
Natureza
Instituto retrata pássaros da região
A entidade de preservação ambiental Rã-bugio, de laraguá
do Sul, fez um trabalho fotográfico paramostrar a beleza
de aves e animais nativos que vivem no que restou da
MataAtlântica noVale do Itapocu. _III

Esporte
Atletas do tiro planejam nova fase
Atiradores esportistas de Jaraguá do Sul estão
unidos para buscar uma nova estrutura e traçam
planos paramanter o domínio nos estandes
catarinenses nas próximas temporadas. Página 15

ColDércio
Diapara aproveitar os descontos
As lojas reabrem suas portas hoje em horário
normal. Para chamar a atenção dos consumidores,
alguns locais aproveitam para liquidar os estoques
com promoções de fim de ano. Página 6

Refúgio contra o calor
FÁBIO MOREIRA

,

Para rebater a temperatura de 40 graus, adultos e crianças, como Mur.ilo da Silva, seis anos, C1U'tiram ontem o chafariz do Parque das Aguas. Página 4

Infraestrutura

Ponte da Trindade
tem parte interditada
Por causa do deslocamento de um dos pilares, passagem que liga Jaraguá do Sul a Schroeder teve
de ser amparada com toras para evitar novos deslocamentos: Trecho está em meia pista. Página 3

Se decidirmudar a sua

vida, o ano será novo
Luiz Carlos Prates

Página 3
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Os estrangeiros estão descobrindo
o Brasil com a super exposição do
em função da Copa do Mundo e das
Olimpíadas. Os custos no Brasil, na

, medida em que'o Real semantlveiV t

menos valorizado, será um estímulo
adicional. Continuamos atraindo
muito a atenção de outros povos que,
com a convivência crescente com
brasileiros que estão no Exterion
ficam cadê z-mais intetess

.

reãl1zár e ", '. AI1e�as, '

é que inibe estedesejo. Em 2012
vamos bater o recorde de recepção de
turistas estrangeiros. O que aconteceu:
Recentemente, começou a invasão de
celebridades ao Rio de Janeiro. O.Brasil

" aillda precisá avançar muito ha ál1ea,

'de 'turismo para'atender os'event�sr
esportivos. Houve pequenos avanços.

Inflação
Bsta é uma previsão. complicada, mas
�ficilmenteo governo t�'rá sub

.

'V;� I

contensão da inflação abaixo de ,5% a

?%. Para que isto aconteça, é necessário
que as cotações dos grãos caiam no

.mercado internacional e que o real se
mantenha valorizado. Portanto, não
esperem uma queda brusca na inflação.

í S�Jsto aconteçer, I?roblem�s IJ4�itfj
'gt.aves estarão eclodindo. ReUexâb:.
Nossa previsão do cenário estava

'

correta. Foi isso que aconteceu.

':1-1 . TU .. fãesaijotle,nos
.," "r _'o

'/

repor as vagas perdidas recente . e e

que não se limitam aos trabalhadores da
Seara. Outras empresas estão realizando
cortes de forma discreta e gradativa.
Temos um setor de serviços que está se

expandindo, mas ele também depende
da dinâmica da indústria. Lembrando
que o setor rural também tem granjeiros
para recolocar. O que aconteceu:A
retomada das vagas continua sendo um
dos grandes desafios do município a ser

resolvido rapidamente. Se a dinâmica
da economia local for rompida teremos
série problemas para a retomada.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Previsões

Aanálise das previsões que publicamos no final de 2011 so

bre o que aconteceria em 2012. Vejamos algumas delas e o

que aconteceu.

Redes sociais
Os brasileiros - grandes sim

patizantes das redes sociais - es

tão cada vez mais presentes no
Facebook. Embora outras redes
tenham seus adeptos, no Brasil
as pessoas preferem se concen

trar em um só lugar e este, no
momento, é o Facebook.

No horizonte uma nova ma

nia: os smartphones, em especial
o iPhone estão se tomando uma

.

extensão dos braços de jovens,
adultos e idosos. A profusão de

alternativas proporcionadas pela
telefonia móvel está mudando a

forma de comunicação. Agora'
que o 4S chegou ao país, o sof
tware "Siri" será o grande assun
to do ano. Isto vai afetar profun
damente as redes sociais.

O que aconteceu: O Siri só
não cresceu mais por causa da

rápida reação da concorrência

que ofereceram muitas alterna
tivas, especialmente na platafor
maAndroid.

Ouro
Embora sem o mesmo ímpeto do passado, o ouro continua
como uma reserva de valor e por isto alcançou uma cotação
inédita. Esta situação só se reverterá caso o Euro e o dólar

alcançarem uma solidez que nomomento parece cada vez
mais improváveL Embora a cotação deva permanecer alta,
o ouro agora já é uma aposta perigosa. O que aconteceu:
Os melhoresmomentos para esta aplicação ficaram no

passado, mas o ouro continua fascinando as pessoas.
DlVULGACÃO

Indústrias
Embora a região continue atraindo indústrias, boa parte das que
já estão instaladas utilizam um percentual cada vez menor de sua
capacidade. Em Iaraguá do Sul temos o fechamento dos mais de
800 postos diretos na Seara para serem compensados pelas outras
empresas. Isto não será fácil, pois se trata de um contingente
com outro tipo de qualificação. A esperança de que algum grupo
venha a adquirir as instalações e retomar a produção fica remota,
se considerada a nova redistribuição da capacidade produtiva
do setor. Hoje, existe capacidade ociosa em torno de 20%. O que
aconteceu: Nossa leitura estava correta e este contingente de

pessoas desempregadas da Seara teve de buscar abrigo no setor

de sétviçós, que está' sustentando os empregos.

.�.��!� .??�.?()(o ?�J:J.ºy.I!].�.13..�9.:.?.9..�.�..

.'!!l 920.?O(o. ??.:p..J!J.�.J!J.�.13..�.<?.:.�?..�.? I

.çy='l. �.. :.?ºº?.1..7.. P�.�.�M.!3}:}9.·.?.Q.1..?. .

='l..º.�.�.�� ! :º?.9.ª()t'o ?.f3..:P.1!J.�.J!j.�.ª.I.�g:.?º}.? ..

.��.J:».�� � :º?�ª()t'o ?f3..:P..J!j.�.J!j.M.ª.ª.9.:.?º}..? .

AÇÕES PETR4 20,19 -2,42%
• VALE5 40,82 1t 0,79%

BVMF3 13,93 .. 1,09%
...........................................................................................................................................................................................

POUPANÇA 27.DEZEMBRO.20120,4134

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT #m' 2,08%
OURO t,o%

US$ 112,540
US$ 1660,910

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

Pº.�.� .. Ç.9M.J!j.ª9.� (�M ª�) .??.Q.�º� ?P�º.� ! .. �}.?�.?()t'�.
Pº.�.1.\� .. T.:g.��.��.9 . ..(�.� .. �.�L �.?�.�9.g �.!}.�?g :! �()I.� ..

.J!J.p.�.9. .. (J!J� .. �.�)........................ . �?.?.97..?. ???9�.� :!. �.�.!.�.O(o. ..

LIBRA (EM R$) 3,3017 3,3040", -1,52%

Shopping
O comércio em nossa região passa
por um momento bom, apesar
das queixas dos comerciantes. O
consumo na cidade mantém-se em

um bom nível e a vinda de mais

lojas é constante. Fazmuita falta a

ampliação do Shopping Breithaupt
- ou a construção de outro - para
que existam espaços disponíveis
para mais estabelecimentos
comerciais. Caso isto não aconteça
rapidamente, poderá ser tarde, pois
os consumidores estão cada vez mais

freqüentando os espaços comerciais
de Joinville. Em Jaraguá do Sul caiu
drasticamente a oferta de espaços
comerciais para venda ou locação.
O rápido esgotamento dos terrenos

disponíveis é um problema para a

expansão das lojas ao nível da rua.
O que aconteceu: Depois de uma
razoável demora, concretízou-se o

projeto de ampliação do Jaraguá do
Sul Park Shopping. A nova estrutura

também contará com um hotel. As
obras estão previstas para iniciar em
2013.

