
Escola tem salas interditadas
Prédio do colégio estadual São José,
no bairro Rio Branco, foi parcialmente
interditado ontem de manhã pela
vigilância sanitáriamunicipal. A estrutura

foi considerada de riscos. Página 6

Legislativo 2013
Presidência é o principal alvo
Vereadores eleitos para o próximo mandato
estão em fase final de acertos para eleição da
Mesa Diretora da Câmara. Legisladores da base
de apoio do prefeito Dieter Janssen precisam de
mais um voto para ter amaioria. Página 4

Saúde
Para ficar debem com apele
Saiba como cuidar da pele durante os dias

quentes do verão. A nutricionista Luciana
Hasse Krepsky passa orientações para
evitar problemas de saúde. Uma
delas é consumir mais as frutas.

Fogo destrói conquistas -

LÚCIO SASSI

CurtO·circuito teria sido,:, causa do incêndio que destruiu amoradia da família Carvalho ontem demanhã, na DIla da Figueira, em Jaraguá. Página 14

,

CHOCOTTONE

BAUDUCCO

Segurança

DICconta
coms de

-, .

propria
UlDacoisa
é 'certa

ex. 440G.

EXCLUSIVIDADE

POSTOS MIME

COM MUITO MAIS

CHOCOLATE

Divisão de Investigações Criminais foi inaugurada
ontem em Jaraguá do Sul e vai concentrar

as suas ações nos crimes considerados graves.
Página 14

Os verbos para o

sucesso são: trabalhar,
ga.Dhar, poupar

e investir.

'Luía Carlos Prates .

Página3• Olerta válida enquanto durarem os estoques.
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SPACEB
Com capacídadé para 5mil
pessoas e estacionamento
para 3milcarros seFá entregue
nesteMhl do anouma nova
casa de música eletrônica
em Balrteário Camboriú. É a

'

, primeira franquia das Américas�'

da Space Ibiza,. Ela vem se

somar à GreenValley, que já
está consolidada e começa a

,

explorar suamarca em alguns
produtos. E no próximo
dia 27 será inaugurada a

WS Brazil, especializada
em pagode e samba. Desta
forma, Balneário Camboriú
vai reforçando a sua

condição de cidade turística
'

diferenciada e amplia o

poder de àtração para os

turistas, que podem desfrutar
de muitas atrações em seu

período de férias.
Santa Catarina vai
consolidando cada vez mais
a sua posição de melhor
destino turístico do País.

otilDislQO .,

'ii "I ,;;�'

O presidente da Fiesc,
Glauco José Corte, fez um
balanço da realidade do
setor industrial, que em 2012
acumulou números negativos,
masmostrou-se otimista
emrelação a 2013. Este
otimismo vem de consultas
aos empresários e análises da

conjuntura que apontam para'
uma retomada - ainda que
tímida - do crescimento.

Trabalho

Seguro
o Sistema Federação das
Indústrias (Fiesc) e o Tribunal
Regional do Trabalho de
Santa Catarina assinaram

, no início do mês o termo
de adesão ao Programa
Trabalho Seguro. O evento foi

,,realizad() na federação, em
, reunião"de integração entre
as instituições, que também

.
contou com a presença do

, Ministério Públicodo Trabalho
e de entidades representativas
dos trabalhadores. O objetivo
é unir esforços para realizar I.

I

programas e ações voltados
à prevenção de acidentes

. de trabalho no Estado e ao

fortalecimento da Política
Nacional de Segurança e

Saúde no Trabalho.

www.ocponline.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Infraestrutura
/\ s entidades empresariais continuam
.nativas no contato com políticos para
que as prioridades apontadas sejam
atacadas. Uma delas é a duplicação da
BR-280 e outra é o fomento do ensino

profissionalizante.
São duas vertentes diferentes, mas

complementares, pois urna busca a re

dução de custos através de urnamelhor

logística e menor perda de tempo no

trânsito, enquanto a outra foca o au

mento da produtividade através da me
lhor qualificação dos trabalhadores.

Para a força de trabalho, o benefício
também é duplo, pois urn melhor fluxo
de trânsito significa menos tempo per
dido e mais tempo com a família e por
outro lado melhores salários por conta
da maior qualificação. Para o governo
isto significamaior arrecadação.

Matéria prima básica para grande parte das indústrias da região, a
fibra estámantendo uma cotação próxima damédia histórica, ou seja,
baixa sob o ponto de vista dos produtores. Embora os investimentos
dos produtores sejammuito grandes para abandonar o cultivo -

uma colheitadeira de algodão custa em torno de R$ 1 milhão - está
havendo uma redução da ordem de 30% no plantio para a próxima
safra, tanto no Mato Grosso como na Bahia.
O grande motivo é que a cotação da soja e, especialmente, do milho,
está estimulando a troca da cultura.
Devemos lembrar que dois anos atrás houve um forte aumento
no cultivo do algodão e estas reduções não chegam a ser tão

significativas namedida em que muitas confecções realizaram a

troca de' fibras naturais por sintéticas, reduzindo o tamanho do
mercado de fibras de algodão.

LO'l'EBlllS

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04720
1 ° 69.758 250.000,00
2° 30.560 16.300,00
3° 88.690 15.500,00
4° 42.571 15.000,00
5° 68.300 13.768,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1307
04 - 07 - 08 - 10 - 12
16 - 18 - 30 - 47 - 51
53 - 62 - 69 - 71 - 79
82 - 90 - 92 - 93 - 96

MEGASENA
SORTEIO N° 1452
02 - 14 - 28 - 50 - 57 - 58

QUINA
SORTEIO N° 3074
01.- 25 - 29 - 61 ; ,62, .

l"aq;,"I,;m·"flIi'ld!""U JI!�. lII'�h, rJ·1J.I"iill:liI"IIIf;:· IG,· .. '· '

.LViIi AIJi1. "V.JI':I&J/I.JI 'I/l.Ji iIUJ!il,N.:� ••'11! INDICE PERÍODO

.�.��!� ??�.?();'o �.�.:�º�.�.1:S.��g.:.2..9..�.� .

TR 0,000% 20.DEZEMBRO.2012
.......................... , , .

CUB 1.200,17 DEZEMBRO.2012

:ªº�:���:::::::.::::::::.::: .. :.::.:::.:.::::: .. :::::�::::º;:�·º��::::::·:::::::::::::.::g:º::p'���M.ª,ªº::?ºÚ?:::
.���!� � . .QL1..?()I.0 g.9:.P..��.l!J}v1ª.�9.:.?º}.. ? ..

AÇÕES PETR4 21,05 11#: 0,57%
VALE5 40,81 1�" 0,74%

....... .. J?�.F.'.? �.�.?..�.�? � .. ��.� ?�.o!.o ..

POUPANÇA 0,4134 21.DEZEMBRO.2012

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

US$ 110,750
US$ 1698,130

.ç.ª'-ª�º ç.º.�.�� ��p.� y.�� ..

Pº.�.A� ç9.�.l!J.�qA�d�.M ��) ?!.9.�?� ?!.9.��.9 � .. :.9!9.}.()I.o.
Pº.�1.\� .. �p..��.��.9 .. .(�.r.vr. .. �.�L.� }?�.�qg .: 2..?�.?qg !. �g?� ?();'O.
.�.p.�.9 . ..(�.r.vr. .. �.�) ????�.? 2..??�9..?. ! �g?..1..?.();'o.
LIBRA (EM R$) 3,3677 3,3695 16- 0,05%

Crescimento
em 2013
Está cada vez mais forte o desconforto
do governo brasileiro em relação aos

resultados obtidos com os incentivos
ao crescimento da economia.A
maior preocupação é em relação aos

investimentos por parte da iniciativa

privada, que não estão acontecendo.
Evidentemente, trata-se de uma miopia,
·pois qualquer empresário só vai fazer
investimentos se houver uma concreta

perspectiva de forte aquecimento
da economia e quando a capacidade
produtiva está no limite.
Estas duas condições não estão nem

perto de acontecer para a maioria dos

segmentos e por isto temos apenas
investimentos pontuais.
O aspecto positivo é que deverá
acontecer a renovação do Programa
de Sustentação do Investimento (PSI)
e do Programa Reintegra. Diversas
empresas da região deverão ser

beneficiadas com a medida ..

Usinas
Historicamente, o consumo de energia
elétrica cresce em percentuais maiores
que o crescimento da economia. Com
crescimento baixo, a pressão de demanda
é menor, mas a esperada retomada em
2013 deverá ser acompanhada da licitação
de novas usinas e linhas para que o

abastecimento seja garantido. Este será
o momento do teste de fogo do governo
que, até o momento, não teve nenhum

problema para encontrar interessados em
assumir os investimentos necessários.
Como novas usinas deverão ser construídas
em regiões cada vez mais distantes e com

mais problemas' ambientais e oposição
de índios e moradores, o risco aumentou
significativamente. No cenário atual,
Itaipú provavelmente não seria
construída.
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o ato de educar é básico para
a,fQrmação,hum�. Porém, esse

,

prinô,pio h4 tempos déiXou de ser'uma
i,

prioridade dos governos.

s�b �ua r�sponsp.b�iqade., ,

.

O ato'de educaré básico para a formação humanâ,
Porém, esse princípio há tempos deixou de ser uma

prioridade dos governos. As políticas públicas voltadas

Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada

Iaede-Iaede.bãogspot.eom

Você é feliz quando seu
trabalho é urna diversão

Certa vez, em uma das suas

conferências, perguntaram
a Peter Druker, o conceituado
consultor internacional em ad

ministração: "o senhor trabalha

muito, não tem vontade de se

divertir um pouco?" e ele res

pondeu: "amo o que eu faço e

não sinto falta de nada, porque
trabalho me divertindo eme di
virto trabalhando".

