. Vieira
Soraia C. N. Kellner

Tiago Rodrigo
Tiago Rodrigo Bachrnam
Viviane K. Dzonek

www.ocponline.com.br

Horóscopo
CYl ÁRIES

-

I' Tenha cautela para não se envolver em
confusão e selecione melhor as suas

companhias. Hoje, os astros recomen
dam manter o foco em suas obrigações.
Talvez tenha que lidar com algumas
pressões, mas sua dedicação vai dar
bons frutos. Cor: cinza.

�
TOURO
Você anda sem paciência para qualquer
tipo de cobrança e será difícil aceitar
as orientações de quem quer que seja,
principalmente no trabalho. Para não
arrumar confusão, seja tolerante. Seu
lado atraente vai encantar quem ama:

aproveite! Cor: roxo.

II
GÊMEOS
Termine tarefas pendentes e não deixe
nada em aberto. Nas relações pessoais,
pode ter que se preparar para uma des-

pedida. Evite polêmicas e discussões
em seus contatos, especialmente se

alguém pisar na bola. Na paixão, seja
racional. Cor: creme.

§
CANCER
Cuide das suas obrigações ou receberá
cobranças. Não aceite que digam o que
você deve fazer. Tome iniciativas e dê
conta das suas atribuições. Hoje, há
risco de se irritar com os mais velhos.
Com o par, seus instintos vão ficar
acesos. Cor: pink.

ól
LEAo
A concorrência pode ficar acirrada e as
pressões não serão pequenas, no trab-
alho e nos assuntos cotidianos. Diminua
o estresse e cuide com mais carinho
da sua saúde. Na vida a dois, seu pique
para amar estará no auge. Namore à
vontade! Cor: bege.

lll>
VIRGEM
A inanhã pode começar tensa, mas
as vibrações instáveis logo vão
desaparecer. Contará com originalidade,
determinação e bom-senso para alca-
nçar os seus propósitos. No amor, você
terá habilidade de sobra para envolver
sua cara-metade. Cor: pink .

..n
UBRA
Você precisará mostrar firmeza e deter-

minação em casa. Evite dar espaço para
cobranças. Já no serviço, suas ideias
serão valorizadas. Mas não permita
que os colegas de trabalho abusem de
sua boa-fé. Bons papos com sua cara-

metade. Cor: vinho.

m.
ESCORPIÃO
Seu jeito estará mais expressivo. Bom
momento para trocar ideias com pes-
soas próximas e ampliar a sua clientela,
se trabalha por conta. Saturno em seu

signo reforçará a medida do bom-senso
e promete mais maturidade no campo
afetivo. Cor: roxo.

SAGITÁRIO

>1' Coloque os interesses financeiros no
centro de suas prioridades. Se for pre-
ciso, reveja gastos. Hoje, evite qualquer
tipo de desperdício e não deixe que os

outros digam o que fazer. Na paixão,
pode ter dificuldade para se expressar.
Cor: vermelho.

V\_ CAPRiCÓRNIO
. "P Este é o momento certo para enfrentar

qualquer problema que aparecer. No
ambiente doméstico, um pouco mais de

.
tato virá a calhar. Valorize o diálogo com
a família. Você vai esbanjar charme na

paixão: explore seu carismae encante.
Cor: tons escuros.

,

� AQUARIO
.;\AA Afaste tensões e não se preocupe tanto

com os problemas. Os astros aconsel
ham a manter a cabeça fria diante das

pressões e evitar a ansiedade. Pense
antes de falar e evite mágoas. Com sua

cara-metade, drible a indiferença. Cor:
.: tons claros.

PEIXES

Começará o dia com o pé direito e

pode ter uma manhã produtiva, tanto
profissional quanto financeiramente.
Não tenha receio de 'abraçar desafios.
Seus planos vão receber todo apoiO dos
astros. O convívio será harmonioso com

.

o Dar. Cor: branco.
-

, I
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Ab� blumena ense Pig Floyd Sound aterrisa
no Espaço Oca nessa sexta feira paramais uma
apresentação épica. Digo épica pois pra tocar Pink
Floyd tem que ter bala na agulha, e tocarmais de
uma hora somente Pink Floyd, já é épico. A banda

foi formada emmeados de 2005 com o nome de
Echos in the Garden, fazendo vários shows pela
região e arrancando muitas críticas boas da galera.
Depois de um período de inatividade, voltou em

2010 com o nome de Pig Floyd Sound e fazendo esse

tributo com amaior competência.
r-------- -_
I

ONDE - Espaço Oca I
• QUANDO- dia 14/12 /i• QUANTO- R$15
http://www.pigfloydsound.com /

I
I

f

�._-�-'---""-'-"""�""'�
_.""""_....,-------_..---""""

'[-"--"--�---

O CurupiraRockClub, uma das casasmais importantes na
cena alternativa dó Brasil, apresenta neste sábado um grande
reencontro para amúsica alternativa da região, um show único
com a banda REPULSORES. A banda jaraguaense, que arrepiou
entre os anos de 1998 e 2008, lançou duas demo tapes que
renderam bons frutos, commúsicas lançadas em coletâneas
no cenário brasileiro,América Latina e Europa. A volta oficial
da banda não foi confirmada, mais este grande show dia 15 \ 12

está confirmadíssimo e encerra em grande estilo as atividades
do Curupira de 2012. Além daRepulsores, se apresentam ainda

Fly-x, Estado Deplorável e Os Fritz da Puta.'Os shows começam as

UP�
23h, mas a casa está aberta a partir das 21h,

.
tal !'f' com bar e discotecagem rock. A entrada

CIj " custa 10 até as 22h, e quem chegar depois
paga 15.Maiores informações através do

. curupirarock@gmail.com ou (47)8426-321L
O CurupiraRockClub fica naRualoão . .'

SottêrCorrêa; 523, Guaramírím,
-

..