LOTERIAf:i1 MEGA DUPLA SENA
SORTEIO N° 1136
PRIMEIRO SORTEIO

QUINA 20 - 21 - 24 - 27 - 33 - 43

SORTEIO N° 3078 SEGUNDO SORTEIO

21 - 40 - 43 - 53 - 59 05 - 12 - 15 - 38 - 43 - 46

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponlíne.com.br QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2012 I 3 I OPINIÃO

Ponto de vista
Reflexão IV - Então é Natal!

No último domingo, celebra
mos o 4° domingo de Adven

to, e logo após a segunda, na ter
ça foi celebrado o Natal nos lares
brasileiros e pelo mundo todo.
Paramim, o Natal é uma data es

pecial, traz no ar um sentimento
de renovação. As crianças espera
ramansiosamente o dia para ga
nharseus tão esperados presentes.
Os adultos com o passar dosanos
de vida acabam perdendo aos

poucos o encanto pela magia e

pela fantasia. O que é uma pena.
Porém, posso dizer que te

nho a felicidade de conhecer
alguns adultos, e por que não
dizer, com bastantes anos já vi
vidos, que fazem questão de
continuar mantendo sua criança
interior, para estes adultos, seu es
pírito de criança nunca irámorrer.

É no Natal que nos lembramos
do nascimento de Jesus Cristo,
nas palavras de Khalil Gibran - o

"filho do Homem" (entende-se a

palavra "Homem" como Deus).
.Jesus nasceu numa pequena
manjedoura ao lado de animais
da fazenda. Quem imaginaria
que umhomem tão iluminado
nasceria num lugar tão simples?
Provavelmente ninguém ou mui

tospoucos. Santo Agostinho tem

uma frase que define a ideolo

gia de Jesus, que diz: "aqueleque
tem caridade no coração tem

sempre alguma coisa para dar".
Que neste Natal e durante nos

sos dias de vida possamos bus
car praticar a virtude que Jesus
sempre proclamou como uma

das mais nobres- acaridade.
Neste ano que passou muitas
coisas aconteceram, foram coi
sas boas e coisas ruins, a vida
éassim. Esse é o círculo da vida.
Devemos olhar para trás e nós

orgulhar do que fizemos.Ficar fe
lizes com nossos sucessos, apren
der com nossos fracassos, e lem-

brar-nos das horas quepassamos
ao lado dos amigos e familiares.
Devemos saber que melhor do

que todos os presentes embai
xo da árvore de Natal é ter e fa
zer parte de uma família feliz.
O verdadeiro significado do Na

tal é ter paz interior, é a prática
dagenerosidade e é principal
mente uma época para renovar

nosso espírito. Como mensa

gem de fim de ano, deixo para os

leitores, as palavras da contracapa
do livro "Para ser Feliz" do Prof.

Felipe Aquino, palavras singelas,
masmuito verdadeiras:
"Ser feliz não é voar num céu
sem tempestade, caminhar

numa estrada sem acidentes,
trabalhar sem fadiga e cansaço,
ou viver relacionamentos sem

decepções; é saber tirar a alegria
de tudo isto e apesar de tudo isto.
Ser feliz não é ter uma vida per
feita, sem dor e sem lágrimas;
mas saber usar as lágrimas para
regar a esperança e a alegria de
viver.Ser feliz não é apenas se

encantar com os aplausos e elo

gios; mas saber encontrar uma

alegria constante no anonimato.
Ser feliz não é só valorizar o

sorriso e a festa, mas saber tam
bém refletir sobre o valor da dor
e da tristeza. Não é só se reju
bilar com os sucessos e as vitó
rias, mas saber tirar as grandes
lições de cada fracasso amargo

Ser feliz não é fazer dos defei
tos dos outros uma distância, mas
uma oportunidade de aproxi
mação e de doação de si mesmo.

Ser feliz é fazer alguém feliz!"

Espero que todos os leitores,
tenham tido um Natal espe
cial e feliz, e desejo um Feliz e

Abençoado Ano Novo a todos
E lembrem-se sempre que "Ser
feliz é fazer alguém feliz!"

Cristiano MabfudWatzko
Escritor

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ver e perceber
"\ Tamos entrar num ano "novo" que de novo nada
V terá. Claro, se você decidir mudar a sua vida, sim,
então, o ano novo poderá ser diferente deste que está
acabando. Ontem ouvi uma psicóloga falando sobre
estresse e dizendo que é indispensável sabermos '0
que é importante para nós. Concordei com ela, mas
para que eu saiba o que é importante paramim, pre
ciso estar acordado, preciso perceber sobre o queme
cerca, muito mais do que apenas ver.

Ouvindo a psicóloga na televisão, ocorreu-me

urna lembrança de duas histórias parecidas, pormim
testemunhadas em dois momentos diferentes. Histó
rias sobre ver e perceber. Ver todos vemos, basta-nos
que os olhos estejam saudáveis. Perceber já é diferen
te, é jogar amente consciente sobre o que é visto, isso
produz qualidade profissional e existencial. Quem
"percebe" émais vivo do que alguém que apenas vê...

Uma das histórias de que me lembrei remete
me a uma visita inesperada que o dono de uma

emissora de televisão fez ao caminhão de externas
da tevê. Ele entrou, conversou com os rapazes que
estavam operando a transmissão no caminhão,
olhou em volta e passou os dedos lá em cima, num
console de equipamentos técnicos. Os dedos lhe
saíram sujos de pó. Ele olhou para os dedos e dis
se aos rapazes: - Guris (alongando a palavra guris),
isso aqui também é de vocês... Querendo com isso
dizer, mantenham este ambiente limpo, sem pó ...
Perfeito. Ele tinha toda a razão.

E a outra lembrança foi a de urn executivo queme
contratara para urn curso de oratória. Ele dirigia uma
empresa de automóveis. Ao passar pela recepção da

empresa, notou urn fiapo saltado na ponta de urn

tapete. Abaixou-se, arrancou o fiapo e, olhando para
mim, disse: - Eles (os funcionários) passam por aqui
todos os dias, e nada fazem ... E eu disse a ele: - Talvez

os funcionários vejam sim o que está errado, mas ape
nas vêem, não percebem... O perceber é o que produz
diferença em nossas vidas, no casamento, no trabalho,
em todos os lugares. Mas tem urna coisa: quem perce
be e nada faz, merece urn pontapé davida...

Oração
Frase do livro O Segredo: - Se a únicaoração que

vocêpode dizerna suavidaé Muito obrigado, já será
o suficiente paravocê termais e ser feliz. E sabes por
quê? Porque dizer obrigado é sinônimo de ser grato,

. e os gratos vão ter sempre mais e melhor. Gratidão,
costumo dizer nas minhas palestras, é apanágio das
almas elevadas. Quem é gratonão se abaixa, eleva-se,
e tem cadavezmais. É aleido troco, alei daatração...

Brasil
Encenaram, até agora, o maior espetáculo bur

lesco de todos os tempos: o julgamento do Mensa
Ião. Deu em nada. Nenhum dos orgíacos debocha
dos do dinheiro público foi para a cadeia. Estrepitoso
circo jurídico. E agora tem esta outra: "Projeto reduz
pena de crime contra falsificação de remédios. Hoje
a pena mínima para quem falsifica remédios é de
10 anos, pode cair para 3 anos, esse é o projeto que
circula na Câmara dos Deputados. Dinheiro afaria
do e gente impune; falsificadores de remédios para a
vida, quase impunes. Falta espada neste país.

Falta dizer
Está chegando ahora de os falsos fazerem-se as

promessa vãs de passagem de ano. Sugiro a esses,
maioria, que façam uma única promessa: ser ho
nesto, justo. Só isso basta para que o mundo viva
de fato uma nova era, o mais é mentira e promes-
sas para não serem cumpridas.

.
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Verão

o chafariz
"." , .

naoeapenas
para enfeitar

Calor intenso, com temperatura beirando os

40 graus, levou moradores a se refrescarem

JA:MG.J)Aºº .. �.º.� .