Realmente, quem ama o que
faz, se realiza todos os dias e não
tem necessidade de buscar algo
para sentir-se feliz, as coisas
acontecem naturalmente.

Existem dois caminhos para
a felicidade. Um deles é o amor,
o outro é o trabalho. Para que se

tenha satisfação efetiva na vida,
primeiro é preciso praticar o

amor em todo relacionamento
humano. Depois, ir a busca de
um trabalho onde você possa
colocar nele toda a sua energia,
para desempenhá-lo a conten

to. Sentir amor em amar e sentir

prazer em trabalhar, eis a forma
de garantir a felicidade e a pros
peridade.

Muitas pessoas não estão

satisfeitas com sua profissão
e, quando a conversa aborda
a pergunta "já que se sente tão

insatisfeito, por que não arranja
outro emprego?" algumas pes
soas usam desculpas que cha
mam de "razões" para perma
necerem escravos do emprego,
por auto-imposição.

Muitas pessoas permanecem
em sua cela - escritório - quaren
ta horas por semana porque se

acham muito velhas para sair e
fazer o que têm vontade.

Gente que pensa assim de
veria se lembrar que Henry
Ford, que veio a ser o primeiro
bilionário americano, não pas
sava de um obscuro mecânico
até chegar aos quarenta anos

de idade. Ray Kroc ganhava
modestas comissões como ven
dedor até atingir os cinqüenta
anos de idade e criar a mun

dialmente famosa rede Me Do
nalds. O ex-presidente dos EUA

Reagan estava com setenta anos

ao ser empossado para seu pri
meiromandato.

Qual a melhor idade para
se iniciar numa profissão ou

mudar de emprego? As pessoas
bem sucedidas não levam em .

consideração a idade quando
tomam decisões sobre trabalho.

Se você gosta realmente do
seu trabalho, permaneça nele,
não importa qual função você

exerça. Todas as profissões são

honradas, mas se você não vê
futuro no ramo, mesmo ga
nhando menos, vá fazer aquilo
que o satisfaça.

Em longo prazo, as pessoas
podem ganhar mais dinheiro
em ocupaçõesque as desafiam.

Muitas pessoas cometem o

erro de levar em consideração
apenas o salário inicial e ignorar
os rendimentos potenciais.

Acredite no seu potencial e
verifique as ofertas do merca

do.Vá em busca de um trabalho

que lhe traga satisfação e os re

sultados serão osmelhores!

para a educação não estimulam os profissionais e os pro
fessores estão desanimados pelas limitações de condições
de trabalho e os baixos salários. Assim, .as aulas seguem o

mesmo fluxo de ânimo. O que se vê são estudantes pouco
motivados a buscarem a qualificação de formamais ativa e
ligada ao desenvolvimento pessoal e profissional.

,

, k falta de preparação se reflete depoís, quando esses
alunos entram no mercado de trabalho ou numa faculda
de. Se sentem perdidos e se veemmuitomenos preparados
para �nfrentar a competição" com pe�soas que passaram
por outra formação educacional, de melhor qualidade.
Enquanto a educação não for tratada com seriedade, mais
interdições irão ocorrer.

Como crianças não leem jornal, sou obrigado a

pedir que os adultos a elas repassem a lição. De
sagradável isso, adultos bem-educados repassariam a

lição sem que lhes fosse necessário pedir... E com os

adultos, na questão a seguir, é inútil conversar, adul
tos são casos perdidos.

É duro ter que dizer para gente criada que há qua
tro verbos, todos regulares, que são indispensáveis
para que façamos boa matemática na vida. Aliás,
esses verbos são os verbos do sucesso financeiro na

vida. Claro, há outros sucessos navida que passam ao

largo do sucesso no bolso...

Bom, vamos aos verbos, os tais quatro verbos re
gulares que precisam ser aprendidos pelas crianças,
e os pais têm que ser parceiros ainda que seja difícil
para adultos indisciplinados ensinar disciplina às

crianças... Os verbos para o sucesso são: trabalhar,
ganhar, poupar e investir. Quem conjugar na ordem
esses verbos vai tirar o pé do barro.

Sem trabalho duro ninguém ganha dinheiro.

Coloquei a forma verbal ganha entre aspas porque
na verdade ninguém ganha dinheiro, as pessoas

produzem o dinheiro pelo trabalho. Os americanos
dizem bem, eles dizem "to make money", isto é, fazer
.dinheiro. Nós, latinos, dizemos ganhar dinheiro, não
é preciso explicarmuito ...

Ganhado ou feito, o dinheiro precisa ser poupa
do e investido, caso contrário o sujeito vai acabar na
lona, sem dinheiro para nada. Conheço um sujeito,
jornalista, que vive dizendo que dinheiro é feito para
gastar: Ele tem razão, mas tem razão até o ponto das

necessidades, além disso é esbanjamento, irrespon
sabilidade, coisa, aliás, bem típica da brasileirada que
já está lá ou está indo agora para aDisney...

Poupar é deixar um pouco do dinheiro de lado,
de lado para os eventuais ou para o futuro. E depois
disso, investir, Investir dos vários modos possíveis.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Maisumavez,Guaramirim se deparacomumasitua

ção de interdição de uma escola.Aexemplo do que
aC00teceú com liEstolaBstadual Laijío Zirb1:netman em
2010. Agora é o Colégio Estadual São José; do bairro Rio

Branco, o alvo da ação da vigilância sanitária.
� O'motívo.é afalta de condições físicas para atender

os estudantes. Â.postuiade intermear é aúltima 'alterna
tiva depois de vários alertas. sobre a situação de falta de
adequações para atender a comunidade escolar. ,

i. 1ff!i �gora, lOS pqi�, aJvnps t( professores ficam c�m. I

aquela insegurança de como será o começo do ano le-
�

tivo em 2013. Infelizmente, esse exemplo revela o des
caso do Estado com as unidades de ensino que estão

Verbos do sucesso
Quem conjugar já agora ou no ano que vem esses

quatro verbos, todos os dias, vai acabar 2013 numa
boa, é começar: trabalhar, ganhar, poupar e investir.

Sinais
Falando na 1V sobre a mortandade provocada por

um jovem insano nos Estados Unidos, uma psiquiatra
disse o que vivo dizendo, que as crianças jáno berço re
velam o caráter. Amédica disse que a psicopatia futura
já está dentro do recém-nascido. E um dos traços é o

bebê ser chorão... Isso é grave indício de futura psicopa
tia. E eu vivo dizendo que um pivete que aos dois anos
estica a perna para chutar o gato, será um mau-caráter

da cabeça aos sapatos quando tiver 80 anos, será omes
mo menininho inocente que chutava o gato aos dois
anos. Já o garotinho que aos dois anos passa amão na

cabeça do gato, esse não tem com o que se preocupar,
já éumbom caráter..Aliás, foiFreud quem acabou com
essa história de anjinhos no berço, não há anjinhos em
nenhum berço, nuncahouve...

Elas
-

E você já notou, nunca é uma garota abandida que
sai atirando para matar pessoas indefesas... É sempre
ummacho frustrado, impotente, sempre um homem,

.

aliás, reprodução exata do modo como a sociedade
educa os guris. São educados para não prestar, mães

dengosas e pais bermudões passam-lhes o que são: na
das. E os filhos crescem para o que se vê por aí...

Falta dizer

Veja esta manchete dos jornais: - Busca por pas
saporte com visto para viajar aos EstadosUnidos tem
choro, gritos e polícia. Coitados desses brasileiros

pobres, choram, descabelam-se para ir à Disney. Ou
será que choram para ir à Biblioteca do Congresso
Americano? Que vão chorar para entrar numa livra
ria, o que nunca fizeram na vida, terceiro-mundistas!

Diretor: Nelson Luiz Pereira •Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Eclição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
• redacao@ocorreiodopovo.com.br • Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas.: 2106-1919 • 9902 1380· 9161 4112· Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefeITOWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e EdITora Correio do Povo LIda,

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÍTICA 141 SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

ência do Legislativo
Futuros vereadores
nãomuito alinhados

•

resl

Com amaioria na Câmara, alguns
parlamentares eleitos das siglas fora da base
de Dieter não condicionam votos à oposição
JARAGUÁ DO SUL mas isso não é condicionante

para que seja favorável às siglas
que estiveram no mesmo grupo
durante a campanha. lima disse

que tem interesse de ser candi
dato a concorrer à presidência
da Câmara, mas que para isso

pretende falar com os vereado
res de todos os partidos. "Já tive
conversas com todos os lados.
Por enquanto não há nada defi
nido. Caso eu não for candidato,
vou votar na pessoa que se apre
sentar mais preparada ao cargo.
Independente do partido. Não
tenho compromisso com nin

guém. Estarei neutro", ressaltou.
Eleito pelo partido da prefei

ta Cecília Konell, Ieferson Luis
de Oliveira (PSD) se mostra com
uma postura de independência,
não estando atrelado a nenhum

Diego Rosa

Mesmo com a maioria das
onze cadeiras da Câmara

deVereadores nasmãos dos vere
adores eleitos das siglas que não
integram os partidos da coliga
ção que elegeu o prefeito Dieter
Janssen (PP), o direcionamento
de alguns futuros parlamentares
é não condicionar o voto para a

escolha da presidência da Casa
de acordo com a posição adota
da na campanha. Ou seja, alguns
não querem ser vistos como ve

readores de oposição ao governo.
É o caso· do presidente do

PSDC .e vereador eleito Iocimar
lima. O partido integrou a co

ligação da candidata derrotada
à reeleição Cecília Konell (PSD),

FABIO MOREIRA

NA BRIGA Natália Petry colocou seu nome à
disposição da base do governo para a presidência

direcionamento de voto. "Não
decidi nada. Vou decidir em

quem temmais condições e pre
paro. Não teria receio em votar

num vereador que faz parte do

partido do governo. Vou votar na

competência", ressaltou.
O vereador reeleito Amarildo

Sarti (PV) refutou a possibilidade
de formação de bloco da oposi-.
ção na Câmara de Vereadores.
Porém avalia que os partidos
com amaioria na Casa, hoje for
mado por siglas fora da base alia
da do governo Dieter, tem condi

ções de assumir o comando do

Legislativo sem a necessidade
de se formar um grupo fechado
só com integrantes de vereado
res da oposição. Sarti disse que
seu nome está à disposição para
o cargo de presidente. "Estamos
conversando. isoladamente, não
há um bloco formado. Acho que
se as siglas de oposição assumi
rem o comando, terá um perfil
conciliador com o Dieter", disse.