Começou esta semana, em São Paulo,
oMusicVideo Festival, que celebra e
mostra ao público ahistória do videoclipe
e sua importância como parte da arte
contemporânea; da culturapop e até
mesmo da história recente. O principal
destaque do evento é a exposição
Spectacle, que foi exibidapela primeira

1988
1- Faz parte do meu show - Cazuza

2 - Onemore try -GeorgeMichael
3 - The time ofmy live 7"'BillMedley
4 - Piano in the dark - BrendaRussel

5 - Ideologia - Cazuza

6 - Sweet child o'mine - Guns N' roses

7 - She's like thewind - Patrick Swayze
8 - Mordidas de amor - Yahoo

9 - Brasil- Gal Costa

10-BabycanIholdyou - TracyChapman

vez nos EstadosUnidos este ano e agora
chega ao Brasil.Amostra narra a história
e os principaismarcos da história dos
videoclipes, agora em suaversão brasileira,
com inclusão de representantes nacionais.
Beastie Boys, Madonna e LadyGaga são
algumas das estrelas que protagonizam
estanarrativa. O festivalvaiContar também

com palestras de gente que participou
ativamente da história dos videoclipes.
IerryCasale, líder da bandaDevo, e Kahlil
Joseph, aclamado filmmaker indiano, são
alguns dos nomes que irão compartilhar
experiências com o público. 9MusicVideo
Awards está sediado noMuseu da Imagem e

. do Som e lá ficará até o dia27 de janeiro.

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqu,i? E;ntão mande seu material para viniciuscabana@�ail.com ou paulicocabana@gmail.com "',
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Chegou o ·verão,
e com ele,

todos querem
. caminhar!·

! Por Renê Augusto
,

Rodrigues,
personal trainer
CRn 1801-G/SC

personalesaude.blogspot.com

Estamos' a sete dias do iní
cio do verão. Chega essa época
do ano, e a história se repete:
academias,

.

studios, clínicas de
estética e outros serviços do

gênero ficam lotados! Tenho

que tirar o chapéu para aque
les que persistem durante o

ano todo. E também parabe-'
nizo, por que não, aqueles que
saíram do casulo e resolverem
se mexer. Estes últimos, quase
todos com um objetivo em co

mum: melhorar sua forma, em
30,60 ...90 dias, visando única e

exclusivamente o VERÃO!
Mas não estou aqui para

julgar ou avaliar que fez ou não
fez atividade, quem persistiu
ao longo do ano ou iniciou se

mana passada. Estou aqui hoje,
para analisar outra prática rela
cionada a essa época do ano: as
atividades ao ar livre! Mais es

pecificamente a caminhada!
Tenho uma carga horária

de trabalho diária bastante

extensa, o que me permite
observar pessoas ao longo do
dia todo. E da porta do meu

studio, eu vejo as pessoas ca-

minhando e correndo na rua.

Algumas identifico facilmen

te, pois as observo durante o

ano todo, faça chuva ou faça
sol, frio ou calor, lá estão elas.
Mas a grande maioria está de

sesperada com a chegada da

estação mais quente do ano,

aonde as roupas diminuem e

o desespero só aumenta. Al

gumas respeitam seus limites
de (re)iniciante. Outras que
rem tirar o atraso de um ano

todo. Parte escolhe bons ho

rários, logo cedo pela manhã,
ou início da noite, quando as

temperaturas são mais ame

nas. Outras optam pelas tem
peraturas escaldantes, com o

objetivo e falsa esperança de

que "quanto mais eu trans

pirar, mais eu emagreço".
Lembre-se que transpiração
e emagrecimento têm rela

ção ZERO! Transpiração serve,

basicamente, para regular a

temperatura corporal.
Também será de pouca va

lidade você sair para caminhar
com sua amiga, e a cada 10 me

tros pararem para olhar vitrine.

Deixe pra fazer isso em outra

ocasião. Para que a caminhada

seja eficaz e apresente bons re

sultados, é preciso que ela seja
contínua (tá certo que na nossa
cidade fica difícil né, com essas

ruas e calçadas do jeito que es

tão). A continuidade vai gerar
adaptações positivas em seu

organismo.

Dentre tantos benefícios da

caminhada, listei alguns para
que você, que é adepto só nesta

época do ano, se motive a per
sistir. E pra você que já é prati
cante, se motive a querer cada
vez mais:

-rnelhora a circulação: estu
dos comprovam que caminha
das de pelo menos 30 minu

tos, de 3 a 5 vezes por semana,

ajudam a controlar a pressão
arterial. Isso por que o fluxo

sanguíneo aumenta causando

expansão dos vasos, tornando
a circulação mais fácil;

• deixa o pulmão mais efi
ciente: as trocas gasosas que

ocorrem nesse órgão passam a

ser mais eficazes quando cami
nhamos com frequência. Isso
faz com que uma quantidade
maior de impurezas saia do

pulmão;

• combate a osteoporose: o
impacto dos pés com o chão
tem efeito benéfico aos ossos. A

compressão dos ossos da per
na, e a movimentação de todo
o esqueleto durante uma cami
nhada faz com que haja uma

maior quantidade estímulos
elétricos em nossos ossos. Esse
estímulo facilita a absorção de
cálcio, deixando os ossos mais
resistentes e menos propensos
a sofrerem com a osteoporose;

• afasta a depressão: Duran
te a caminhada, nosso corpo li
bera uma quantidade maior de
endorfina, hormônio produzi
do' pela hipófise, responsável
pela sensação de alegria e rela
xamento. Quando uma pessoa
começa a praticar exercícios,
ela automaticamente produz
endorfina;

• mantém o peso em equi
líbrio e emagrece: esse talvez

seja o benefício mais famoso
da caminhada. É claro que ca

minhar emagrece. Se você está
acostumado a gastar u�a de
terminada quantidade de ener

gia e começa a caminhar, o seu

corpo passa a ter uma maior
demanda calórica que causa

uma queima de gorduras loca
lizadas. Isso, associado a uma

alimentação balanceada, claro;

www.ocponline.com.br

• protege contra derrames e

infartos: quem anda mantém
a saúde protegida das doenças
cardiovasculares. Pô-r ajudar a

controlar a pressão sanguínea,
caminhar é um fator de prote
ção contra derrames e infarto.
Os vasos ficam mais elásticos
e mais propícios a se dilatarem

quando há alguma obstrução.
Isso impede que as artérias pa
rem de transportar sangue ou

entupam;

• diabetes: a insulina, subs
tância que é responsável pela
absorção de glicose pelas cé
lulas do corpo, é produzida em
maior quantidade durante a

prática da caminhada, já que a

atividade do pâncreas e do fí

gado são estimuladas durante
a caminhada devido a maior

circulação de sangue em todos
os órgãos. Outro ponto impor
tante é que o treinamento ae

róbico intenso produzido pela
caminhada é capaz de reverter
a resistência à insulina, um fa
tor importante para o desen
volvimento de diabetes.