Débora Remor
traga nebulosidade e chuvas.

Para lidar com o calor, a

operadora landra Palato, de 20

anos, levou a filha Yasmin, de
um ano, para se refrescar no
chafariz do Parque das Águas,
situado junto a uma empresa
têxtil. "Trouxe ela para tomar

banho, pois em dias quentes
assim não dá para ficar em

casa. Mas depois vai ser uma
dificuldade para fazer a meni
na sair da água", contou o pai,
Antônio José Palato, de 41 anos.

John Vicente, de 28 anos,

FÁBIO MOREIRA

As temperaturas beirando os

40 graus em Jaraguá do Sul
transformaram o chafariz às'

margens da BR-280, no bairro
Vila Lenzi, na diversão de deze
nas de crianças na tarde de on

tem. A onda de calor dura desde
o natal. Na terça-feira, os termô
metros chegaram a inacreditá
veis 50 graus em alguns pontos
da cidade. Para os próximos dias,
a previsão é que uma frente fria

.J

APEQUENAYasmin, dewn ano, combateu o calor brincando no pisomolhado

também passou pelo local com
a esposa, Cristina, o filho lho
sifer, dois irmãos e dois sobri
nhos. Assim que o casal esta
cionou o carro, o termômetro

já marcava 39 graus e as cinco desvio do meu caminho para
trazer a família. Mas aqui está
sempre cheio, pois não temos

opção de lazer na cidade", disse
Vicente, suando muito.

. .

cnanças correram para o meio

dos jatos de água, que já fazia
a alegria de outros 15 meninos.
"Lembrei do chafariz e fiz um
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Nilson Antonio - Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Oposição ganha
espaço no Legislativo

cotado para assumir o comando da casa

.
em 2013. Mas o parlamentar desconver
sa e não confirma a informação. Segun
do ele, ainda não foi definido quem será
o primeiro presidente.

Contudo, as informações prelimi
nares são de que em 2014 a presidência
ficará com o PSDB. Ainda não há a defi

nição se Jair Pedri, o vereador mais vo
tado nestas eleições, ou se o experiente
AdernarWinter assumirá o comando. No
terceiro ano (2015), o nome indicado é de
Jocimar Lima (PSDC) e, em 2016, o PSD
deve comandar o Legislativo.

Caso a base governista queira reverter
a situação terá de apostar todas as fichas
nos dias que restam antes da posse e da

eleição damesa diretora. Por causa disso,
a intenção é cooptar vereador Jocimar
Lima. Ele poderá fazer a diferença para
ambos os lados.

DIVULGAÇÃO

Pavimentação na Figueirinha
O prefeito de Guaramirim, NilsonBylaardt (pMDB), e o deputado estadual Carlos
Chiodini (pMDB), os dois à direita da foto, assinaram na semanapassada, dia 21,
o edital de licitação para pavimentação da ruaAnélio Nicocelli, na Figueirinha. O
edital prevê a contratação da execução dos trabalhos de pavimentação asfáltica,
drenagempluvial e sinalização emuma extensão de 2,9 km. O valor total
estimado é de R$ 2.139.578,36. O recebimento da documentação estámarcado
para dia 17 de janeiro de 2013. O prazo para execução da obra é de seismeses.

Novo desafio
O vereador eleito emMassaranduba Giovani Tonet (PT) tem boas expectativas para
os próximas quatro anos. Ele é o primeiro representante do partido na Câmara, mas
já exerceu ummandato de 1993 a 1996 pelo PDT. Conforme Tonet, a idéia é contribuir
com o desenvolvimento domunicípio, "Serei rígido na fiscalização, mas ao mesmo
tempo, parceiro para ajudar a resolver os problemas de nossa cidade", disse. Quanto ao

mandato petista, o futuro parlamentar afirma que será um incentivador da organização
da sociedade, através das associações de moradores. Afirmou também que irá
incentivar a participação nos ConselhosMunicipais, ( ):' II ! ( ,f I I i I I (I I • I . c � "' ! r r

/\ inda é cedo pará falar oposição ou

rlsituação ao novo governo. De certo,
é que os vereadores que não compõe a

coligação vencedora das eleições estão
se organizando em busca de espaço e

da estrutura da Câmara de Vereadores.
A aliança em torno do comando do Le

gislativo não significa ser pró ou contra

ao governo. Significa ocupar o espaço e a

estrutura disponível, inclusive com indi

cações de cargos comissionados.
A tendência é que repita o que acon

teceu em 2009, quando base governis
ta perdeu o espaço no Legislativo. Na
atual gestão, o governo ficou de fora
do comando da casa durante os quatro
anos. Tudo indica que essa articulação
se repita.

Entre os nomes dos parlamentares
que compõe a nova legislatura, o verea -

dor reeleito Amarildo Sarti (PV) é o mais

Compromisso
cumprido
o prefeito eleito Dieter Janssen
(PP) disse na sexta-feira da
semana passada, dia 21, quando
anunciou o secretariado, que
conseguiu reduzir em 30% do
número de secretaria. Para
Dieter, esse número vai se
refletir nos demais cargos.
Conforme ele, sobrarão recursos
para aplicar na saúde, creches,
mobilidade entre outros

investimentos.

Procon
"UPl dos primeiros nomes ,

,

do segundo escaUlo a ser

indicado pelo futuro prefeito
Dieter Ianssen (PP) é o diretor
do Procon. O nome do atual

presidente do Diretório
Central dos Estudantes (DCE)
da Católica, Luís Fernando de
Almeida (PP) foi confirmado
para assumir a pasta. Almeida
já trabalhouno departamento
como estagiário e agora vai
voltar como diretor.

Cultura
Um dos maiores desafios do
futuro Presidente da Fundação
Cultural, Leone Silva (PT), será
reverter a rejeição que o nome

tem entre o setor. Mesmo
atuando há vários anos na área
cultural, inclusive ocupando
a presidênciada Federação
Catarinense de Teatro (Fecate),
o nome do petista não tem
tido o respaldo por algumas
pessoas do meio.

'o futuro
O prefeito Iríneu Pasold (sem
partido) disse, logo após a
posse na semana passada, que
para 2013 deve se dedicar a

formação de um novo partido:
aArena. "Não será uma

,

'panelinha .. Setá um partido
que respeite as pessoas". É
estranho, pois aArena foi o

partido governista e de apoio a

DitaduraMilitar, que governou
o Brasil commãos de ferro.

Defesa de pollticaS '

de direita
No site do partido Arena, o
projeto político reafirma a

antiga referência política.
"Sua opção ideológica
pelos valoresda tradicional
direita política a colocam em

oposição direta aos projetos
e programas ideológicos da
esquerda". E, entre tantas
outras propostas, estão as

prívatízações, inclusive
'J , .

. da Petrobrãs'é do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
este que tem como principal
função contribuir para o

desenvolvimento econômico
e social do País.Não dá para

.

esquecer qué;,<dprante a crise
econômica de2008 não
foram os bancos privados
que colocaram dinheiro
no mercado,para ajudar as
empresas sair do buraco, mas
sim as instít

.., do ove

Metas
Os futuros secretários
assumiram o compromisso com

o prefeito eleito Dieter Ianssen
(PP) de apresentar o plano de

ação para os primeiros 100 dias.
Pelo que Dieter Ianssen tem
afirmado, os secretários que
não estiverem apresentando
resultados semanalmente a

execução dos trabalhos tomará
as medidas riecessárias. Ou

seja, quem não fizer o que se

comprometeu poderá deixar o
governo.

Secretarias
mistas
Durante o anúncio dos
secretariados; o prefeito eleito
DieterIanssen (PP) afirmou
que as secretarias terão a

composição mista. Ou seja, em
cada uma das pastas haverá
cargos para os diferentes

partidos da coligação vencedora
das'eleições de outubro.