Vou votar na

pessoa que se

apresentar mais
preparada. Não

tenho compromisso
com ninguém.
Estarei neutro.

,-

Jocimar Lima

(PSDC)

Vereadores da situação
Em busca de um voto

Os cinco vereadores eleitos

para o próximo mandato que
integram a base aliada do pre
feito Dieter Ianssen estão em

minoria para conseguir eleger
o presidente e os demais inte

grantes da Mesa Diretora da
Câmara - vice e secretário. Para
mudar essa desvantagem, eles·
buscam o apoio de pelo me

nos um vereador dos partidos
que não fizeram parte da coli

gação vencedora das eleições.
Reeleita para o segundo manda
to Natália Lúcia Petry (PMDB)
disse que colocou o nome dela

para ser candidata à presiden
te, mas antes dessa definição a

prioridade é conseguirmais um
voto para ter a maioria na Casa
e garantir o comando do Legis
lativo. "Estamos tendo conver

sas com os demais vereadores

que não são da base aliada para
fechar esse tabuleiro. Acredita
mos que vamos ter uma parceria
porque há posicionamentos que
se mostram favoráveis à futura

administração", disse.

O colega Hideraldo Colle
(PMDB) disse que a definição
sobre o candidato que irá repre
sentar os vereadores da situação
deverá ser decidida até semana

que vem. Ele também reforça a

necessidade de um entendimen
to para conseguir o apoio demais
um voto para garantir a maioria.
O mesmo posicionamento é de
Arlindo Rincos (PP). Para ele, o
momento é de muita conversa

para chegar a um acordo.
O petista João Fiamoncini,

que também se apresenta como
possível candidato à presidência
da Casa, acredita que as conver

sas com os demais vereadóres

para chegar a um acordo de par
ceria vai durar até o final do ano.

"Estamos buscando o entendi
menta por uma adesão natural,
sem privilégios. Vamos ter esse

entendimento", disse. O verea

dor eleito Eugênio Iuraszek (PP)
não deu detalhes como estão as

negociações, disse que há uma
boa expectativa no apoio espera
do para a situação ter a Câmara.

Pedri

"Oposição
será natural"

Eleito com maior número
de votos (4,1 mil), Jair Pedri
(PSDB) diz que a tendência
de formação de um grupo
das siglas da oposição para
assumir o comando da Mesa
Diretora da Câmara é natu

oral. Por isso vai defender essa

postura. Ele é um dos candi
datas ao cargo. Questionado
se a formação do bloco di
reciona a exigência de mais

negociação com o Executivo

para facilitar a governabili
dade, ele negou essa tendên
cia. "Não uso o meumandato

para negociar ou barganhar.
O vereador, independente do
partido, tem que contribuir
com o Executivo. Temos que
fazer com que o prefeito te

nha condições de trabalho e

não fazer com que ele se sin
ta limitado pelo Legislativo.
Vamos contr-ibuir para a go
vernabilidade da sociedade",
garantiu.

O vereador Adernar Win
ter (PSDB) que também é
um dos nomes que irão con

correr ao cargo não quis co

mentar sobre a eleição da
Câmara. "Não falo nada en

quanto não tiver decisão",
limitou -se a dizer.

O vereador José Ozório de
Ávila (PSD) não quis anun

ciar qual seriaa postura de

apoio na escolha da presi
dência da Câmara de Verea
dores. Ele disse que aguarda
uma orientação da direção
do partido, que é o mesmo

da candidata derrotada e ex

prefeita Cecília Konell. "Te
nho que respeitar a fidelida
de partidária: A linha do PSD
é ser oposição, não tenho
uma posição agora", disse.

EDUARDO MONTECINO

DEFINIDO Jair Pedri

quer contribuir com a

administração eleita
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Diferente do que
aconteceu nas duas
mais importantes
cidades do Estado, como
Florianópolis e.Ioínvílle,
�mJaraguáclo S'Q:lpouve
pouca participação '(fe
alguns vereadores eleitos
no jantar organizado
pelo futuro prefeito
Dieter Janssen (PP) esta '

semana, O ato era uma

apro;ximaç�o 'i9fQfmal e ,

i
'

' ,'�,
,

'

que revela a Íalma como
Dieter quer tratar o

Legislativo: com diálogo
e respeito.

Carro para a

PolíciaMilitar
Estámarcada para
hoje, as 11h, a entrega
de um veículo modelo

Spin, da Chevrolet,
para a PolíciaMilitar de
Guaramírím, O carro,
foi uma aquisição da

Prefeitura, pormeio de

licitação. Os recursos
são provenientes de urn
convênio de trânsito
com a Secretaria de

Segurança Pública.
O valor do veículo é

R$ 47,5mil.

Posse OAB/SC
A transmissão dos

cargosna Seccional
Catarinense da OAB
está marcada para o dia
Iode janeiro, as 19h.
Os advogados Tullo
Cavallazzi Filho e Paulo
Marcondes Brincas,
presidentes'�leitds da
OAB /SC e da CMSC,
respectivamente, e
diretores e conselheiros

eleitos, assinarão o

termo de posse. A
solenidade será restrita.

A cerimônia de posse
ocorre no dia 24 de

janeiro, no Centrosul, na
presença de autoridades
e convidados.

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

Surpresas no
secretariado de DieOter

Hoje, faltando dez para assumir o cargo, o prefeito eleito Dieter Ianssen
(PP) -fará o anúncio dos secretários que
irão compor o governo. Os bastidores

apontam que poderá haver surpresas
no primeiro escalão. Uma delas pode ser

na Secretaria da Defesa Civil. A estrutura

deve ficar com o peemedebista Antonio
Marcos da Silva (o Déga). A construção
da composição da nova administração é
resultado das conversas que vêm acon

tecendo desde as eleições e que foram
intensificadas nos últimos dias entre os

partidos que apoiaram Dieter Janssen.
Ontem à tarde, o deputado estadual

Carlos Chiodini (PMDB) se reuniu com

o futuro prefeito para bater o martelo
nos nomes e na participação do partido
no governo. Independente do resultado
da conversa, a maioria dos componen
tes já estava acertada com base no acor
do realizado na composição da aliança
antes das eleições.

Na época, os critérios definidos na

divisão dos cargos levariam em conta os

projetos partidários e a votação nominal
(apenas do partido e não da coligação),
As propostas partidárias contemplavam
os partidos como o PT, PMDB que natu
ralmente teriam candidatos a prefeito e

abriram mão para apoiar o Dieter Ians
seno Por causa disso, os partidos devem

ser contemplados com uma secretaria.
Na divisão, o prefeito teria direito a 15%
dos cargos do primeiro escalão e o vice a

5%. O restante das secretarias foi dividi
do conforme a votação de cada partido.

Com isso, o PP terá cinco nomes in

dicados' três deles já definidos. O presi
dente da sigla, Ademir Izidoro (Samae),
Marcelo Prochnow (Fundação Cultural)
e o professor Elson Quil Cardozo (Edu
cação). O PMDB terá Sergio Kuchen
becker (Administração e Finanças),
Hideraldo Colle (Infraestrutura e De

senvolvimento),Antonio Marcos da Sil
va (Defesa Civil) e Pedro Garcia (ainda
indefinido). O PCdoB terá dois cargos
no primeiro escalão: Jean Carlo Leut

precht (Fundação de Esportes) e Rogério
Jung (Controladoria). O PT terá três pastas.
Fernanda Klitzke (Secretaria de Governo),
Leone Silva (Desenvolvimento Social) e o

outro nome ainda não estava definido até
ontem. Pode ser o atual vereador Justino
da Luz para a direção do Codejas.

Entretanto, outras escolhas definidas

seguem critérios técnicos por atender a
vontade de Dieter Janssen em contem

plar os quadros efetivos do município.
Com o anúncio de hoje, os nomes terão
poucos dias para se interar das novas

funções, pois a população apostoumaci
çamente namudança.

Errata
O vice-prefeito Irineu
Pasold não está mais
filiado ao PSDB,
como foi divulgado
ontem nesta coluna.
Atualmente ele está
sem paftídr»

I

I.

Irineu asswne
I

Ontem à noite, o vice-prefeito Irineu Pasold (sem
partido) assumiu aPrefeitura de Iaraguá do Sul.
O ato aconteceu durante a sessão daCâmara de

Vereadores, logo após a leitura do pedido renúncia
daprefeitaCecília Konell (PSD).Aex-prefeita

justificou o ato como necessário parapreservar a
saúde e descansar.Apostura também pode levar a
outras interpretações, como evitar o compromisso

de passar o cargo para o futuro prefeito Dieter
Ianssen (PP), na posse do dia 1° de janeiro.

Nada novo
Essa é aoitavavez que Irineu Pasold assume

o cargo, quatro delas nesta gestão. Outras
duas durante o prefeito GeraldoWeminghaus,
uma depois-do falecimento do ex-prefeito e,

posteriormente, foi eleito prefeito. O novo
_

prefeito disse que deve chamar urna reunião
com os secretários hoje às 9h30 para saber como

°

está a situação domunicípio. "Preciso me interar
do que vou repassar ao novo prefeito", disse.