Estes são apenas alguns be
nefícios. Nem falamos na sen

sação de bem-estar, na questão
.

da socialização etc.

Aproveite o verão e caminhe
ao ar livre. Não se esqueça de
usar roupas leves, passar prote
tor solar, escolher horários com
temperaturas mais agradáveis e

principalmente se hidratar!

Aproveito para desejar um .

feliz e iluminado Natal!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIMA NATALINO

Que tal usar pinhas na decoração?
Ainda não decorou
a casa para o Natal?
Pois então aproveite as

inspirações e decore
com pinhas. Sim! As de
verdade mesmo. Bem

fáceis de encontrar.

Algumas ideias são

bastante baratas,
além de super fáceis
de executar. Outras

requerem combinações
com objetos. Se optar
por pintar as pinhas,
a opção mais fácil é
a tinta spray.

·Você
... \inda e nos alturas

.

-

�A

nasjestas
defimCIc ano

LLA
DUARTE

473374-5530
contato@carolladuarte.com.br I carolladuarte.com.br
Rua José Albus, 80 - sala 3 I Centro I Jaraguá do Sul
. (rua em frente ao Posto de Saúde da Reinoldo)

Participe da promoção em

facebook.com/carolladuarte
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Previsão do Tem. o

Sol, nuvens e

chuva isolada
Sexta-feira a domingo: Sol
entre nuvens e pancadas
isoladas de chuva com
trovoadas especialmente
entre a tarde e noite,
podendo ocorrer também
namadrugada, devido ao

aquecimento. Tendência de
17 a 27: Pelo menosmais
duas frentes frias vão passar
pelo Sul. Se confirmada esta

previsão, será amenizada
a situação de estiagem na

maioria das regiões de se.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

,,,,,u,,,I'�

4J,
Nublado Chuvoso Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Sul 4km/h 93
• 9h Sul 7km/h 92
• 12h Sul-Sudeste 10km/h 77
• 15h Sudeste 13km/h 65

10mm

80%
• 18h Leste-Sudeste 14km/h 66

de possibilidade
• 21 h Leste-Sudeste 10km/h 84 de chuva,

Cine:ma
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. - 14:20, 17:40, 21 :00
• ARCOIRIS 2
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:20, 16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOIRIS 3

• • A Origem dos Guardiões - Dub. - 15:00, 17:00
• Ted - Leg. -19:00,21:10

.Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não sepode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

• MINGUANTE 6/12

'. NOVA 13/12

• CRESCENTE 20/12

Palavras Cruzadas

HORIZONTAtS
1. Uma entidade que luta pelos direitos dos trabalha

dores / O pus das úlceras
2. Desenvolve-se debaixo da terra / O músico argen-

tino Fito
3. Método fundado unicamente na experiência
4. A atriz paulista Proença / Meio ... gentil
5. A parte da cabeça de onde caiu o cabelo
6. (Mús.) Estilo vocal surgido na década de 1950

como uma mistura de música folclórica afro-ja
maicana, calipso e blues / (Inform.) Tela de monitor

7. Interj.: admiração, surpresa, espanto / (Gregório
de) Um dos mais importantes nomes da literatura

do período colonial (1623-1696)
8. Touro feroz com o qual é difícil lidar / As iniciais do

cantor Cauby
9. Moeda divisionária inglesa I Parede de tijolos ou de

'pedras que cerca um recinto

10. As consoantes de araras / Raspar
11. Que não tem ou perdeu a voz

12. Bela, formosa / O slmbolo químico do hássio
13. Falsa sensação auditiva / Viagem em avião.

VERTICAIS
1. Que tem a consistência de certo doce de leite, mus- 13

se etc. / Bom, honesto" moralmente irrepreensfvel
2. Série, sucessão / A lingua oficial do Camboja / On-

das Tropicais
3. Característica I Individuo que perdeu o uso da razão

4. A santa protetora das empregadas domésticas I
(Aut.) Bastante / Abreviatura de física

5. Cobrir de erva rasteira e fina I Terreno de pequenas
dimensões, urbano ou rural

6. Uma das principais agências de noticias do mundo

(EUA) / (Pop,} Batida de frutas, açúcar e leite, a que
por vezes se adiciona aveia

7. Dividido em pedaços I Árvore alta nativa da Ama

zona, com madeira de boa qualidade e drupas co
mestíveis, com sementes oleaginosas

8. (Neol.) Ideia, desenho, som etc, que se multiplica
facilmente / Bronca, esculhambação

9. Gás azul pálido que serve para esterilizar a água I
Esponjoso.

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Pode chover!
Previna-se!

/ �.

AMANHÃ
MíN: 21°C
MÁX: 29°C

Jd

DOMINGO

MíN: 20°C
MÁX: 31°C

·;�1.g

SEGUNDA

MíN: 20°C
MÁX: 32°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 4h09: 1,7m
• 17h08: 1,4m
• Baixamar
• 8h02:0,4m
• 21h24: 0,1m .

Itaiai
• Preamar
• 2h40: 1,2m
• 14h59: 1m
• Baixamar
• 8h04: 0,6m
• 22h06: Om

• Preamar
• 3h41: 0,7m
• 13h45: 0,5m
• Baixamar
• 10h: 0,3m
• 21h26: Om

Florianópolis
• Preamar
• 2h54: 1,2m
.15h06: 1m
• Baixamar
• 11 h30: 0,5m
• 22h02: 0,1 mTábua

das marés Imbítuba

CHEIA 28/12 .
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Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede·laede.blogspot.com

Como transformar a ferroada da
crítica em escadapara o sucesso
"

Ohomem de sucesso é aquele
que é capaz de construir um

alicerce firme comos tijolos que as
outras pessoas atiram nele." David

Brinkley.A críticaparece ter a pro
priedade de seguir diretamente

para o nosso centro emocional e
deixar cicatrizes indesejáveis.

Temos de fato opção quanto
à maneira de lidar com os insul
tos que recebemos e, devemos

compreender que, indepen
dentemente da importância da

questão, ela pode se tomar pior
ou, melhor, de acordo com a

nossa reação.
Quando somos criticados,

temos a tendência de reagir de
modo exagerado e ficar na de
fensiva. Ficamos reprisando o

comentário, remoendo o ocorri

do na mente, tentando justificar
nossas ações ou provar racional
mente que a outra pessoa estava

errada. Uma quantidade incrível
de energia é despendida nessa

atividade improdutiva.
Vamos aprender a não nos

impactarmos com as acusações
em vez de permanecermos inde
fesos. Seguem algumas dicas:

Examine a origem: as pes
soas que criticam as outras, fre

quentemente, estão ferindo a si
mesmas. Por estarem frustradas
com a vida, elas procuram lançar
a culpa sobre outra pessoa. Não
leve a crítica delas para o lado

pessoal. De maneira semelhante
à dos abutres, as pessoas que cri
ticam sem ser construtivamente,
tendem a procurar vítimas ingê
nuas e vulneráveis que elas pos
sam dilacerar e devorar. Examine
de quem parte a crítica antes de
decidir levar a sério o que foi dito.