Despedida
Ontem durante a madrugada
faleceu o ex-diretor do Procon
de Iaraguá do Sul, Roberto
Rapozo de Oliveira, 75 anos. Ele
era advogado e respondeu pela
Procuradoria do Consumidor
durante o Governo de Ireneu
Pasold (2001- 2004). Nas
últimas semanas ele estava

internado no Hospital e
Maternidade São José com

I insuficiência renal crônica.
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Depois
Cidade com clima de trnnquilidade

Sem congestionamentos
e com comércio fechado,
[araguá amanheceu
tranquila após o Natal

.JA.�G.ºA.ºº .. �º.�
Carolina Veiga

Em meio à imensidão de concreto, o si-
1êncio na Avenida Marechal Deodoro

da Fonseca é interrompido pelo arrastar

das folhas nas calçadas. O nordestino de 56
anos, JoaquimVicente, é o responsável por
quebrar o clima taciturno da manhã de 26
de dezembro, em Jaraguá do Sul. Nao eram
9h, o sol acabara de prometer mais um dia
de calor intenso e o varredor de ruas era um
dos poucos que trabalhava na região cen

tral da cidade.
Passo a passo, Vicente ia deixando para

trás ruas e calçadas limpas. Livres das ama
reladas folhas secas, cujo estalar podia ser

ouvido à distância, quando algum cami
nhante desatento pisava em uma delas.
Para o varredor, a tranquilidade das ruas

trouxe a ambigüidade: "Acabamos o ser

viço mais cedo, mas as horas demoram a
. passar", avaliou o gari.

Com o subir do sol e o passar das ho
ras, pouco a pouco, a cidade que amanhe
ceu deserta foi ganhando sons de urbe.

'�cabamos o

serviço.mais cedo,
mas as horas

demoram a passar"

Joaquim Vicente,
varredor de rua

o cantar dos pássaros, às 10h30, já se mis
turava ao roncar dos motores. No calçadão,
enquanto. alguns aproveitaram a tranquili
dade para pedalar, famílias observavam as

vitrines arrumadas das lojas trancadas.
Cristiane de Melo, de 19 anos, mãe do

pequeno Pedro, de um ano e sete meses,
estava em busca do brinquedo perfeito
para filho que acabara de sair do hospital.
"Ele passou o Natal internado para tratar de
uma pneumonia. Agora que tudo estámais
calmo, vamos ao shopping encontrar o pre
sente dele", contou ela.

Para Vicente e os demais varredores, o
comércio fechado trouxe um empecilho
maior, a busca pela água. "Sem os lojistas
precisamos encontrar uma torneira se qui
sermos água para beber", revelou.

ac

FOTOS LÚCIO SASSI

VAZIO Calçadão da avenida Marechal Deodoro, que na semana passada estava tomado
por consumidores, ontem de manhã revelava uma cena de calmaria com as lojas fechadas

.Vendas

Comércioatingemetas e preparapromoções
A rotina de trabalho intensa adotada pelos comer

ciantes nas últimas semanas parece ter alcançado
bons resultados. Segundo o presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas, Neivor Bussolaro, os números
ainda não foram fechados, mas a expectativa é ter ul

trapassado a meta de crescimento de 5% nas vendas
em relação ao último Natal.

Bussolaro também atribuiu o bom fluxo nas ven

das à campanha Sonho de Natal, que neste ano che

gou a 300 lojas, e ao fechamento do trânsito de veí
culos no Calçadão da Marechal Deodoro da Fonseca,
com aprovação de 90% dos consumidores. "Foram
tomadas medidas que deram certo, a avaliação é po
sitiva", disse.

O comércio reabre suas portas hoje em horário
normal. Com as trocas de mercadorias chamando os

consumidores, muitos comerciantes aproveitam para
liquidar os estoques com grandes promoções. "Os
consumidores vem em uma constante de compras
até o Natal, agora é época de arrumar um chamariz

para atrair principalmente o consumidor consciente,
que guardou dinheiro para gastar agora", explicou.

No Calçadão a fachada de muitas lojas já exibia
na manhã de ontem faixas e cartazes anunciando os

descontos. Uma rede de lojas de departamentos uti
lizou a internet como meio de esquentar as vendas,
reduzindo os preços de mercadorias oferecidas pelo
portal da loja.

É HOJE Lojas anunciam promoção após o Natal
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Ambient.e
'�

,

Os passaros da
Mata Atlântica

Instituto Rã-Bugio fotografou
184 aves na mata do bairro Barra do

r

Rio'Cerro e em reserva em Guaramirim

REGIÃO
Bárbara Elice

les estão em toda

parte. Astutos e

coloridos, os pás
saros não se dei
xam intimidar

..._. pelo cenário ur
bano. Alguns são mais comuns
aos olhos, outros permane-J

cem nativos ao trecho da Mata
Atlântica que preenche a região
de Jaraguá do Sul. Para facili
tar o acesso da comunidade a

informações sobre essa biodi
versidade' o Instituto Rã-bugio
vem, há 13 anos, fotografando
e gravando o canto das aves na

região de Jaraguá do Sul. No site

ra-bugio.org.br estão registra
das 195 aves, além de anfíbios,
mamíferos, répteis, peixes, in
vertebrados, flora e fungos.

"São poucos os lugares do
mundo onde a gente pode en

contrar essa quantidade de espé
cies. Faz parte da nossa missão

prestar este serviço para a socie
dade: mostrar a riqueza da nossa
biodiversidade, como a natureza

é bela e que precisa ser protegi
da", disse GermanoWoehl, coor
denador de projetos do instituto.

No dia 9 de dezembro, Wo-

São poucos os

lugares do mundo
onde a gente pode
encontrar essa

quantidade de
, .

espeeres,

Germano Woehl, do
Instituto Rã-Bugio"

ehl publicou um vídeo no You
tube com 184 fotografias de

pássaros. As imagens em alta

definição ajudam a perceber
melhor o desenho das penas,
das asas ou do bico, por exem
plo. Em 15 dias, o vídeo teve

mais de 1,7 mil visualizações e

27 comentários do público. O
link de acesso ao vídeo é http://
goo.g1l3DONP.

As aves foram fotografas em

três locais diferentes: no Centro

Interpretativo daMataAtlântica,
no bairro Barra do Rio Cerro; na
Reserva Particular de' Patrimô
nio Natural (RPPN) Santuário

Rã-bugio, em Guaramirim; e na

RPPN Corredeiras do Rio Itajaí,
em Itaiópolis. Informações como
nome científico das aves, galeria
de fotos, áudio do canto ou hábi
tos delas estão disponíveis para
consulta no site do instituto.

FOTOS: GERMANO WOEHLjlNSTITUTO RÃ-BUGIO

.."".....&.. Pássaeo guatW"amo-verdadeiro revela beleza pelos tons vivos das penas

As aves se movimentam
muito rapidamente e não

esperam ajustar a câmera.
Tem que apontar e clicar.

Gerinano Woehl, '

do Instituto Rã-Bugio
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Joinville HOJE

Canoinhas ..... Jaraguá do Sul

.....
Mafra 21 ° 28° e Região

17° 26° .... . Jaraguád AMANHÃ18° 25°
..... MíN: 18°C
19° 27° MÁX: 27°C

Blumenau
Rio do Sul ..... 18°C
..... 20° 28°
190 23° 27°C SÁBADO

MíN: 18°C
MÁX: 27°C

São Miguel
do Oeste

.....
20° 26°

Chapecô
.....
18° 25°

Joaçaba
.....
17° 25°

Sol, calor e
chuva de verão
A passagem da frente fria e,
áreas de baixa pressão que
permanecem no litoral de SC
matem o tempo instável com
predomínio de nebulosidade
e chuva, moderada a forte
em alguns momentos com
trovoadas, rajadas de vento
forte e o risco de granizo.
Temperatura com
pequena variação ao

longo do dia devido a

cobertura de nuvens.

Lages
.....
17° 23°

InstávelEnsolarado Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Leste - Sudeste 7km/h 94
• 9h Sudeste 6km/h 94
• 12h Sudeste 7km/h 89
• 15h Leste-Sudeste 10km/h 78

20mm

90%• 18h Leste 13km/h 73
de possibilidade

• 21 h Leste-Sudeste 9km/h 89 de chuva,

H mor

Pum no' elevador
No elevador, ao lado de um casal, um rapaz solta um pum barulhento. O

marido, irritado, protesta:
- Mas que falta de respeito! O senhor não tem maneiras?
- É a natureza, meu velho! - responde o rapaz em tommalcriado.
- É a natureza? Essa é boa! Não me diga que não consegue segurar um pum!
- Por quê?Vai me dizer que o senhor consegue?
- Claro!
O rapaz solta outro aindamais barulhento.

f'

- Então, segura este!

udok

. .