Posse em Jaraguá
AAssociação de Câmaras eVereadores
doVale do Itapocu (Avevi) encerra
o ano de 2012 comemorando as

conquistas dos últimos dois anos,
desde a reativação da entidade.
Conforme o presidente da entidade
Valmor Pianezzer (PSD), foram
realizadasmais de 100 ações neste
período. Entre os destaques do
trabalho da entidade está a criação
da Escola do LegislativoVereador
Marcos Mannes. A partir da-escola, foi
realizado o curso de Formação Política
para os pré-candidatos a vereadores
nos meses de março e abril.

Escola modelo
A criação da Escola do Legislativo,
projeto pioneiro entre as Associações
de Câmaras eVereadores, elevou a

Avevi à condição de entidademodelo
no Brasil, levando-a a conquistar dois
prêmios de reconhecimento. Um deles
do Programa Interlegis do Senado
Federal, "por se destacar no País, com
ações demodernização legislativa,
tecnologia,connunicação,infornnação
e capacitação". Outro destaque
recebido foi "comomodelo de projeto
pioneiro, durante a realização do
Encontro Nacional das Escolas do

Legislativo emManaus (AM), de 21

a 24 de novembro deste ano.

FÁBIO MOREIRA

Prazomaior
A prefeita de Jaraguá do Sul sancionou antes do afastamento a Lei

Municipal n- 5.847/2010, que dá urn prazo de 24 horas para o usuário do
estacionamento rotativo regularizar o aviso de cobrança caso ultrapasse
o limite de horário do bilhete emitido pelo parquímetro. Hoje, esta
tolerância é de duas horas. O valor para a regularização é de R$ 5.
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Guaramirim

Escola é parcialmente interditada
Com reforma em

vista, Secretaria de
Desenvolvimento

Regional estuda
medida paramanter
aulas no próximo ano

GUARAMIRIM

Natália Trentini

O prédio' da Escola Estadu
al São José, no bairro Rio

Branco, em Guaramirim foi.

parcialmente interditado on

tem de manhã pela Vigilância
Sanitária municipal. A estru

tura foi avaliada como inade

quada para o andamento das
aulas.

Parte do prédio, construído
em 1991, não poderá ser uti
lizado até que passe por urna
reforma estrutural. A medida

atinge quatro salas de aula, co
zinha, sala dos professores, e

as salas da direção.
Segundo a fiscal, Ana Maria

Rodrigues, a vigilância sani
tária estava em contato com a

Secretaria de Desenvolvimen
to Regional (SDR) desde janei
ro, alertando sobre a situação.

; ......... -;..- -�

,
.

i'A estrutura está danificada,
o forro está caindo, fiação ex

posta e também queremos um
laudo técnico sobre a situação
do telhado", disse.

Além disso, outros pontos
foram apontados pela visto
ria como o forro em madeira
considerado inadequado para
o ambiente escolar, falta de

azulejos e pintura apropriada
na cozinha, e a necessidade de
melhorias na rede elétrica.

O diretor da unidade, João
Carlos Guesser, afirma que a

condição das salas não atra

palha o andamento das aulas,
mas que as orientações da vi

gilância serão consideradas

para garantir a segurança dos
alunos. i'A escola sempre está

pedindo melhorias, agora esta
mos tomando as providências
para fazer a reforma sem atra

palhar o .início do ano letivo",
explicou.

A interdição foi lamentada

pelo presidente da Associação
de Pais e Professores, Oscar
Valcanaia. i'A gente não gosta
ria que isso tivesse aconteci

do, mas comunicamos à SDR,
que está tomando providência.
Esperamos que as obras co-

f>

mecem já a partir de janeiro",'
comentou.

,.nRDIl D
GIU tIAS

------

I
, - ....

ITÁRIA

AVISO Anúncios da interdição foram colocados ontem de manhã na tmidade

Recursos

Governo promete investimento para 2013
Em outubro, a comissão de Educação da

Assembléia Legislativa fez vistoria em algumas
escolas estaduais no Vale do Itapocu. Segundo
o presidente da comissão, deputado estadual
Carlos Chiodini, já havia sido apontada a neces-

sidade de melhorias 'estruturais no Colégio São

José e em diversas outras escolas. "Ano.que vem
será um ano bom para investimentos, o governo
do Estado indicou R$ 100 milhões para a infra
estrutura educacional", 'afirmou.

abrindo espaço para três tur- para que os alunos tenham
nos. lia período intermediá- um bom ambiente de estudo.
rio está assegurado em lei que "Acho bom que tenha amelho

quando a escola passa por pro- ria e sou a favor dos períodos
blemas estruturais", destacou. intermediários, pelo menos

Para o "diretor, João Carlos não perdem aula", comentou.
Guesser, essa seria a melhor Já o morador Vilson de Oli
saída para que a reforma não veira, 38 anos, não quer que seus
atrapalhasse o andamento do dois filhos saiam prejudiçados
ano letivo. "Se realmente for com a situação. i'A escola 'devia
o caso, é bem melhor do que ter mais atenção, deveriam ser

aguardar em casa. Se o profes- feitas mais melhorias para não

sor trabalha· certo não impor- acontecer isso", destacou.
\ -

' .. "

ta o tempo, nao tem preJu�zo', ',--' �__,_,_-.-.�.'_---.
para o aluno", afirmou.

A -favor da interdição" o

operador de máquina Antô-
,

nio Morgenroth, 47 anos, tem'."

seus três filhos matriculados
na escola. Ele

\
acredita que as

normas devem ser impostas

Secretaria Regional aguarda a
liberação deverba para as obras

A reforma para adequar a

situação das salas às normas

da vigilância sanitária já está

licitada, segundo a gerente de

Educação da Secretaria de De
senvolvimento Regional, Lorita
Karten. A empresa estaria ape
nas esperando o repasse de R$
199 mil do Governo do Estado

para iniciar às obras na escola.
Sem ter uma noção exata

do tempo necessário para a

reforma, a gerência estuda a

implantação de períodos in-
, termedíários 'para atender os

mais de 300 alunos doensino
fundamental nas salas' que fi
carão abertas.

.

Haverá redução .de 10 mi
nutos em cada período de aula,
reduzindo a carga" horária e

_

Em 'SOlO, á,�scol�' ,�
.

Estadual LaurÓ,'- .

iDterditada. Imóvel

, Zimm�r�anri -L
>

�

-Ó,

também-foi ':

está em obras,

SOLUÇÃO Pai de três alrutos, Antônio espera qUe a

sitDa9ão seja resolvida e não prejudique'as àulas' :, l ��ri�fi1j���i'i!J!ímil_i_.í/Ilni'SJ••!�_·'·!'i.'.'__JiWirMl_W W••' fl"!lirnIfJ••__WI_IIm"ll.'__.iíIíi'iWJlIiIWÍlii_k'tlJ!l

•
1
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�"'.im de ano, verão e

férias nos levam a

esquecer de tudo,
trabalho, compro
missos... e como

você programou
cuidar de sua pele? Além do uso

do protetor solar diário e de um
bom hidratante corporal que
devem estar na sua lista. Ainda
há tempo para alguns cuidados
com a alimentação voltada a

estética. Quem não deseja uma

pele bonita e saudável? Flaci-
-

dez, acne e uma pele de textura

hidratada, jovial e com a cor que
elamerece exige cuidados estéti
cos e alimentação balanceada e

rica em antioxidantes. Eis algu
mas dicas alimentares para fazer

parte de seu cardápio diário não
importando se você vai passar
férias na praia ou no campo:

- Consuma muitas frutas
vermelhas (morango, melancia,
amora, ameixa, goiaba). Além de
ter boas opções nesta estação,
são ricas em licopeno, eficien
te na elimininação de radicais
livres, melhoram a circulação
sanguínea e são importantes na

r

formação do colágeno, que evita
a flacidez.

- Consuma frutas cítricas

(laranja, abacaxi, kiwi, acerola,
limão), ricos em vitamina C, es
sencial para formação do colá

geno, imunidade e hidratantes
naturais.

- Consuma frutas e vegetais
de cor laranja (cenoura, mamão,
manga, abóbora, damasco). Ri
cos em betacaroteno, poderoso
antioxidante, conferem um tom

bronzeado à pele por estimula
rem a produção de melanina,
atuando também na fotoprote-
ção da pele.

- Para matar a sede e hidra
tar fique com a água, água de
coco e sucos naturais, evite o

refrigerante,que contém subs
tâncias químicas e contribui

para as indesejadas gordurinhas.
- Próprias desta época de Na

tal e Ano Novo as nozes, amên

doas e castanhas são ricas em

selênio, zinco e vitamina E, que
contribuem para uma pele mais
bonita.

- Se você estiver na praia, �

aproveite para consumir mais

peixes, pois além de terem diges
tão leve, são ricos em ômega 3,
que tem ação anti-inflamatória,
ótima para acne e dermatites.

- A retenção de líquidos
também é outro vilão do calor.
Evite isto, inclua no cardápio
boas fontes de magnésio, po
tássio (folhas verdes, cereais in
tegrais' melão, melancia, água
de coco) e diminua o consumo

de sal e de embutidos.

Por Luciana
Hasse Krepsky,
nutricionista
CRN/SC 0095

- Introduza abacate, que é
rico em vitaminas A, D e E, que
combatem as olheiras e tam

bém o frizz dos cabelos, além de

possuir gorduras saudáveis que
ajudam a perder as terríveis gor
durinhas localizadas.

- O sol é um aliado para au

mentar a produção interna de
vitamina D, mas lembre-se que
o horário até 10h e após 16h é o

mais indicado para proporcio-

nar esta produção, além de não

provocar danos à sua pele.
Enfim, muitas dicas poderí

amos lhe dar! Curta suas férias,
relaxe, faça coisas diferentes,
mas o mais importante: não

descuide de sua saúde para que
toda a alegria do verão e das fé-

. rias não acabe em sofrimento e

você encerre seu ano esbanjan
do saúde! Feliz Natal e um ano

de 2013 abençoado!