"
Quando somos

criticados, temos a
tendência de

reagir de modo
exagerado e ficar

na defensiva.

Sorria: se você quiser desar
mar um atacante, respire fundo,
sorria e diga: "obrigado". Além de

sorrir, mantenha intacto o seu

senso de humor. O humor é urna
ferramenta maravilhosa para
neutralizar a ferroada da crítica e
da desaprovação.

Saiba que ela virá, mas não

aceite: na verdade, a crítica se

tomou urn passatempo nacional
e, mais cedo oumais tarde, você
será alvo do mau cheiro mental I

de alguém. Aprenda o que for

possível com a crítica. Se o outro
estiver certo, faça mudanças. Se
ele estiver errado, não perca nem
mais urn segundo concentran

do-se nas acusações.
Não leve a crítica para o lado

pessoal:AbrahamLincoln jamais
teria feito tudo que fez se não ti
vesse aprendido a tirarvantagem
da crítica maciça. Disse ele certa
vez: "Faço melhor que sei fazer,
o melhor que posso, e pretendo
continuar a fazê-lo até o fim. Se o
fim demonstrar que estou certo,
o que é dito contramim não terá

importância. Se o fim demons
trar que estou errado, dez anjos
jurando que eu estava certo não

fariam amenor diferença."
Boa sexta-feira e leveza para o

fim de semana!

Guida Ohf, CPF 248.795.419-15, comunica que requereu junto à FUJAMA (Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente), o Licenciamento Ambiental Prévio (L.A.P.), o Licen

ciamento Ambiental de Instalação (L.A.I.) e Autorização de Corte de Vegetação (AuC)
para a atividade de Loteamento predominantemente residencial, com localização à Rua

856 - Ervin Rux - Bairro Rio da Luz em Jaraguá do Sul - SC, no imóvel pertencente a

Matrícula Imobiliária 64.839, loteamento denominado "Residencial da Barra" . O prazo

para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data desta publi

cação, sendo que o licenciamento será concedido se atendida à legislação ambiental.

REPúBuCAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADODESANrACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim - CHRISTA INGEHIIl..EWAGNER,lnterventora

Rua28 deAgosto nO 1918- Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidadecom os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 39048Sacado:ANAMARIAGUNSGONZATIlMECNPJ: 09.120.532/0001-37Ende

reço:RuaBraçoCampinas nO s/no, Campinas, 89108-000,Massaranduba Cedente: ffiIRAPUE
RATEXTILlIDACNPJ: 60.837.713/0001-36 Número do Título: 017627-03 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA

M1RlM Data Vencimento: 02/12/2012 Valor: 247,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00
Protocolo: 39070 Endereço: Rua Braço Campinas nO s/no, Campinas, 89108-000, Massaran
duba Cedente: BORDOPACI<ERBORDADOS lIDAME CNPJ: 05.672.751/0001-78 Número do
Título: 5782 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 29/1112012 Valor: 83,40 liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ariba nO s/n, Bracinho, 89275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número do Título: 251015025 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
Indicação Apresentante: BV FlNANCEIRA S/A C.EI Data Vencimento: 10/07/2012 Valor:
34.450,45 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 38967 Sacado: CLODOALDO ZIPPERER CPP: 044.527.489-10 Endereço: Rua
Dom Pedro n° 1191, Rio Hem, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO DO ESTADO DO ruo
GRANDE DO SULSA CNPJ: 92.702.067/0001-96Número do Titulo: 67934 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
21111/2012 Valor: 796,19 liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00
-----------------------------------::-------------------------------------\-----------------------------------

Protocolo: 38903 Sacado: LUIZ SELSON CARVALHO CPF: 820.369.349-00 Endereço: Rua
Silvio Schorck n° 59, Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente: ANrARES ESTRUTURAS P F
lIDA CNPJ: 01.056.607/0001-56Número doTítulo: 1892/1. Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SADataVencimento: 20/11/2012 Valor:

1.437,50 liquidação após a intimação: R$11,60,Condução:R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00·

--

Protocolo: 39078 Sacado: ARLINDO FRANCISCO HAFEMANN CPF: 907.549.489-00 En

dereço: Tífa Haífermann n° 001, Não Informado, 89108-000, Massaranduba.Cedente: JAVEL
JARAGUA VElCULOS PECAS SERVlCOS lIDA CNPJ: 79.501.862/0001-58 Número do Título:
0045694001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 27111/2012 Valor: 749,00 liquidação após a in-
timação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

.

Protocoloi-39142 Sacado: TA'p.ANl MARCARlNl CPF: 045.360.099-90 Endereço: Rua Edeu
traudtHardCardei nO 105, Centro, 89258-000, Guaramirirn Cedente: BVFINANCEIRAS/AC.EI

CNPJ: 01.149.953/0001-89Número doTítulo: 131038971 Espécie: Cédula deCrédito Bancário
por IndicaçãoApresentante: BV FINANCEIRA S/A C.EI DataVencimento: 24/08/2012 Valor:

15.411,49 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edi
tal: R$15,00
Guaramirim,14dedezembrode2012.

Protocolo: 39144 Sacado: CEUNA STRELOW CPF: 824.369.329-72 Endereço: Rua rua CHRISTAINGEHll.LEWAGNER,lnterventora
/

- ...

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PARAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indús

trias Metalúrgicas, Mecânicas, dos Materiais Elétricos,
dos Motores Elétricos, de Equipamentos Elétricos, de

Eletro Eletrônicos, de Geradores, de Alternadores, de

ImplementasAgrícolas, de. Máquinas para Reparação de

Veículos, de Fundição e das Oficinas de Latoarias e Me

cânicas de Jaraguá do Sul e Região, convoca toda sua

categoria da base territorial, sócios e não associados,
para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-

·DINÃRIA, a realizar-se no dia 15.12.2012, em primeira
convocação às 9 horas, e a segunda e última chamada

às 9h30min com qualquer números de trabalhadores pre
sentes, tendo por local a sede Recreativa do Sindicato,
sito a Rua João Marangoni 137 , (defronte o parque fabril

Weg II), bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul.

COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

- Apreciação e deliberação sobre a proposta patronal re
ferente à Negociação da Convenção Coletiva de Trabalho

para o ano de 2013 e seus respectivos termos aditivos.
/

Jaraguá do Sul 13 de dezembro de 2012.

VILMAR SIZINO GARCIA - Presidente

_

EDITAL DE INUMAÇÃO
REPUBliCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANrACATARINA
Novo endereço:RuaCeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas 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 INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento:231363/2012 Sacado:ANTONJOMIGUELCUNHA Endereço:RUAANTONJOPEDru 652 - JARAGUADOSUL

SC - CEP: 89258-750 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
0222799002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 280,00 - Data para pagamento: 19/12/2012- Valor total a pagar R$355,22
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 280,00 - Juros:R$l,86Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 231649/2012 Sacado: CONDOMlNlO AGUAS ClARAS Endereço: RUACONRADO ERDAMNN 144 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-105 Cedente: 1NFRASUL - INFRAESTRln1JRA E EMPREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N"

Titulo: 0208902008 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.521,78 - Data para pagamento: 19/12/2012-Valor total a pagar
R$1.612,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.521,78 - Juros: R$ 8,62 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$'
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 231732/2012 Sacado: EDINEI DA SILVA Endereço: RUAVAlMOR ROlANDO MUllER 509 CASA - VIEIRAS
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-040 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 251025424-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.489,30 - Data para pagamento: 19/12/2012-Valor total a pagar R$1.816,37 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.489,30 - Juros: R$ 248,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 231734/2012 Sacado: JOSArAS ROSA DA SILVA Endereço: RUA PAUWVOl1DLlNI 37 - JARAGUADO SUL
SC - CEP: 89265-830 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N" Titulo: 251020155 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 2.676,22 - Data parapagamento: 19/12/2012-Valor total a pagarR$3.304,36Descrição dos valores: Valor
.

do título: R$ 2.676,22 - Juros: R$ 534,35 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$35,89

Apontamento: _?31540/2012 Sacado: KATRE IND.ECOM.DE EMBAlAGENS lIDA Endereço: RUA JOAO FRANCISCO LYRA

134 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-140 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Sacador: DM2 BRASIL TEC
EM INE lIDA Espécie: DMI - N" TItulo: 1156S1-A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 500,00 - Data para pagamento:
19/12/2012-Valor total a pagarR$574,44Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 1,83 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 230980/2012 Sacado: LEAO DIST DE PECAS E CARDANSA Endereço: AVPREFWALDEMAR GRUBBA, 4955
BOX 13 - CENTENARIO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-502 Cedente: CUMATRUCK SISTEMAS AUTOMOTIVOS
lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 15468-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 122,23 - Data para pagamento:
19/12/2012- Valor total a pagarR$l99,84Descrição dos valores: Valor do título: R$122,23 - Juros: R$ 0,32 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23;20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 230953/2012 Sacado: LEAO DISTRIEUID DE PECAS E CARDANAS AU Endereço: AV PREF WALDEMAR

GRUBBA 4955 BOX 13 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente: SILPA PECASEEQUIPAMENTOS lIDA Sacador: - Es

pécie:DMI - N'Titulo: 41054/00 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 422,22 - Data para pagamento: 19/12/2012-Valor total
a pagarR$490,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 422,22 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 231632/2012 Sacado: LOJAFRANSOAlIDA. - ME Endereço: RUA: PAUWKRAEMER - AGUAVERDE - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89254-520 Cedente: FABIANO lARSENME Sacador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 02 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$399,08 - Datapara pagamento: 19/12/2012-Valortotal a pagarR$476,53 Descrição dos valores: Valordo
título: R$ 399,08 - Juros: R$l,7�Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$17,83

Apontamento: 231431/2012 Sacado: REGIANEAPARECIDADE ARRUDA LEAL Endereço: RMAJORJUUO FERREIRA 318-

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-210 Cedente: INDUSTRIAVJIANOVA lIDA Sacador: - . Espécie: DMI - N"TItulo: 5008402U
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.123,50 - Data para pagamento: 19/12/2012-Valor total a pagarR$3.245,56 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 3.123,50 - Juros: R$ 47,89 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 231434/2012 Sacado: REGIANE APARECIDADEARRUDA LEAL Endereço: RMAJOR J(JIJO FERREIRA 318 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-210 Cedente: INDUSTRIAVJIANOVA LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 5008447U
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.548,00 - Data para pagamento: 19/12/2012-Valor total a pagarR$1.650,03Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.548,00 - Juros: R$ 27,86 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 231733/2012 Sacado:VALDIRDElAJUSTINA Endereço:RUAHENRIQUENAGEL, 78 - AGUAVERDE- Iaraguá
.

do Sul-SC - CEP: 89254-560 Cedente: BVFINANCEIRAS/ACF! Sacador: - Espécie:CBI- N"TItulo: 131028290 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 2.499,35 - Data para pagamento: 19/12/2012- Valor total a pagar R$3.490,67 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.499,35 - Juros: R$ 915,59 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 17,83

Certifico, queesteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio doPovo", na data de 14/12/2012. laraguã
do Sul (SC), 14 de dezembro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 11
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Campeonato Catarinense

Elesacreditamnoprojeto doJuventos
Empresas voltam
a investir no clube,
mas ainda existe

.

espaço para mais

apoiadores

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

Henrique Porto

Deporta em porta, o Iuven
tus corre contra o tempo

atrás de apoios. para disputar
o Campeonato Catarinense.
Ao contrário de pouco tempo
atrás, as empresas vêm sendo

receptivas aos representantes
do clube. Porém, de concreto

até o momento apenas o apoio
do Grupo Metalnox. 'I_A nossa

cidade precisa crescer e evoluir.
O entretenimento, lazer e o es

porte fazem parte dessa evolu

ção. Colaborar com o Iuventus
é uma das maneiras encontra

das pela Metalnox para partici
par do desenvolvimento inte

gral da nossa cidade", afirmou o

empresário João Pereira.
Outra empresa que acredi-

Reforço

LéoBahia
no Juventus
O Juventus segue reforçando

seu grupo de atletas, visando o

Campeonato Catarinense de
2013. A última contratação da

equipe foi o zagueiro Leonardo
Matos de Oliveira, conhecido

por Léo Bahia. Com 26 anos, o

atleta é ambidestro, mede 1,88
metros e pesa 76 quilos. Atual
mente estava no futebol por
tuguês, mas também defendeu

equipes de Omã e da Armênia.
No Brasil, atuou por Vitória

(BA), São Caetano (SP) eMarília
(SP). Natural de Santo Antonio

.

de Barcelona .