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

o
.ca
c.>
::I
-

O
cn

Florianópolis
.....
18° 29°

São Joaquim
.....
13° 20°

Crtcíúma
.....
17° 24°

,MINGUANTE 6/12

NOVA 13/12

CRESCENTE 20/12

CHEIA 28112

Palavras Cruzadas

DOMINGO
MíN: 19°C
MÁX: 27°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h08: 1,7m
• 15h: 1,4m
• Baixamar
• 7h53: 0,3m
• 20h02: Om

Itajai
• Preamar
• 1h47: 1,1m
• 13h36: 1 m
• Baixamar
• 6h55: 0,4m
• 20h25: 0,1 m

• Preamar
·1h11: 0,6m
• 12h11: 0,6m
• Baixamar
• 7h45: 0,3m
• 19h49: Om

Florianópolis
• Preamar
• 1h49: 1,2m
� 13h41: 1,1m
• Baixamar
• 7h39: 0,4m
• 20h34: 0,1 mTábua

das marés Imbituba

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

goana eleita por cinco vezes a melhor do mundo
5. Estrumar (a terra) / Escola Naval
6. O que é ou exlste / Federaçâo Internacional de Au

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

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

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

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

ano / Linhagem, raça, geração, vistos conforme as

caraterfsticas físicas e morais que os identificam 10

13. Parte dos corpos vivos com uma determinada fun-
11

ção / Todos os que estão aqui.

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

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

2. Da famflia de mamlferos, que compreende o cavalo,
a zebra, o 'asno / Respirar com dificuldade

3. Dito em voz baixa / As iniciais do cantor Gonçalves
(1919.:1998)

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

de piscina ou do mar
- '-

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

programa destinado a comunicação entre usuários
de computadores ,

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

personagem de histórias infantis
9. O estado com as cataratas do Iguaçu / Destroços

de construções, civilizações antigas, objeto de es- '

tudos arqueológicos.

2 '73 4 5 6 8 SI

1
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ERICDELIMA

...

contato@poracaso.com @poracaso /poracaso

Nã t m fe
É gente, não deu, a prefa abriu mão da edição 2013 do Réveillon
de Todos. Transição de governo, equipe, verba e etc. Vários foram
os motivos deles para o povo ficar sem festa. Sendo que a própria
prefeita já saiu de cena com. dez dias de antecedência, não havia
muito o que esperar mesmo ... Não contem então com eventos

públicos em Iaraguá do Sul no dia 31. O rumo é a praia.

Perdido na cidade'!
Nem tanto! Olha só, a equipe do Sam'Bar não arredou o pé da
cidade. Neste fim de semana abrem novamente e no próximo
também. De sexta a domingo, a partir das lSh, podem contar com o

point de portas abertas na Reinaldo.

ERIC DE LIMA

Fernanda Dias e Thiago De Arruda,
mais um casal apaixonado f":agurando
nos boots do Jack American Bar
...........................................................................................................

Passado o sufoco
"Qual limite no horário especial você precisaria para fazer suas
compras de fim de ano?" Fechamos nesta semana a enquete
com centenas de votos contabilizados e o mais interessante
foi ver que entre os horários, enquanto o das tardes de sábado
foi o mais votado com 27% dos apontamentos, o número de

manifestações sobre o horário especial ser desnecessário foi
de 24,8%. Há o incremento de vendas para os lojistas? Claro

que sim, mas há uma grande parcela de compradores que
dispensa o desgaste da categoria para que o lucro ocorra do
mesmo jeito. Quanto aos domingos, não chegou a 7% o total
de aprovação do horário. Acessem o blog hoje para conferir os
dados e participem da discussão. .. . . ...

Daniel Melo (E), Taluana Zen, Matheus Zen, Alaide Zen e

Juliana Gattai curtindo em família a Costelada do Mr. Beef
...

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

Na agenda
Momento promissor da cena eletrônica no
estado, neste dia 29 inaugura em Balneário
filial da casa Space, clube originário de Ibiza,
que carrega o pesado label de ser considerado
o melhor do mundo. As promessas para BC
não ficammuito atrás, fato é que a partir deste
Verão as coisas não serão mais as mesmas

quanto baladas de peso em Santa Catarina.
A inauguração é com Carl Cox, e dia chegam
com Bob Sinclair. Para acompanhar: facebook.
comispacebcamboriu.

ERIC DE LIMA

Bandal Gomes em
todo estilo no Sam'b�./
................................................................

ERIC DE LIMA .

'1

..

Grazi Walz em destaque
na pista da Quinta
Sertaneja do London Pu� ...

/

'Cabou'
27 de dezembro, eis nossa última coluna deste
fantástico ano. Terminado 2012 e com todo
mundo em pé, fica a pergunta: qual é a próxima
data para o fim do mundo?

1
•
,
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NovelasCrônica

Mundo em equilíbrio
Marcelo Lamas,

escritor e engenheiro
marcelolamas@globo.com.

LADO A LADO - GLOBO· 18B
Constância e Umberto ficam jun

tos. Berenice entrega a Zenaide o di
nheiro que conseguiu tirar da ex-baro
nesa. Fernando sugere a Catarina que
deixe Melissa com Edgar e fique com

ele. Ouequé finge ser a tia de Neusi

nha e Pessoa descobre. Celinha pede
a Alice que se alimente, ·prometendo
trazer notícias de Jonas. Edgar avisa
a Catarina que ele e Laura reataram.

Teodoro manda um bilhete para San
dra. Catarina repreende Neusinha por
ter perdido Pessoa e a chance de um

futuro promissor.

empresa, me disseram que tem alguém
saindo. Não aguento mais aquele ônibus.
Bem, eu fiquei sem acreditar na hora.

Mas enrolei, falei que ia confirmar se
já não tinha alguém acertado e que
conversava com ela depois. Na verdade
eu tinha medo da reação de todos nós,
ogros, com uma modelo na convivência

diária. Ela tinha sido miss, com

participação em concursos nacionais

como o Garota de Ipanema.
Comentei com os meus colegas.
Ameaçaramme matar caso ela tivesse
desistido. Mandaram-me fechar um
contrato com ela. Prometeram que iriam
controlar as brigas no campeonato de

"truco-móvel" e os palavrões, entre outros.
Passamos a ter uma rainha, além de

futebol, bebidas emúsica ao vivo. A

chamávamos de rainha, mais isso nunca
lhe subiu à cabeça.
Depois a regra mudou. Cada vez que saia
um engenheiro, entrava uma beldade.
O nosso mundinho em equilíbrio ficou
muito melhor.

Junto com o curso de moda veio uma
loira jaraguaense. As antigas altezas
torciam os narizes para ela. Mas vez.por
outra elogiavam a passada, o cabelo,
as dimensões. Com cara de nojo, mas
elogiavam. E a guria era bonita indo e

vindo. As outras se referiam à loira como
SuzanaWerner, que na época namorava
o Ronaldo Fenômeno: "Aquela Suzana

Werner tá toda de azul hoje, vocês viram?".

Naquela época Jaraguá do Sul era uma
cidade bemmenor e as opções de

educação eram restritas. Eu estudava en

genharia elétrica e para isso, tinha que ir à
noite para Blumenau.
A nossa turma foi a pioneira em utilizar
uma van que nos levava direto ao campus

tecnológico e tínhamos um super
motorista, o "Percebes", que conhecia uns
atalhos e que conseguia nos entregar na
hora da prova, mesmo quando chovia.
Para participar da na nossa van o cara

tinha que gostar de futebol, pois os nossos

treinos iniciavam às 23h30 nas quintas.
Também tinha que gostar de música, pois
montamos um grupo: Os sobreviventes.