REPRODUÇÃO
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MUNDO DOS BRINQUEDOS
47 3310-0918

Bom dia!
Dha!Hoje é dia 21 de dezem
nbro. Mais uma sexta-feira
se inicia e a nossa urbe sorriso

já está com o calendário social

hiper bombando de agitos. Afi
nal, em terras de São Sebastião,

, animação é o que não falta e

bota energia nisso tudo. Va
mos que vamos para a minha

penúltima coluna do ano, que
será lida por mais de 20 mil

pessoas, além dos acessos vir
tuais.

Todo dia uma
Pelo meu fio vermelho, fiquei
sabendo que na quarta-
feira uma figuraça de nosso
high levou o maior bolo em

restaurante festejado da urbe
sorriso. Com uma dose amais
de uísque ela ficou falando
"solita" na mesa. O guapo?
Saiu de fininho. A regra social
recomenda: brigas em lugares
públicos nem pensar. Deixar
umamulher sozinha numa'
mesa, pormais que as doses

ultrapassem as medidas da

concentração humana não é de
bom tom. Para ele nota sub

zero, entendeu? Conselho deste
colunista! Leia mais coluna
social, afinal dinheiro não é

tudo, mas classe é Mastercard,
"ou seja, não tem preço!

\
i

ISO 9001

Moa Gonçalves

Vó Jandira da Costa rew1iu a família, no último sábado, na
Cafeteria Doce Pimenta, para comemorar em grande estilo a idade nova

Anotem!
Quando o assunto é estação
primavera/verão sempre
nos lembramos de roupas,
acessórios e afins. Mas nos

esquecemos que a parte
mais "caliente" do ano no
Brasil também pede um bani

perfume. Embora seja uma
escolhamuito pessoal, vão
aqui algumas dicas especiais

'

para você transitar com _

maestria e não ser mais uma:
LaVie est Belle (Lancôme),
preferido de Iulia Roberts.
Onde encontrar? Na Le'Bru,
loja de perfumes importados,
na rua Reinaldo Rau, 568
(telefone 3373-5037).

CAMAROTE
Stéfani

Trappnwn
momento

só dela, na
TheWay

A ausência
da evidência
não significa
evidência da
ausência.

Carl Sagan

MAURICIO HERMANN

Cerva'
Se hoje o seu apetite noturnico, se é que você me entende, cai
sobre boas marcas de cervejas, a opção

é

o Madalena. Lugar de
gente bonita e uma faixa etária bem legal. \

Epic Concept Club
Amaioria dos bacanas de nosso high já está com os convites na
mão. Não preciso nem consultar os universitários ou aMãe Dinah

para saber que o pré-reveillon daEpic será um sucesso, hoje à noite.
Certamente vai arrebanhar o melhor da nossa sociedade para o

tim tim 2013. O lugar dispensa comentários, é bacanérrimo.
E o agito na pista fica por conta do famoso DJ RodrigoVieira
e os convidados Naomi e Erich Janssen. Imperdível!
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Nas rodas
<Na quinta-feira,
reencontrei no salão de
beleza Tião Cabeleireiro,
Dona Lilian Primo Pude
observar que o tempo,
tem sido cordial com a

ernpresáría. Serena como
,

sempre, bonita e comum

corte de cabelomuito
moderno. De nada!

• Reuni ontem, na
minha casa, colegas da
Revista Nossa eCapital

,

Imóveis para bebericas,
comericos e o tradicional

amigo secreto. Bom
também. -

• Ontem, a bonita loira
paulista Céliatopes I

reuniu em sua "casa

poucos e bons para a

tradicional canastra e

"papiros" de fim de ano.

• Shaw também os mimos
de Natal d9S amigos da'
Cia da Saúde, Tecnosol e
da Nutrili. Valeu, mesmo!

• Cá pra nós, com a onda
de fim domundo na

previsãoMaia, jádeu
,

um friozinho,na barriga
ver na televisão matéria
sobre tremor de terra, na

magnitude 3,8, em cidade
mineira na terça-feira.

f
KAY�S
HOT!:t

moagoncalves@netuno.com.br

COMUNICADO IMPORTANTE:
A proprietária do Aloha Lanches, na Ilha da

Figueira, vem a público esclarecer que não possui
nenhuma ligação com a Movieng Up, de Schroeder,

e não está envolvida com a organização de um

show de pagode no próximo domingo, que está

sendo anunciado no Facebook.

"-

De novo, não!
Um empresário caixa alta repetiu
a mesma roupa em três eventos

seguidos, ainda por cima com
listras coloridas. Uma vez pode, a
segunda entende-se uma desculpa.
Mas pela terceira vez não pode. Ele
entra para a lista dos mal vestidos.
Não fui apenas eu que reparei esse
erro grave, sorry!

BELA
Jeeis Suelen

ZaneUa, linda, nos
corredores das

baladas da moda
na região

• O mimo que recebi do
meu amigo Sérgio Ulrich
vai sermuito útil na
virada do ano. Adorei!

• Beta Piscai e a família
já estão curtindo as

merecidas férias na orla
catarinense.

• Hoje, a bola da vez será
a Epic. Não sai de casa
sem dar uma passadinha,
pelo menos em frente.

• O Pacebook está com
os dias contados, pois
também está sendo
considerada a conta de
relacionamento virtual
mais cafona do planeta.
Outra coisa: aquela
pergunta /lVocê tem
Pacebook?"está fora da
turma dos antenados.

'MAURICIO HERMANN

Não abandone seu cão.

, • Hoje é a penúltima
coluna do ano.

Com essa,fui!
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o Rock in Rio anunciou mais duas adições ao line

up da edição de 2013, ambas do metal: Slayer e
Ghost. O Slayer, umas das bandas mais conhecidas
do gênero, desde 1981 ajudou a influenciar artistas
como Slipknot e Sepultura e já foi quatro vezes

indicada ao Grammy , vencendo duas. O grupo
se apresenta em 22 de setembro, mesmo dia que
Avenged Sevenfold e IronMaiden.
Já os suecos do Ghost tocam no dia 19 de

setembro, fechando a programação do Palco
Mundo após Metallica, Alice in Chains e Sepultura
e Tambores du Bronx. Este grupo é cercado de
mistério, já que cinco dos seis integrantes tocam
com a cabeça coberta e se apresentam como as

"bestas sem nome". Só espero que não venha nada

tipo Ivete Sangalo, Iustin Bieber, Restart e todaos
esses estilos que não são rock'nroll
O Rock in Rio também já conta com Muse, Ben
Harper, Bruce Springsteen, George Benson e Ivan
Lins. O festival acontecerá nos dias 13, 14, .15, 19,
20,21 e 22 de setembro de 2013, na Cidade do
Rock (Parque dos Atletas), no Rio de Janeiro.

CABANACULT

Registrada apenas no nome da mãe,
Adiléia Silva' da Rocha veio ao mun

do em 1930 para deixar sua marca.

A menina que, por volta dos 6 anos,
venceu um concurso de calouros e

ganhou como prêmio uma garrafa
de vinho, se transformaria em Dolo
res Duran - umamulher que, em 1,58
metro de altura, encantava a todos
com sua voz poderosa, que se adap
tava com grande facilidade aos mais
diferentes estilos musicais e passe
ava por versos marcantes, como os

de "Castigo", ''A Noite do Meu Bem" e
IIPor Causa de Você". Dolores foi ca
sada com o radioator Macedo Neto;

��-50�
LONDRES - Os Rolling Stones se apresentaram na

noite de domingo em Londres para 20mil pessoas
no primeiro show comemorativo do meio século de
carreira do grupo inglês, o primeiro da banda em um

estádio. em cinco anos.

Jagger fez referência aos preços dos ingressos, de
até 406libras (650 dólares), que subiram ainda
mais nas revendas pela Internet. O grupo iniciou a

apresentação com IIIWant to beYourMan" e seguiu
com IIGet Off ofMy Cloud". Jagger, 69 anos, mostrou
a boa e velha forma no palco. A cantora americana

Mary J Blige subiu ao palco para cantar "Gimme
Shelter" com Jagger, enquanto o guitarrista Jeff Beck
tocou com o grupo em "I'm Going Down". Outro
ex-companheiro de banda, o guitarristaMickTaylor,
também participou da apresentação. Os ingressos
para o show de domingo e para a apresentação da
próxima quinta-feira, também na 02Arena, foram
vendidos em apenas seteminutos.
Os showsmarcam 50 anos de carreira dos Rolling
Stones, em uma turnê batizada de 1150And Counting"
(50 e Contando). Em dezembro, o grupo fará três
apresentações nos Estados Unidos, em
NovaYorkeNewark (Nova Jersey).
De acordo com a revista americana
Billboard, o grupo deveria faturar 25
milhões de dólares com os quatro
shows iniciais da turnê, antes do
anúncio de mais uma apresentação,
em 8 de dezembro em NovaYork.

1989 . MarisaMonte
• Bem. que se qUiS

-:-

m.iJ1l-wando
• DeuS teproteja�e. dto eLeOnardo

bei}OS - Lean
•Entre tapas e GloriaStefana\oseyoU-
•Don'twann

p ulaAbdul
....htUP- a

• Stralll'f,1" .' os doRei
• �delaide - }nillUg Fafa' deBelem.[")!