(BA), começou
nas categorias de base do Cru
zeiro (MG), em 2004. Léo Bahia
se apresenta ao clube napróxí
ma semana, fechando momen
taneamente o ciclo de contra

tações da equipe, que agora se

concentra no complemento da.
pré- temporada.

DIVULGAÇÃO

INVESTIMENTO Empresa Dixxye Personalizados irá construir o
Juveshop, uma loja temática do clube, no estádio João Marcatto

ta nesta nova fase do clube é
a fabricante de calçados Tro
nic, sediada em Xaxim, que
fornecerá diversos itens para

o clube. "Estamos apostando
num time que tem muito ca

risma' raça, e é vencedor, pois
está entre os grandes de San-

ta Catarina. Nosso slogan é

"Ironic, a marca do vencedor',
que combina muito com o

momento atual do Juventus",

HENRIQUE PORTO /AVANTE!

informou o gerente comercial
Pedro Pinto.

Além deles, o clube já cap
tou os apoios da Kaiapós Têxtil,
que fornece os uniformes, e a

Dixxye Personalizados, que irá
construir uma loja no estádio
João Marcatto. "Convidamos
outras empresas a se juntarem
nessa caminhada. Só seremos

fortes com a ajuda de todos.
Caso contrário, corremos um

sério risco de ficarmos apenas
um ano na Primeira Divisão",
disse o presidente Ierri Luft.

Fazer futebol

profissional é
caro, mas existem
várias formas
das empresas
nos ajudar,
independente
de tamanho ou

faturamento.

Jerri Luft,
presidente

Basquete adulto disputa final
do Citadino de Joinville

Amanhã, o basquete mascu
lino adulto de Jaraguádo Sulen
tra em quadra atrás do segundo
título no Campeonato Citadino
de Joinville. Apelidada de Liga
Norte, trata-se da mais impor
tante competição do basquete
àmador de Santa Catarina. A

segunda partida do playoff final
� entre Romaço e Menegotti Me-
'; talúrgicas/JJ Bordados aconte-

.

ce às 15h, nó Sesc, na prelimi
nar de Joinville e Uberlândia,
pelo NBB. Depois de serem su

perados no primeiro jogo (82 a

67), os jaraguaenses precisam
vencer para forçar um terceiro
e decisivo encontro. '

"No primeiro jogo o time
atuou desfalcado de dois atletas

importantíssimos do elenco:
Rafael Mueller e João Felipe",
comentou o atleta e dirigente
Ioel Witkowski. "Agora, espe-

VETERANO Gustavo ajudou a conquistar o ramos jogar com o time titular

maior título do basquete local, Inos iJ.asC 11,1111, I ! I i�/ltuf;uiJliDII'IiJoJJI�l:ljD�"wWi�i!'jllj,II.,.,/I�/jW'lill,"li1'iill/íiidJÍ'_hi"ltl'Ii'II��'uJIUIIlIr..II/."B.�!I[ltllll6!lI.1If'IUfflUUI

completo. Além de contar com

alternativas no banco do mes-

mo nível, para as substituições".
O elenco comandado por

Alexandre 'Paxá' Stange conta

com ex-atletas profissionais,
que foram campeões dos Jogos
Abertos de Santa Catarina em

2001 por Jaraguá do Sul. São os

casos de Gustavo, João Felipe,
Mueller e Jair. Também conta
com atletas formados nas ca

tegorias de base do basquete
local, como Túi, Rafinha, Tripa
e Raul. Giba, João Fausto, Mark

-

e Ioel complementam o grupo.

Decisão acontece

amanhã, as 15h,
na preliminar
de Joinville e

Uberlândia, pelo NBB.
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Merca a a

aréOatletamais
valíoso do futebol

Mesmo valendo R$ 151 milhões, jovem craque
prefere o Santos ao futebol do Velho Continente

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Ofutebol brasileiro não vi
vência grande momento

na revelação de jogadores, mas
_ segue em alta no futebol mun
dial. Diferente de velhos tem

pos' o jogador mais valorizado
está atuando por aqui.

O atacante, Neymar, do
Santos, possui passe estimado
em R$ 151,3 milhões e é con

siderado o maior jogador bra
sileiro da atualidade. Contra
riando a tese de que o futebol
brasileiro só revela atacantes,

a segunda posição é ocupada
por um zagueiro. Thiago Silva,
do PSG, possui passe avaliado
em R$ 111,4 milhões e está na

lista dos melhores zagueiros
do futebol europeu. Contrata
do pelo Zenit, o atacante Hulk

ocupa a terceira posição com

valor de R$ 108,4 milhões.
Símbolo do título do São

Paulo na Copa Sul-Americana,
o meia Lucas é o quarto mais

valioso, com valor estimado
em R$ 102,6 milhões. Consi
derado uma das maiores re

velações do Tricolor, Lucas foi
negociado com o PSG e integra

a lista de brasileiros no Velho
Continente. Na quinta posição
está o meia Oscar, do Chelsea,
que possui a maior valorização
financeira dos jogadores brasi
leiros neste ano.

Segundo o estudo, Oscar
valorizou 136,4% após deixar
o Internacional e está valen
do aproximadamente R$ 91
milhões. Juntos, os brasileiros
somam R$ 564,70 milhões. O

argentino Lionel Messi, avalia
do em R$ 385 milhões, está na
liderança do futebol mundial.

Ao lado de Neymar,
Thiago Silva, HuIk,

Lucas e Oscar

completam o 'Top 5'.

Além de destaque do Santos, Neymar lidera' a Seleção Brasileira

F
....

r

Raziapode
estrear na F1

O brasileiro Luiz Razia
está confiante na possibili
dade de estrear na Fórmula
1. "Tenho três contratos na

minha mesa. Só falta pegar
o tempo ideal para concluir",
declarou Razia. Entre as

equipes que possuem vagas
em aberto' estão Caterham,
Marussia, Force India e Lo
tus. O piloto despista, mas a

preferência é fechar um pos
sível acordo com a Lotus.