Cada um que graduava-se formava
indicava um amigo que passava pelo crivo
da galera.
Mas o ambiente na faculdade era inóspito.
Haviapouquíssimasmulheres, o que nos
fazia enxergá-las como princesas, sem
exceção.Após um tempo, aUniversidade
resolveu transferir outros cursos, commaioria

feminina. E aí a coisa ficoumeio ameio.

.
GUERRA DOS SEXOS·

GLOBO·19B

Charlô invade a cabine de som e

surpreende Felipe e Vânia. Todos os

funcionários e clientes comentam o es

cândalo na loja. Zenon vê a satisfação
de Carolina e vai atrás dela. Juliana
marca um encontro com Fábio. Felipe
pede para Charlônão brigar com Vânia.
Carolina manda expulsar Zenon da loja.
Vânia não consegue convencer Charlô
de que não a traiu. Zenon provoca Caro
lina. Nenê e Nieta contam para Roberta
o que armaram contra Nando, e ela acha
graça. Zenon promete se vingar de Ca
rolina. Vânia sai da loja envergonhada.
Otávio tenta animar Felipe. Juliana fala

para Fábio que ficará sem vê-lo por um

tempo. Nando sai apressado de casa

para se encontrar com Juliana. Fábio se

enfurece com Manoela. Nando e Juliana

chegam ao sítio em Itapecerica. Charlô
decide demitir Vânia. Zenon conta para
Vânia e Felipe que Carolina armou o fla

grante dos dois.

Na verdade eu tinha medo

da reação de todos nós, ogros, com
uma modelo na convivência diária

Eu conhecia a "Suzana" de vista, lá do bairro.
Numa noite, no intervalo, elame chamou:
- É você que organiza a van da engenharia,
não é?
Dei uma engasgada, e respondi:
- Sou eu mesmo.

.

- Eu quero ir com vocês. Já liguei pra

Clique
animal

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

páginas do Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul SALVE JORGE. GLOBO· 21B
Helô estranha a mensagem de Mo

rena. Wanda marca um encontro com

Lucimar no Alemão. Vanúbia provoca
Clóvis. Dois menores do abrigo fogem
com Junior. Érica decide ajudar Theo a

procurar Junior. Helô conhece Wanda,
mas não a reconhece. Jéssica tenta

fugir da festa para a qual foi levada.
Helô liga para a boate e Russo atende.
Theo encontra o abrigo para onde Ju
nior foi levado. Lurdinha e Caique im

plicam com Aisha na praia. Helô tenta
conversar com Berna. Junior foge dos
meninos maiores. Theo repreende um

dos rapazes para saber o paradeiro de
Junior. Lívia negocia mais um tráfico
de menores. Raquel fica interessada
em Élcio. Coronel Nunes encontra um

bebê no carro de Lívia e a leva para a

delegacia. Ayla decide se mudar para
a Capadócia. Bianca fala para Zyah
que não quer ter filhos. Theo impede
Junior de sofrer um acidente.Todas essas foforas precisam de um lar amoroso!

Caso você queira adotar algum deles, ou mais de

um, entre em contato com Inez no 9931·5907
* o resumo dos capítulos é de

responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
'''r�'{fliH'�l'ifli'jl!!ffli!'''11i'1ltf1!lf?�i'''

,.,

Irma M. Trentini
Irma Sardanha
Jociele Mateus
Lucas Laube
Mariane S. Mendonça
Mariani Schwercoski
Marli Hoengen
Mauro A. Buzzi
Nitse T. Massaia
Onorio Girola
Roselei Terezinha Prestes
roseli Correia
Sabrina Mass
Sabrina O. kupas
Schirlei O. Vargas
Stevan S. Naumann
Valcir Pinter
Valter L.Knihs

Luzia L. Flohr
Marilda J. Alanço
Moacir Fodi
Natalino de Souza
Nesio Natal Pacheco
Oracio Natal Ranguethi
Remida Gaspar
Renita R. Meyer
Roide \h. Rehnke
Rudolfo H. Neto
Sandira Volkmann

Sérgio laskoski
Sônia Margarete Ayroso
Valcir Gerent
Vitma Muller

Eno Imroth
Guilherme Marinho
Ida L. Ferrari
IIca V. Kruger
Josiane Tait Nesladeck
Léo da Silva
Leonir Maahs Beck
Loele Bassaw
Lori M. Hermes
Lucas Thumseiser
Luisa M. Ruisan
Marci R. Dias
Mauro de S. Coelho
Osnildo Voelz
Rafael Mahs
Susana A. Fernandes
Suzana Avilla Fernades De Souza

27/1226/1225/12
Ana B. S. Zanetti
Anderson Bortolini
André L. Laqeado.
Celia R. T. kuhn
Charlene G. Dias Maiochi
Cleber Corrêa
Daniela C. Rosa
Dorali Schulz Draeger
Edson G. Gielow
Elizandra Oliveira
Ervelino Harmel
Fernanda de Assunção
Gabriela Marquardt
Geraldo 'José Fodi
Gisela Jensen
Gisele Bassani
Herberto Harbs

Alessandra Glabowsky
Amauri Dunker
Andréa M. do Nascimento

Benjamim G. de Magalhães
Bruna Eduarda Maske
Eduardo Pelens
Everaldo Bueno
Gisele Ap. Ouintino
Harry Vorpagel
jair J. Kunz
Jean S. Lucht
Josiane P. Signorelli
Julia Coral
Laércio Natal de Souza
Lones Hornburg
Luiz Nicolini

Ademir Marquardt
Alessandro jyon Morbis
Alissa Floriane
André Hohl ,

Aneele Bandeiras
Carin Streit
Carla G. Heinert
Carlos E. Wehrmeister
Caroline Rahn
Charles de Freitas
Debora L. Bartel
Edson Adan
Eduardo R. Kinas
Eduardo Rodrigues
Elcira Hansen
Eliane Oliveira

.J

I I I
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Tirin a

Cinema

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

• A Origem dos Guardiões - Dub. - 15:00, 17:00
• ARCOíRIS 3
• As Aventuras de Pi - Dub. - 14:00, 16:30, 19:00,
21:30.

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• O Hobbit 3D - Dub. - Uma Jornada inesperada -

14:20, 17:40
• O Hobbit - 3D - Leg : Uma Jornada Inesperada - 21 :00
• ARCOPLEX2
• A Origem dos Guardiões - 3D - Dub. - 15:00, 17:00,
19:00, 21 :00

- • ARCOPLEX 3
• As Aventuras de Pi - Dub. - 14:00 16:30, 19:00, 21 :30
• ARCOPLEX4
• O Impossível - Leg. - 14:40, 17:00, 19: 1 0, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• A Filha do Pai - Leg. - 18:50,21 :10
• Os Penetras - 14:30, 16:40

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Leg. - 20h40
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. - 13h30,
17hOO
• CINÉPOLlS 2
• O Impossível (Estreia) - Leg. - 14hOO, 16h30, 19h1 0,
21h30
• CINÉPOLlS 3
• As Aventuras de Pi - Dub. - 13hOO, 18h50
• As Aventuras de Pi - Leg. - 16hOO, 21 h50
• CINÉPOLlS 4
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Leg. - 14h20,
17h50, 21h20
• CINÉPOLlS 5
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. - 12h20,
15h40,19hOO,22h30A
• CINÉPOLlS 6
• Os Penetras -13h10, 15h20, 17h40, 20hOO, 22h20
• CINÉPOLlS 7
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 12hOO, 14h10,
16h20

• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. - 18h40,
22h10

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Dub. -

12:30, 15:40
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Leg. -

19:10,22:30
.GNC2
• As Aventuras de pi (3D) - Dub. -13:30,16:10
• As Aventuras de pi (3D) - Leg. - 18:50, 21 :40
.GNC3
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 14:45
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. - 17:15
20:45
• GNC4
• As Aventuras de pi - Dub. - 13:45, 16:40, 19:20, 21 :50
.GNC5
• Os Penetras - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
• SALVA VIP
• Curvas da Vida - Leg. - 16:30
• O Impossível - Leg. - 14:15, 19:00, 21 :30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Dub. -