, im.as -
•Nuvens de lagt .

e _BadEnglish
'��en1 seeyousnill.�Vl� Barbosa
• Adocica - Beto Bangles
•Eternal flaIlle

-

adotou uma filha, Maria' Helena,
trazida por uma empregada; e até
flertou com o comunismo. O livro
traz também depoimentos de cole

gas, amigos e familiares e recupera
artigos históricos de revistas e jor
nais. A obra ainda conta com aquela
que foi a última entrevista dada por
Dolores Duran em 22 'de outubro de "-

1959 (morreria dois dias depois), e

publicada pela revista Radiolândia,
Há também um emocionante painel
retratando a maneira como a mor

te dessa artista de apenas 29 anos

e vida tão intensa foi recebida pela,

imprensa da época..
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls

Rasante Fahrt
Vielleicht gar nicht so lange, dann habenwir auch hier eine
Fahrmôgiichkeit zum Rasen. Der Schnellzug ist schon eine
Realitât unter uns.
Der Schnellzug zwischen den Stâdten Rio de Janeiro, São Paulo
und Campinas sol1te im Iahr 2019 aufden Schienen sein, und der
Passagiertransport sol1te in Iuni 2020 beginnen. IIWrr werden uns
bemühen, bis Iuni 2018 den Zug in Einsatz zu bringen", sagte der
Prãsident der Planung und Logistik Company (EPL), Bernardo
Figueiredo. DerHãndlerwird ein Iahr Zeit haben, um die Technologie
zu testen, und die Laufzeit der Konzession betrãgt 40 Jahre.
Der Zugwird nur zum Einsatz kommen, wenn alle Arbeiten
der ganzen Strecke abgeschlossen sind. Dermaximale Preis der
Economy-Klasse-Fahrkarte zwischen Rio de Janeiro und São Paulo
sol1 R$ 250 sein (aktue11erWert, der dann aktualisiertwird). Der Zug
wird in einerGeschwindigkeit von etwa 350 Kilometer pro Stunde

- fahren, und diemaximale Fahrzeit wird 99 Minuten sein.
Die Gesamtkosten der Konstruktíonwird bei R$ 35 Milliarden

. geschãtzt, DieAkteure bei der Umsetzung des Projekts sind aus

Deutschland, Frankreich, Spanien, Korea und Japan.
Vielleicht dann kommt es zumehreren Zugstrecken im ganzen
Lande; gar nicht schlecht.

Mach dich schlau
f'

Ein Scherzkeks - Wissen Sie, was das ist?
Eigentlich ist es eine Kurzbeschreibung für eine Person,
die sehr lustig ist oder immer Spaís in allem sieht.
Substantiv I der Scherzkeks (m) = wõrtlích "derWitz cookie"
Synonyme dafür sind lustig, witzig.
Beispiel: .Haha, du bist so ein Scherzkeks" = .Haha, du
bist so witzig"

Confia0 a

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CR�, OIl&2691O
Qualidaae

G:rt"r({iJ'i�\1'l
l"S'4I'l1')Sll!i.Miltll).

Corr'petêncl8
Credibilidade

1t,/'ww.gumz:.com.br

(47}3371-4747

gumz@gumz.com.br
UMA PARCERtA QUE !lÁ CERla_ Desde 1978

Bõchstinteressant
Sprachen sind immermerkwürdig, und was es

nicht in der eigenenMuttersprache gibt, gibt es
in einer anderen.
Die deutsche Sprache, zum Beispiel, ermõglicht
dreifache Konsonanten undVokale.
War es bisher eher selten, aber dank der
Rechtschreibreform von 1996, ist es heute
õfter gesehen. Für Lerner und Studierende ist
es groísartíg, denn die Orthografie kann viel
leichter sein, wenn man die isoliertenWõrter

richtig schreíben kann.
Ein paarWõrter kannman hier kennenlernen:

Flussschifffahrt - (Fluss/schiff/fahrt)
Seeelefant - (See/elefant)
Schneeeule - (Schneeleule)
Teeei - (Teelei)
Hawaiiinsel- (Hawaii/insel) ,

Nussschale - (Nuss/schale)
Rollladen - (rollen/Laden)

Romantische StraBe
-�ein Tourismustipp

Die Urlaubszeit steht vor der
Tür und viele mõgen in die
Ferne, nach Deutschland.
Deutschland war in den spãten
1940er Iahren qualvoll vom
Krieg zerstõrt, Kein Geldwar
da für denWiederautbau.
So hatten ein paar Stãdten
in Bayern die ldee etwas zu

machen, das so berühmt
wie das Oktoberfest ist: die

- Romantische Straíse, Die
ldee war einfach: Touristen
anlocken, vor allem die
amerikanischen Truppen, die
noch im Land waren.

Heute kommen fast 2
Millionen Besucher pro Iahr
dahin, die die 380 Kilometer
Nebenstraísen durch 28
Traumstãdten bereisen. Und
es ist nicht immer leicht, ein
Zimmer zu finden, egal welche
Jahreszeit.

-,

Die meisten Touristen machen
die Streckemit dem Auto. Für

FOTOS DIVULGAÇÃO

Sportler gibt es einen schõnen
Radweg, aber dannmit einem
Bonus von 110 km. Es gibt
ein to11es Angebot auchmit
Bus - die Romantische Straíse
Coach - eine Buslinie, und
mit der kannman frei an allen
Haltestellen von der Route
mit einem Ticket ein - und

aussteigen. Von Frankfurt nach
Füssen, für 108, kann man

die Landschaften in fünfTagen
entdecken.
In den nâchstenWochen
kõnnen Sie hier ein bisschen
mehr über einige Stâdte von
der Route mitlesen.
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Crônica

João Chiodini,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Ponto final
OU reticências?

anos de existência, se o mundo acabasse
hoje, eu nos consideraria (sim, incluí você
nessa) os seres mais azarados de toda a

existência universal. Pensa bem, depois de
bilhões e bilhões de anos e vidas passadas
por esse agradável lugar para se viver,
o mundo resolve acabar justamente na
nossa vez? Poxa, assim não dá.
Não seria nada justo, meus amigos,
nada justo.
Bem, mas vocês não estão aqui para ler

as abobrinhas dasminhas conjecturas e

querem ler uma historinha, não é?
Lá vai:
Elísio era cético. Cético, pelo menos
da boca pra fora. Dizia em alto e bom

Olá, leitora e leitor. Considere-se uma

pessoa de sorte, pois, se você está
lendo esse texto, é por que o mundo não
acabou ainda. Sorria! Ou então, não sorria
se preferir, a vida continua amesma

coisa, amenos que você tenha um insight
com esses devaneios de fim dos tempos
e resolvamudar sua vida radicalmente,
pensarmais no bem alheio, na natureza,
nas pessoas que magoamos e por aí vai.
Mas, não acredito muito nisso, vamos
todos continuar com os mesmos erros e

os mesmos acertos.

Sabe, quando Deus ou o Big Bang (isso
vai da sua crença) criou o mundo,
passou um anjo (ou uma poeira cósmica

qualquer, respectivamente) e disse:
"Isso não vai darmuito certo, um dia vai
acabar." E desde então, senhores, foram
se (e continuarão sendo) marcadas
datas e mais datas e profecias e mais

profecias para o fim do mundo.
O que eu penso, sinceramente, sobre isso?
Penso que, depois de bilhões e bilhões de

Novelas
LADO A LADO - GLOBO - 18B

Catarina incentiva Fernando a tirar o dinheiro e o poder de Boni
fácio. Teodoro, Umberto e Albertinho fazem comentários sobre Gilda.

/"'

Quequé ajuda Neusinha a se livrar de Pessoa. Zé Maria pede a Edgar
que interceda em favor de Chico para que ele consiga emprego no Fe
deral Sport Club. Afonso ofende Isabel. Guerra comenta com Neto que
a matéria sobre Isabel foi um sucesso. Mario tem esperança de salvar
o teatro com a apresentação de Isabel. Berenice avisa a Zenaide que
levará Elias para encontrar com Constância. Carlota alerta Constância
sobre o sucesso de Isabel.

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19B
Otávio omite o namoro de Felipe e Vânia para Charlô. Carolina fica

animada com o telefonema de Juliana. Juliana se despede de Fábio. Ma
noela fala mal do marido para Ciça. Nenê chega com Marivalda e Semí
ramis fica enciumada. Felipe se irrita com Charlô e Otávio e vai embora
da loja. Carolina descobre tudo sobre Juliana. Nenê mostra Nando para
Marivalda. Lucilene conversa com Ulisses sobre Carolina. Marivalda fin

ge se afogar, e Nieta manda Nando salvá-Ia. Charlô e Otávio invadem
o apartamento de Felipe. Veruska fala para Roberta que Nando é cúm
plice de Otávio na sabotagem à Positano. Fábio fotografa Analú. Nando
se preocupa com Roberta. Juliana flagra Carolina com seu vestido e fica
irritada. Veruska avisa a Otávio que colocou Roberta contra Nando. Charlô
encontra Vânia na casa de Felipe.

SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Berna segue as orientações de Wanda na conversa com Helô. Vanú

bia fala mal de Delzuite. Junior procura por Theo e pede, ajuda a Dra90'
Rosângela descobre o esconderijo de Morena e Jéssica. Elcio avisa a Eri
ca que precisa conversar com ela. Drago diz a Theo que Junior perguntou
por ele. Theo pensa em Morena. Morena lembra de seu casamento e é
consolada pelas amigas. Helô confidencia a Mustafá que sua filha pode
ter sido traficada. Lívia exige que Wanda termine seu relacionamento com

Nunes. Aída acredita que foi traída pelo coronel e fica inconsolável. Mus
tafá decide ir para o Brasil com Helô, e Berna fica nervosa. Waleska ame

aça Rosângela. Bianca estranha a reação de Stênio à sua presença. Ayla
afirma que não vai esperar por Zyah. Rosângela orienta Russo a revistar o
quarto que Jéssica, Morena e Waleska arrumaram.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes

(...) se o Inundo acabasse
hoje,. eu nos consideraria os

seres mais azarados de toda a
existência universal.

tom, para quem quisesse ouvir, que não
acreditava nessa baboseira de fim do
mundo.
- Fim do mundo é quando a gente morre.
Dizia Elísio para qualquer pessoa que
tocasse no assunto.