Brasileiros
indicados
Neymar, Daniel Dias e

Alan Fonteles, serão os re

presentantes brasileiros no

Prêmio Laureus 2012, consi
derado o Oscar do Esporte.

. Neymar concorre na catego
ria revelação e"Daniel e Fon -

_

teles, como melhor esportista
com deficiência. Os vencedo
res serão conhecidos no dia
11 de março, no Rio de Janei
ro. Messi concorre ao prêmio
de melhor esportista do ano.

•

guel ense

Três reforços
anunciados
O Figueirense oficializou

os, primeiros reforços para a

próxima temporada. O volan
te Nem (ex-Juventude), omeia
Eliomar (ex-Chapecoense), e

o atacante Leozinho (ex-Santa
Cruz), integram as primeiras
aquisições. Diferentemente
deste ano, o Furacão do Es-

. treito deve apresentar um or

çamento modesto para 2013,
apostando em diversos joga

/ dores desconhecidos.

un ia e Clu es

Chelsea venceMonterrey
e enfrenta.o Corinthians

Favorito, o Chelsea venceu o Monterrey por 3 a 1, na semi
final do Mundial de Clubes. Exercendo grande superioridade
desde o primeiro minuto de partida, os ingleses administraram
a vitória com extrema facilidade. Alternando posicionamento
tático, o técnico Rafa Benítez acabou confundindo os mexica
nos. Inclusive, Ramires e Lampard foram poupados, mas de
vem estar a disposição para a decisão. A final entre Corinthians
e Chelsea está marcada para domingo, às 8h30, emYokohama.

REUTERS

ESPERA» Depois de passar 'com facilidade

pelos mexicanos, Blues enfrentam o Timão

Ha de I

Sétimo título
daMetodista

Fluminense

Agora é a vez
do basquete

As catarinenses do Con
córdia tentaram, mas • não
foram páreo para a Metodis-
'ta que venceu por 22 a 20,
conquistando o sétimo título
da Liga Nacional Feminina
de Handebol. Essa foi a sex

ta conquista consecutiva das

paulistas, que semostram so

beranas na modalidade. Por
outro lado, Concórdia chegou
à primeira decisão, eliminan
do Blumenau nas semifinais.

Campeão brasileiro no

futebol, o Fluminense quer
crescer em outros esportes.
O clube fechou patrocínio
com a empresa GarraMarke
ting, que vai gerir o basquete
das Laranjeiras. A diretoria
do Tricolor almeja chegar ao
Novo Basquete Brasil (NBB),
em 2013. "Estamos buscan
do investir em esportes olím
picos", afirmou o vice-presi
dente, Ricardo Martins.

Investimento alto para 2013
. Após oito anos longe da Série A, o Criciúma pode surpreen
der nos reforços. Entre os nomes cogitados, está o volante Man
cini (ex-Bahia), o meia Renan Oliveira (ex-Goiás) e o zagueiro
Gabriel (ex-América-MG). O diretor de futebol, Rodrigo Pasta

na, nega as negociações. Nos últimos dias, Pastana viajou até
Minas Gerais em busca de reforços.

Comunicamos o extravio dos
conhecimentos de transporte(HBL)
SHASEA21227. Caso o encontrem,
gentileza comunicar Évilin C. Martins

Tavares fone (47)3372-6403.
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Alb rt

Moradores fazem abaixo-assinado
Comunidade não
concorda com a

transferência de
estudantes para
outras escolas

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

A polêmica sobre o fecha
.t1mento das turmas do en

sino médio da Escola Alberto
Bauer, em Jaraguá do Sul, teve
.maís um capítulo na tarde de
ontem. Cerca de dez pessoas,
entre professores, representan
tes da associação de moradores
dos bairros Czerniewicz e Ami
zade e da Federação das Asso

ciações deMoradores do Estado
de Santa Catarina (Famesc), se
reuniram com o secretário es
tadual Lio Tironi, da Secretaria
de Desenvolvimento Regional,
(SDR), para discutir o assunto.

O grupo apresentou um

abaixo-assinado que pede a

manutenção do ensino médio
na �Escola Alberto Bauer com

500 assinaturas, mas com ex

pectativa de chegar aos 1,5 mil
pedidos. Os moradores não
aceitam a transferência dos es

tudantes para outras escolas.
"Sabemos que estes alunos já

Doação
Mais ônibus
escolares

O governo do Estado entrega
hoje ônibus escolares novos
para 133municípios catarinen
ses. NaRegional de Jaraguá do
Sul, osmunicípios de Corupá,
Guaramirim, Massaranduba e

Schroeder serão contemplados
pela iniciativa. O investimento

para aquisição dos ônibus veio
do Programa Caminho da Escola,
do Governo Federal, no valor de
R$ 17,5milhões. Os ônibus para
transporte escolar serão repas
sados pormeio de um termo de
concessão de uso aosmunicípios
catarinenses. Durante a sessão

de entrega os prefeitos recebe
rão o certificado do veículo, que
poderá ser retirado no mesmo
dia,do depósito juntamente
com omanual e as chaves.

EDUARDO MONTECINO

PREOCUPAÇÃO Estado quer fechar as três séries do ensino médio

fazem um esforço para con

tinuar estudando enquanto
trabalham ou fazem cursos

profissionalizantes. --- Nosso
temor é que eles abandonem
os estudos se tiverem que se

deslocar para outros bairros e

enfrentar ainda mais dificul

dades", preocupa-se a admi-

nistradora da escola Rosane
Dutra. Para o presidente da

Associação de Moradores do
bairro Czerniewicz, Laércio
Ataíde Machado, a decisão foi
tomada num momento que
desestimula o debate entre a

. população e o governo. "Esta
mos correndo contra o tem-

Conselho

Posse de

integrantes

Scar

Inscrições
até dia 19

Os novos integrantes do
Conselho Consultivo do Sis
tema de Transporte Coletivo

; foram empossados ontem
na Prefeitura de Iaraguá do
Sul. O Constransp foi criado
em 2006 com a finalida-
de de formular e propor
diretrizes de ações governa
mentais voltadas à promo
ção de políticas públicas
de transporte coletivo. Este
conselho é composto de
nove integrantes titulares e

igual número de suplentes,
entre representantes da
empresa concessionária,
de entidades representati
vas da sociedade civil,
dos poderes Executivo e

Legislativo municipais.