14:15,17:45
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Leg. -

21:00
• GNC2
• Os Penetras - 14:40, 16:45, 19:00, 21: 1 °
.GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. -

16:20
• O Impossível - Leg. - 14:00 19:1521 :45
.GNC4
• As Aventuras de Pi - Dub. - 13:20, 15:50, 18:20, 21 :20
.GNC5
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Leg. - 13:45,
17:15,20:30
.GNC6
• As Aventuras de pi (3D) - Dub. ' 13:30, 16:00
• As Aventuras de pi (3D) - Leg. - 18:40, 21 :30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Leg. -

14:00,17:30,21 :00
.GNC2
• A Origem Dos Guardiões - Dub. - 15:00
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. -17:10,
20:30
• GNC3
• As Aventuras de pi - Leg. - 13:30, 16:20, 19:00, 21 :40

Em "O Impossível': o casal Maria
(NaomiWatts) eHenry (EwanMcGregor)
está aproveitando as férias de inverno
na Tailândia junto com os três filhos
pequenos. Mas na manhã de 26 de
dezembro de 2004, enquanto curtiam

aquele paraíso após uma linda noite
deNatal, um tsunami de proporções
devastadoras atinge o local, arrastando
tudo o que encontra pela frente.
Separados em dois grupos, a mãe e o

filho mais velho vão enfrentar situações
desesperadoras para se manterem vivos,
enquanto em algum outro lugar, o pai
e as duas crianças menores não têm
a menor ideia se os outros dois estão

-

vivos. É quando eles começam a viver
uma trágica lição de vida, movida pela
esperança do reencontro e misturando os

mais diversos sentimentos.

Quer publicar sua foto?
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Feliz
. ".

aDlversano

para Maria
Helena Kekes,
que completa
4 aninhos

dia 30. Seus

pais Josiane
e Adilson,
e a irmã
Ana Laura.
mandam

" wn beijão.
Felicidades!
Nós te
amamos

muito!

Paula Karoline
Schwarz e Donizete
Larsen comemoram

dia 28 de dezembro, 11
meses de namoeo, Ela

envia o recado: Estou
muito feliz em estar ao

seu lado. Te amo!

Catiane Sousa envia a foto da turma de Administração 1.2 da

Fameg e o desejo de wn Natal abençoado e wn Ano Novo cheio
de sonhos e realizações. Que continuemos w1idos em busca do

nossos desejos e possamos conquistar os nossos objetivos

H róscopo
ARlES
Pressões profissionais podem fazer parte de seu dia,
mas faça de sua família o centro de suas atenções.
Não se preocupe com outras responsabilidades.
O clima no romance é dos melhores, podem até
conversar sobre compromisso mais sério. Cor: lilás.

.n. UBRA
- Sentirá'mais vontade de ampliar seus conhecimentos,

interagir com e vislumbrar horizontes novos em sua

vida Contatos com assuntos estimulantes vão renovar
suas esperanças. Noite inspirada para namorar e
trocar carinhos com o par. Cor: cinza.

mURO

Hoje, terá que lidar com contrariedades. Mantenha o
seu bom humor, assim tudo dará certo. Acredite em
seu potencial e na ajuda que recebe de pessoas que
também estão comprometidas com as suas metas. No

amor, incentive o diálogo aberto. Cor: rosa.

m ESCORPIÃO
II 4 O dia pode começar tenso e talvez você se mostre

mais exigente. Procure ser tolerante hoje! Em -

compensação, terá mais habilidade para agilizar o seu
trabalho. Emoções e inspiração vão marcar presença
no amor: fique juntinho de quem ama Cor: preto.

GÊMEOS
Dia indicado para intensificar seus contatos, no
trabalho e na vida pessoal. Mas você não precisa
concordar com o que disserem nem deve falar tudo
o que pensa. Mostre seu jogo de cintura! No campo
afetivo, divirta-se e encante seu alvo! Cor: amarelo.

.. /\ SAGITÁRIO
)(..

•

Em vez de se deixar levar pelas ideias ou sonhos
dos outros, mantenha-se firme em seus próprios
propósitos. Encare suas inseguranças e valorize suas
habilidades. É o momento de pensar grande e não
temer desafios. Há inspiração a dois. Cor: creme.

]I

CÂNCER
Evite martelar dúvidas e preocupações em sua mente.
É hora de buscar soluções práticas para os problemas,
sem dramas. Em vez de se colocar no centro das

atenções, descanse, invista em relaxamento. Noite

positiva nos assuntos do coração. Cor: cinza.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'.}J Concenlre-se em suas tarefas e não dê espaço para
pensamentos negativos. O seu astral vai melhorar
ao longo do dia Você terá bons motivos para somar

forças com quem tem interesses semelhantes aos
seus. Noite positiva para o amor. Cor: azul-claro.

LEÃo
Avalie caminhos e faça escolhas, Leão! A Lua vai

amparar suas esperanças e iluminar seu astral.
Mostre clareza ao se comunicar com os demais. Boa
noite para curtir momentos de privacidade com seu

amor. Está só? Diga não à timidez. Cor: rosa .

A-'Y\ AQUARIO
� Reavalie seus planos antes de se comprometer. Não se

deixe levar por dúvidas - resolva o que quer. Você vai
sair no lucro ao trocar ideias com amigos e parentes.
Na paixão, contará com mais segurança emocional,
especialmente à noite. Cor: lilás.

VIRGEM
Concentre-se em seus objetivos, mas não descarte
desafios. Com determinação, vai superar os
contratempos. Por outro lado, a Lua incentivará seu
lado sociável. Explore esses trunfos-para se destacar e

_ harmonizar suas relações pessoais. Cor: vermelho.

PEIXES
O período damanhã pode trazer algumas tensões, mas
tudo vai melhorar: A Lua entra em sua Casa do Prazer à
tarde, iluminando sua alegria de viver e fazendo o seu
carisma brilhar. Descontraia, passeie e divirta-se com
sua cara-metade. Cor: roxo.
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José Augusllo
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Os cavalos
Da cidade de Lages, veio o representante da região serrana, um zaino de

quatro anos, que tinha um cartel de dez vitórias e nenhuma derrota, cinco
delas conquistadas no Hipódromo do Cristal em Porto Alegre (RS). Um
tordilho-negro, de cinco anos e de porte físico avantajado, com pinta de

campeão, e que fora concebido e criado no haras de Indaial, representava a

região litorânea. Mossoró, um alazão de três anos, cujo nome homenageava
o mítico ganhador do primeiro Grande Prêmio Brasil em 1933, fora
treinado secretamente pelo seu proprietário,Vitória Lazzaris, com auxílio
do experiente Odário Pereira. Era o representante de nossa Jaraguá.

Chegada triuntal deMossoI'Ó . Grande Prêmio Cidade de Jaraguá do Sul· 1959.

GRANDE MOMENTOS DO
ESPORTEJARAGUAENSE

07 DE -S�:rElVlBRODE 1959 -FINAL

Turfe JaJ'aguaense
No início dos anos 50, um grupo de apaixonados por corridas de cavalo fundou
a Sociedade Hípica de Jaraguá. Eram eles: Ernesto Czerniewicz,Vitória Lazzaris,
Odário Pereira, Alex Hack, João Batista Rudolf, Álvaro Bering, João,Willy e Alfredo
Emmendoerfer,Victor Hansen, Bruno Beseck, Leopoldo Fraitag e Gerth Breithaupt.
O Hipódromo iniciava onde hoje é o Centro Universitário de Jaraguá do Sul- UNERJ /
CATÓLICA - e estendia-se em direção ao bairro ÁguaVerde. Tinhamil metros de
extensão e estava apto a receber três competidores em cada largada.