Elísio estava cansado de ouvir as pessoas
dizendo: "Vai ser nessa semana, Elísio. Tá

preparado?" ou uÉ hoje, Elísio. Qual seu
último desejo?"
- Meu último desejo é que você cale essa

boca e saia daminha frente!
Retrucava já impaciente.
Elísio era cético, mas nem tanto. Dizia
Elísio aos mais chegados:

-

,

- Não acredito nessa besteira de fim do
mundo, mas, só de garantia ontem cobrei
todos que me deviam e vou pagarminhas
contas só depois do dia 22.Vai que acaba.
- Mas, Elísio ... Se acabar, de que adianta
ter cobrado todo mundo e guardado
dinheiro?
- Vai que não acaba, meu amigo, vai que
não acaba...

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

Clique
•

alma

Este lindo boxer

branco, com uma

mancha marrom
no olho esquerdo,
fugiu de casa, no

bairro Estrada

Nova, e está
sob tratamento
veterinário. Quem
o encontrar, favor
entrar em contato

, 3273-7851.

21/12 Barbara franceschi IIse Siewerdt Reinke Magrid Kreutzfeld Reinaldo Oldenburg
Christa Jantz Ingrid Leal Marcia Paust Renilda Gaspar

Adriana P. Miranda Daniel Avanso Iraci Voltz Mareio Viergutz Rogerio C. Boschanner
Aline A. Pradi Gerhardt Siewerdt José J. Silvano Márcio Viergutz Sandro L. Simes
Altair Fischer Giovani Antunes de Lima Julia Prusse Matheus P. de Souza Sandro Tabarelli
Amarildo Schuchardt Guilherme Scholl Juliane Franzener Naiara de Camargo Tatiana Aldize
Ana E. M. Pavanelo Helena Schneider Leila de Lourdes Goulart Noema E. G. Schroeder Wanderlei A. Pacheco
ArmindaWille Herik Bassani I • •• Leila Goubart ' Orlando Pedrelli

Horós,copo
CVl ÁRIES

.

1
-

A sexta-feira será favorável para o seu
desenvoMmento profissional. Sua
competência e seu poder de iniciativa
começam a dar resultados. Este é um dia
para brilhar e obter reconhecimento. No
romance, evite discussões improdutivas.
Cor. preto.

�
TOURO

Aproveite o clima de fim de ano para
confratemizar ao lado de seus colegas.
É tempo de compartilhar os momentos
de felicidade, mas sem contar vantagem!
Evite discussões com a pessoa amada
para não ter que se desculparmais tarde.
Cor. marrom.

J[
GÊMEOS
Confraternize-se com as pessoás que
inspiram admiração e respeito. Por
outro lado, os astros avisam que valerá
preservar a sua autonomia No campo
sentimental, não faltarão companheir-
ismo e sintonia: curta o momento com
seu par. Cor. branco.

§
CÂNCER
Momento estimulante para as relações
profissionais e pessoais. Há menos
tensões no ar, mas, mesmo assim, pro-
cure preservar sua autonomia. Busque
um convívio mais próximo com os seus

familiares. Vida a dois abastecida de
diálogo. Cor. lilás.

dl
LEÃo
O céu aponta um dia agradável e ao
mesmo tempo produtivo. Planos de
viagem e reencontros com pessoas
distantes devem renovar seu ânimo.
Ambientes festivos serão chamarizes
para a conquista, então, confie mais em
seu poder de sedução. Cor. laranja

ll1>
VIRGEM
O Sol ingressa em seu paraíso astral e
promete um tempo mais alegre. Divirta-
se depois do trabalho e curta a presença
de pessoas queridas. No amor, sinal
verde para a conquista. A dois, aproveite
os momentos a sós. Cor. amarelo.

..n.
UBRA
Você vai enxergar os problemas de forma
mais nítida e saberá o que fazer para
solucioná-los. O Sol começa a enviar

poderosas vibrações para o seu lar e
você vai realçar os laços de afeto com os

familiares. Clima de alegria com o par.
Cor. amarelo.

m.
ESCORPIÃO
As energias do Sol vão reforçar seu
espírito de organização. Poderá tomar
realidade algo que deseja colocar em
prática. No trabalho, compartilhe seus
planos com quem também quer crescer.

Coopere com quem ama e 'vai sentir
satisfação. Cor. preto.

SAGITÁRIO
O Sol acena com mudanças e vai realçar
seu anseio Por estabilidade material e
emocional. É um dia para cuidar dos
seus interesses, sem perder de vista
sua independência e liberdade de ação.
Descontraia mais com a sua cara

metade. Cor. laranja.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F O Sol começa a visita anual em seu

signo e iluminará o seu carisma. Com
mais fé em seu taco, você terá um dia
muito produtivo. É hora de agir com
independência. No campo sentimental,
atração por colega de trabalho tende a
aumentar. Cor. marrom.

� AQUÁRIO
AN'\ Mantenha as tensões bem longe e faça

o que planeja sem se preocupar demais
com os resultados. Mantenha uma
atitude serena diante dos acontecimen
tos. Sinal aberto para a conquista. Você
terá lábia de sobra para convencer sua
paixão. Cor. preto.

PEIXES
Quanto mais liberdade de ação, melhor:
Apoio de pessoas amigas também será
valioso. O Sol vai reforçar sua determina
ção e estimulará seu lado empreend
edor: Acredite em sua capacidade de
realização. No romance, diminua o ciúme.
Cor. azul-escuro.
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Mais investimentos na região
Inauguração da DIC
foi marcada por
novas promessas
da Secretaria de

Segurança Pública

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Durante a inauguração da
Divisão de Investigação

Criminal (DIC) de Jaraguá do
Sul, na tarde de ontem, o se

cretário estadual de Segurança
Pública, César Augusto Grub
ba, surpreendeu os presen
tes com o anúncio de novos

investimentos para a região.
Uma sede própria para o Ins
tituto Geral de Perícias (lGP),
que hoje funciona numa sala
da Delegacia Regional, e duas
novas viaturas para a Polícia
Civil e para o Pelotão de Patru
lhamento Tático da Polícia Mi
litar' devem ser entregues já no
início de 2013.

O prefeito eleito Dieter
Janssen se comprometeu a

aumentar os esforços para a

segurança. "Desde o período
da campanha eleitoral, a ques-

O secretário prometeu ainda
a contratação de peritos.

A atenção dada pela Se
cretaria de Segurança Públi
ca à região de Jaraguá do Sul
foi lembrada pelo delegado
geral da Polícia Civil, Aldo
Pinheiro D'Ávila. "Tivemos o

aumento do efetivo de poli
ciais' a reforma da Delegacia

FÁBIO MOREIRA

AIJTORIDADES Cerimônia teve a presença do secretário estadual de
Segurança Pública, César Augusto Grubba, entre outras autoridades

Incêndio

Família perde tudo

tão da segurança pública e o

combate ao tráfico de drogas
são prioridades e podem con

tar comigo para realizar estas
melhorias", disse. A Prefeitu
ra deve doar o terreno para
a construção da sede do IGp,
que tem R$ 1,2 milhão em

recursos da SSP garantidos
para 2013, segundo Grubba.

LÚCIOSASSI

A família Carvalho conversava

tranquilamente navaranda do Bar
e LanchoneteBuscapé.nallualosé
Teodoro Ribeiro, na Ilha daFiguei
ra, em Iaraguá do Sul, enquanto a

dona de casa Gorete do Carmo de
Carvalho, de 48 anos, alimentava
as galinhas nos fundos do quin
tal. De repente, todos escutaram

um estrondo. Um curto circuito
iniciou no telhado da residência,
se alastrou pelo forro de plástico e

pelas paredes demadeira.
Para apagar as chamas, os

BombeirosVoluntários de Iaraguá
do Sul receberam ajuda da corpo
ração de Guaramirim. Foram- ne
cessários quatro mil litros de água
antes do início do trabalho-de res
caldo. Segundo a corporação de
Guaramirim, o trabalho de con

tenção durou aproximadamente
10 minutos e o tempo resposta da

APOIO Para combater o incêndio na casa foram
deslocadas guarnições de Guaramirim e Jaraguá -

da Comarca de Jaraguá do
Sul, a construção da Delega
cia de Guaramirim, e agora a

instalação da DIC. Todas es

tas ações do ano fazem parte
do esforço para diminuir as

desigualdades entre as cida
des' especificamente o défi
cit de policiais por habitantes
que existia na região."

corporação foi de trêsminutos.
A residência onde a família

morava era alugada por R$ 1,8mil
mensais.Ali funcionavaumbar e o
restante do imóvel era dividido em
três famílias. Apenas a parte onde
Goretemoravacomomarido eum

colega de trabalho foi destruído.
As residências ao lado, apesar da
proximidade, não tiveram perdas.
Ninguém ficou ferido, mas Gorete
e a família perderam móveis, rou
pas, eletrodomésticos e precisam
de ajuda para recomeçar. "Nãóes
perava que acontecesse isso, ainda
mais perto di'Natal", lamenta.

Quem puder
ajudar, deve entrar
em contato pelo
9236-8856 e falar
com Cristiane.

• Confira o vídeo com o trabalho dos bombeiros
no incêndio está no site www.ocpo:nline.com.br

DIC

Sede é

inaugurada
A delegacia especializada

foi entregue oficialmente on

tem, mas a equipe de policiais
da DIC já se dedica desde ou

tubro a cumprir mandados de

prisão e investigar homicídios
ainda não solucionados. "As
estatísticas demonstram que
as DICs funcionam, consegui
mos dar respostas satisfatórias
para a população no comba
te ao crime", disse o delegador

geral da Polícia Civil, Aldo Pi-
nheiro D'Ávila.