O período de renovação de
matrículas dos alunos da
Scar vai até o próximo dia
19. O valor cobrado é de

R$ 45 e a partir de janeiro
aumentará para R$ 50.

As atividades na secreta
ria serão retomadas no
dia 7 de janeiro, quando
também estarão abertas
as matrículas para novos
alunos. As aulas iniciam
no dia 11 de fevereiro. Já
as atividades específicas,
como o projeto Música
Para Todos, terão as datas
de abertura de inscrições
informadas durante o ano.

As pessoas interessadas

podem ligar para o telefone
3275-2477.

�------- __o __.__ � � _

po, pois o anúncio foi feito às

vésperas das férias e precisa
mos nos mobilizar às pressas.
Estamos angustiados com as

matrículas, para que no início
do ano que vem, tenhamos

garantida a permanência dos
alunos." Para o professor e ve
reador eleito Arlindo Rincos,

a transferência dos alunos para
outras unidades esconde uma

deficiência ainda maior. "Existe
uma carência de vagas em qua
se todas as escolas. Se a secreta
ria ainda fechar uma unidade,
o problema só tende a piorar."
Segundo a administradora, na

Escola Abdon Batista, para onde
querem direcionar os 228 estu

dantes daAlberto Bauer, já existe
uma fila de espera de pelo me

nos 60 alunos .

"Com o aumento da oferta
de cursos técnicos, muitos alu
nos abandonam o ensino mé
dio. Temos poucos estudantes
e salas de aula ociosas. A minha

posição já foi dada, que é pelo fe
chamento das turmas", rebateu
a gerente de Educação da SDR,
Lorita Karsten, que adiantou: "a
decisão é do secretário Lio Tiro
ni". O secretário confirma que o

fechamento da escola foi defi
nido, mas que ainda está aberto
ao diálogo com a comunidade.
"Vamos fazer mais levantamen
tos para avaliar as questões le
vantadas, esta foi apenas a

primeira conversa", disse ele. A

próxima reunião com morado
res foi marcada para a próxima
quarta-feira, dia 19. O governo
quer fechar de forma gradual as
três séries do ensino médio, co
meçando pelas turmas de 1 o ano.

Furto

Bicicleta é recuperada
Um jovem de 23 anos percebeu que duas adolescentes estavam
furtando a sua bicicleta e acionou a PolíciaMilitar, namadrugada
de ontem, no Rau, em Iaraguá do Sul. As acusadas, de 14 e 16 anos,
foram localizadasminutos depois e confessaram ter entregue o pro
duto do furto a outra pessoa. A bicicleta estava na casa de um rapaz
de 20 anos que vai responder por receptação. As adolescentes são
acusadas de furto. Todos foram liberados depois de prestar depoi
mento e se comprometeram a comparecer perante o juiz.

Cocaína

Dupla é presa por tráfico
Dois homens, de 29 e 48 anos, foram encaminhados para o Presí
dio Regional de Iaraguá do Sul, namadrugada de ontem, acusa
dos de tráfico de entorpecentes. A PolíciaMilitar apreendeu mais
de 100 gramas de cocaína e cerca de R$ 3 mil em dinheiro na casa

dos suspeitos, no bairro Santo Antônio, em Jaraguá do Sul. Há.
dois meses a Agência de Inteligência da PM monitorava a casa do

suspeito, na rua Erwin Schutze, e iniciou a operação quando ou
tro homem, também acusado de tráfico, chegava no local. Dentro
do Celta do suspeito de 48 anos, foram encontradas 95 gramas,
uma balança de precisão e R$ 1,8 mil em dinheiro. Na residência
do outro acusado, a PM apreendeu mais 15 gramas e R$ 1,2 mil.
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Prêmi Catarineose e Pro apoda

Anúncio do O Correio
do Povo é premiado

Squeeze. Segundo ele, o material
seguiu umamarca já evidenciada
pelo jornal, que destacano slogan
o valor à vida ("A Vida Acontece

publicitário segue com a mensa- Aqui"). "Quando tomei conhe

gem "Preservar o meio ambiente cimento da campanha fiquei
é preservar a nossa própria vida". impressionado com o conteúdo,

O diretor da Squeeze, Ale- criatividade e, notadamente, pela
xandre Geiger, destacou que os . relevância e efetividade da men
anúncios premiados foram di- sagem transmitida", disse.

. vulgados pelos dois principais Ele também valorizou a re-

sites de propaganda do mundo, percussão internacional do
com o Ads of theWorld (adsof- material. "Embora sejamos um

.

theworld.com) e o I belive in veículo de informáção regional,
ads (www.ibelieveinadv.com). é gratificante saber que a nossa

"Param trabalhos bem diferen- marca repercutiu mundialmen
ciados, mas não esperávamos te", salientou o diretor do jornal.
ter toda esta repercussão. Esta-O Correio do Povo é o veículo
mos contentes com a projeção impresso mais antigo em circu

internacional", revelou Geiger. lação no Estado de Santa Cata
A agência atua há 15 anos no rina, com 93 anos de existência
mercado publicitário do Estado e referência na região do Vale do
e tem sede em Florianópolis. Itapocu. Esse ano, a empresa ex-

O diretor do O Correio do pandiu a área editorial com a im

Povo, Nelson Pereira, ressaltou o plantação do portal na Internet,
trabalho feito na parceria com a o www.ocponline.com.br .

Material feito pela agência Squeeze foi
destaque em sites internacionais

JARAGUÁ DO SUL

Da redação

Qanúncio do jornal O Cor
reio do Povo garantiu à

agência Squeeze a conquista
do Prêmio Catarinense de Pro

paganda corno.melhor anúncio
em jornal. O material foi publi
cado na edição de 5 de junho,
DiaMundial do Meio Ambiente.

O jornal daquela data saiu
com reportagens ligadas ao tema.
O anúncio mostra imagens do

jornal vinculadas às manchetes
sobre os benefícios da natureza

no bem estar e saúde da popula
ção. Porém, algumas palavras do
título são inelegíveis por sinais de
queimada ou derramamento de
tinta para representar agressões
ao meio ambiente. O material

CRIATIVIDADE Na.
reprodução de .

UIlagem acUna, a-o
veiculadas na edi�a das Publicidadesçao do dia 5 d .

e pre....�OI.1- e JlUlho-.� como o melh "

publicad .
or anlUlcioo em JOrnal no Estado

A RADIO OU
BATE A AUDIÊNCIA.
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