Cerca de 30 inquéritos po
liciais envolvendo tráfico de

drogas, homicídio e roubos,
que estavam aos cuidados da

Delegacia da Comarca, foram
encaminhados ao delgado Eric
Issao Uratani, que coordena
os trabalhos da DIC. "Estáva
mos trabalhando num ritmo

lento, pois .a preocupação era

com a mudança e questões na

Delegacia da Comarca. Agora
vamos' nos dedicar exclusiva
mente e agregar este serviço
importantíssimo para a re

gião", declarou Uratani.

.Reivindicáção
O delegado regional Uriel

Ribeiro destacou a importân
cia da DIC em Jaraguá do Sul,
que era uma antiga reivindica
ção. "Esta é uma das mais efi
cazes ferramentas no combate
ao crime e na solução dos ca

sos. E a instalação só foi possí
vel depois do aumento de cer

ca de 50% do efetivo da Polícia
Civil, em agosto deste ano."

• Um delegado, um
escrlvã,o ie.se�.� agentes; �.

• Casa>com nove salas
.

para gabinetes e de

reuniões, arquivo,
alojamento e cozinha.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponlíne.com.br SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2012 1151 ESPORTE

m -na m

Três novos Comendadores
Conselho Municipal de
Desportos reconhece,
através de Comenda,
os feitos demais três

desportistas da cidade -

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

,...... . .

Henrique Porto

Üesporte de Jaraguá do Sul
conta com três novos Co

mendadores. Adolpho Mahfud,
José Augusto Caglione e a Uni
med receberam na noite de

quarta-feira a Ordem do Mérito

Esportivo. A comenda do Con
selho Municipal de Desportos
(CMD) é composta por compos
ta por um diploma, uma meda -

lha, uma placa e um distintivo.
Filho de imigrantes libane

ses, o ex-escrivão judicial Adol
pho Mahfud fez de tudo um

pouco nos seus 78 anos de vida.
Admirador das mais diversas
modalidades, praticou com

destaque futebol, futsal, vôlei,
basquete, atletismo, ginástica
olímpica, tiro e pesca esportiva.
"Não esperava esta homena

gem. Paramim, foi uma gran
de surpresa. De fato, fiz muito

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

.. i. �;II!JIWJM.

JUSTIÇA Caglione, Mahfud e Jbnenez fazem parte da história do esporte

pelo esporte de Iaraguá do Sul
e fico feliz por este reconheci-
menta", discursou.

_

O professor Caglione, co
lunista de O Correio do Povo,
começou sua vida esportiva
no futebol. Mas, por indica
ção do 'mestre' Murillo Barre
to de Azevedo, migrou para o

atletismo, onde fez história ao

conquistar mais de 400 me

dalhas. "Houve um tempo em

que escrevia com os pés, nas
pistas. Hoje escrevo com as

mãos, em folhas, com o obje
tivo de recontar a história do

desporto da região", afirmou.
A Unimed foi indicada por

suas ações de patrocínio e de

promoção da saúde (acade-

\

DIVULGÁÇÃO/CBFS

mias ao ar livre e oViva Mais).
"Temos a consciência da im

portância do esporte na vida
do indivíduo e por isso conti
nuaremos investindo. Enten
demos que esse é o caminho.
Não se deve tratar uma doen

ça' mas sim prevení-la", reco
nheceu o diretor executivo da
entidade, German Iimenez.

CSM renova patrocínio ao
futsal e anuncia novidades
A CSM anunciou ontem

a renovação do patrocínio à

equipe de futsal mantida pela
Associação Desportiva Jaraguá
(ADJ). Na ocasião, também fo
ram oficializados os nomes de
seis reforços do time.

O goleiro Djony chega do
Umuarama (PR). Para as alas,
foram contratados Nenê (ex
Botafogo), Guto (ex-Florianó
polis) e Pepita (ex-São José).
PC, ex-Suzano (SP), pode atuar
como ala o fixo. Para o ataque,
a opção foi pelo pivô Léo, ex
Marechal Rondon (PR).

"Cada jogador tem a sua ca

racterística específica que, além
de suprir a falta dos que deixa
ram � equipe, irão contribuir
na busca de títulos", comentou
o técnico Sergio Lacerda. Em

2013, a CSM Futsal terá pela
l:lB,QIJEffiO Djony chega à CSM com a missão
de substituir Gian, um dos ídolos da torcida i _

'

frente um calendário composto
pela Liga Futsal, Catarinense e

Jogos Abertos de Santa Catari
na. A equipe também estuda a

participação em outras compe
tições eventuais, como a Taça
Brasil, que pode ter Jaraguá do
Sul como sede.

Do atual elenco, perma
neceram Felipe (pivô), Daniel
(ala), Jonas (fixo), Dian (ala),
Hugo (pivô) e Lé (fixo). Na co

missão técnica, duas novidades.
Mauro Sandri, ex-Corinthians
(SP), será o preparador físico.
Já a supervisão do time ficará a

cargo de Mário de Oliveira, ex
Florianópolis. Seco permanece
como massoterapeuta. Quanto
ao material esportivo, a CSM
Futsal confirmou a multinacio
nal Fila como fornecedora para
a próxima temporada.

Champions
Uefa divulga
confrontos

A Uefa divulgou os confrontos
das oitavas de final da Cham

pions League. Os duelos serão
Galatasaray x Schalke 04, Celtic
x Juventus, Arsenal xBayern de
Munique, ShakhtarDonetsk x
BorussiaDortmund, Milan x
Barcelona, RealMadrid xMan
chester United, Valencia x PSG e

Porto xMálaga. Os jogos de ida
ocorrem em 12 e 20 de fevereiro.
Os de volta, em 5 e 13 de março .

Olimpíadas-16
COBaumenta
remessa

Na organização para as Olim

píadas de 2016, o COB (Comitê
Olimpíco Brasileiro) comunicou
que destinará R$ 67,4 milhões
aos esportes olímpicos em
2013.Vôlei, judô, atletismo, vela
e desportos aquáticos recebe
rão a quantia de R$ 3,5milhões
para a evolução de cadamo
dalidade. Neste ano, o COB
havia destinado apenas R$ 60,9
milhões aos esportes olímpicos.

Futebol

Associação
de Clubes

Por unanimidade de votos, o

presidente do Figueirense,Wil
fredo Brillinger, foi eleito o novo

comandante daAssociação de
Clubes de Santa Catarina. Com
mandato até 2015,Wilfredo

'

vai substituir Nilson Zunino,
mandatário do Avaí. Erivaldo
Caetano, presidente do Metro

politano, pleiteava a vaga, mas
acabou não ganhando o apelo
dos demais clubes do Estado.

Lutas

Cigano pega
Velasquez

Após mais de um ano, o ca

tarinense Junior Cigano vai
reencontrar o americano Cain

Velasquez. Defendendo o cintu
rão dos pesos-pesados do UFC,
Cigano acredita que encontrará
dificuldades. "Ele vai tentarme
levar para o chão, mas vai ter
que se aproximar e nisso levo
vantagem", declarou o catari- ,

nense. A luta ocorre no dia 29
de dezembro, em LasVegas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1161 SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2012 www.ocponlíne.com.br

São Joaquim
••
15° 28°

. Previsão do Tempo
Canoinhas
••
20° 30°

São Miguel
do Oeste

••
22° 28°

Chapecó
Joaçaba
••
20°27°

Rio do Sul

••
23° 31°

� Lages
• •

Tempo instável 19° 28°
Ensolarado Instável Parcialmente

e temporais Nublado

A frente fria avança por W,
se, mantendo o tempo Nublado Chuvoso Trovoada Geada
instável com chuva do
Oeste ao Litoral Sul, Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
e nas demais regiões,

Direção do vento
•
Velocidade Umidade
do vento relativa (%)

especialmente entre a
• 6h Norte-Noroeste 4km/h 66

tarde e noite. Persiste o
• 9h Noroeste 4km/h 67

risco de temporal e granizo
• 12h Oeste-Noroeste 10km/h 46
• 15h Oeste-Noroeste 12km/h 39

10mm

isolado. Temperatura • 18h Oeste 12km/h 40 80%
de possibilidadeelevada e ar abafado. • 21 h Norte-Noroeste 2km/h 46 de chuva.

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCO-IRIS 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada

- Dub. - 14:20, 17:40, 21 :00

.
.

SEGUNDA
MíN: 22°C
MÁX: 34°C

HOJE

Jaraguá do Sul
e RegiãoMafra

••
20° 31°

Joinville
••
22°35°

Jaraguá do Sul
;;; ..

25° 35°

AMANHÃ
MíN: 22°C
MÁX: 26°C

Blumenau
••
26° 37°

DOM1NGO
MíN: 20°C
MÁX: 28°C

Verão começa
hoje, as 8hll
com tempo

instável em se

Florianópolis
••
22° 33°

São Francisco do Sul
• Preamar
.10h06: 1,1m
• 23h36: 1,4m
• Baixamar
• 2h26: O,6m
• 19h47: O,6m

Itajaí
• Preamar
• 7h53: O,7m
• 20h59: O,am
• Baixamar
• 1h51: O,5m
• 17h42: O,5m

Florianópolis
• Preamar
• 7h45: o.sm
• 21 h13: O,9m
• Baixamar
• 4h32: O,5m
• 11h13: O,4m

Criciúma
••
19° 32°

MINGUANTE 6/12

NOVA 13/12
Tábua

das marés Imbituba
• Preamar
• 5h53: O,4m
• 19h04: O,5m
• Baixamar
• 9h49: O,3m
• 12h39: O,3m

CRESCENTE 20/12

� CHEIA 28/12

• ARCO-IRIS 2
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 19:00, 21 :20
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 15:00, 17:00

• ARCOIRIS 3
• As Aventuras de Pi - Dub. - 14:00,
16:30, 19:00, 21 :30
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