O Grande Prêmio Cidade de Jaraguá do Sul
Fecharia com "chave de ouro" a festa do dia da Independência. Os trêsmelhores parelheiros
de Santa Catarina, que haviam sido selecionados através de corridas efetuadas em suas

regiões. Uma comitiva acompanhava cada competidor, todos fanáticos pelo turfe e

dispostos a apostar todas as suas fichas nas patas de seu cavalo. A distância de 800metros foi
acordada entre as partes.A premiação ao cavalo vencedor ficou estabelecida em Cr$ 15mil
cruzeiros, o dólar estava cotado a Cr$ 2,67. Uma fortuna na época.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Da esquerda p/dir. Ângelo Piazera (de costas), IngeborgHolzinger e Amadeus
Mahfud· Presentes no Grande Prêmio Cidade de Jaraguá do Sul· 1959.

o públíeo e as apostas
O povo compareceu em massa, de Iaraguá e demunicípios vizinhos. Chegavam
de carro, ônibus, lotação, bicicleta e a pé. Além, é claro, das comitivas que
acompanhavam os seus campeões. As apostas eram feitas a "dinheiro vivo",
casadas, colocadas dentro de envelopes lacrados, contendo os respectivos nomes
e número dos documentos dos apostadores, que recebiam uma senha numerada.
Eram devidamente guardadas no cofre dohipódromo. Os lageamos, fazendeiros
endinheirados, topavam qualquer parada. Tendo em vista o grandemovimento de

apostas, que já começara pelamanhã, a largada, prevista para as 15 horas, aconteceu
uma horamais tarde.

A grande corrida
No sorteio do "startíng gate"ou box de
partida, a raia O 1 coube ao zaino, de Lages;
a raia central-ficou com o tordílho-negro,
de Indaial; a raia 03 foi paraMossoro,

. Dada à largada, à tordilho-negro pulou
na frente, porém, foi logo alcançado pelos
dois rivais. Até amarca dos 500 metros, a

disputa estava parelha, cabeça a cabeça.
Nos 600 metros, zaino eMossoró lutavam,
focinho a focinho, e o tordilho-negro perdia
terreno. Na altura dos 700 metros, Mossoró

atropelou na raia 3, bateu o zaino lageano
de passagem e, com autoridade, cruzou

a linha de chegada com cinco corpos
de luz. Amassa torcedora, em êxtase,
invadiu a pista para abraçar o cavalo e o

jóquei. Queriam carregá-los nas costas .

.

Foram contidos pela organização do
evento. Amadeus Mahfud acredita que os

fazendeiros lageanos deixaram em Jaraguá
do Sul uma importância equivalente a uma
boiada com 200 cabeças de gado. Mossoró
foi vendido para um haras vinculado
ao IockeyClub do Paraná. Fez história
vencendo muitas carreiras no Hipódromo
doTatumã.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br

FOTOS: LÚCIO SASSI

QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2012 113 1 SEGURANÇA

Eu tenho muito
medo de passar
por aqui, pois

eu não sei quando
ela (ponte)
pode cair

ALTERNATIVA, Para evitar que ocorra o deslocamento dos pilares foram usados troncos de madeira sobre a base da estrutura

Trânsito

Parte do acesso pela ponte da Trindade está .

interditada devido aos problemas na estrutura

desloquem ainda mais. "Existe
um declínio de aproximadamen
te 17 centímetros e, por isso, es
tamos fazendo intervenções de

prevenção", explicou Fiedler.
A interdição é uma manei

ra de evitar que a estrutura seja
mais afetada, principalmente
pelo peso dos veículos que tra

fegam pelo local, muitos em alta
velocidade. A colocação das ma
deiras é apenas umamedida pre
ventíva, pois é preciso verificar se
construção deve ser trocada QU

.

não. Mas, segundo a comunida
de parte deste problema é justifi
cada pelo uso da antiga base, que
suportava uma construção de
madeira. Inaugurada em 2010, a

obra apresentou problemas no

início de 2010. A prefeitura de
Schroedermonitora o declínio e,

segundo Fiedler, a ligação pode
rá ser interrompida totalmente
se aumentar a folga da estrutura
nos próximos dias.

Com a restrição de parte
da pista, os motoristas, pedes
tres e ciclistas devem redobrar a

atenção ao fazer a travessia. As

sinalizações já foram instaladas

para alertar osmotoristas sobre a

restrição, mas o aviso é para que
a velocidade seja reduzida no

local para evitar novos aciden -

'

teso Quem usa a ponte está com
medo do que pode acontecer.

"Eu tenhomuito medo de passar
por aqui, pois eu não sei quando
ela pode cair e ainda os carros

e caminhões não respeitam os

pedestres e ciclistas", desabafou
Andressa Pereira da Silva, 17.

Para 2013 .

Nova gestão
soube do casoPassagem apenas

emmeia pista

REGIÃO

Diego Porcincula

Motoristas, pedestres e ciclistas precisam ter cuidado
ao utilizar a ponte da Trindade,
que separa as cidades de Schro
eder e Jaraguá do Sul, a partir dos
bairros Bracinho e Santa Luzia.

Alguns problemas foram iden
tificados na estrutura e metade
da pista foi interditada. Segundo
o. secretário de obras da prefei
tura de Schroeder, Rubens Fied
ler, os blocos de concreto estão
se movimentando e parte deles
está cedendo. Alguns troncos de
maneiras foram colocados entre
os pilares para evitar que eles se

o novo secretário de Obras,
que assumirá o cargo em 2013,
Rudibert Tank, esteve na ponte
da Trindade e disse que as in

tervenções no local estão sendo

acompanhadas de perto. Segun
do Tank, o prefeito eleito, Osval
do Iurck, já conhece o problema
e explica que a nova gestão vai
dar continuidade nas melhorias

que começaram no início deste
mês. "Nossa preocupação é com
a segurança das pessoas que
transitam por aqui", destacou.

Existe a possibilidade de'
reconstruir a ponte, mas Tank
destacou que um novo laudo
precisa ser feito para avaliar as

condições atuais do local. Os
eventos climáticos, 'com des

taque para as chuvas de verão,
também geram insegurança,
pois parte da agitação dos blo
cos pode ser acentuada com o

aumento da vazão das águas do
-

rio. Essa foi uma "das causas que
danificou a travessia de madei
ra que existia na região. "Ternos
que. redobrar a atenção", disse.
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Adulteração infantil
Dia desses, cortando o cabelo, percebi duas me

ninas com seus cinco ou seis anos de idade,
fazendo as unhas nas manicures do mesmo salão.

Questionei a minha cabeleireira se era muito co

mum crianças nessa idade fazerem as unhas (talvez
eu, aqui, esteja usando a expressão errada, mas es

tavam, lá, as pequenas, pintando as unhas). Ela me
respondeu que sim. Comentou, inclusive, que uma

menina dos seus três ou quatro anos apareceu\ no·
salão com uma sandália com um saltinho. Pequeno,
mas um salto.

Torno ao assunto, então, porque já comentei
sobre isso nessa coluna e o que penso: Aproveito a

época de Natal, transformada em uma grande data
de comemoração capitalista, ,na qual muitas das

pessoas (se não a maioria) que dizem acreditar nos

dogmas cristãos ou teológicos, acabam se preocu
pando mais com o tamanho do peru do jantar, com
os presentes que querem dar ou receber ou para
onde vão nas férias de final de ano.

O fato é que cada vez mais cedo as crianças estão
sendo transformadas em mini-adultos. É o que eu

tenho insistentemente chamado de adulteração in
fantil, pois estas crianças estão sendo adulteradas,
falsificadas,' corrompidas ao terem suas mentes e

corpos levados precocemente para a vida adulta.
Este fenômeno acontece principalmente com

as meninas, vítimas de suas mães, tias e

avós frustradas com o que não tiveram
na sua infância ou, o que pode ser ainda

pior, pressionadas pela cultura midiática
do ter em detrimento do ser. Essas me-

ninas crianças transformadas em mini-adultas po
dem agradar aos olhos de maníacos (tanto sexuais

quanto consumistas), mas não aos meus e, acredito,
damaioria das pessoas.

o que dizer de meninas com seis,
sete, dez anos, andando de sapatos
ou sandálias com saltos, bolsas
gigantes nos braços, com as caras

pintadas, às vezes parecendo umas
mini-prostitutas'!

Sempre digo, também, que psicólogos e ortope
distas podem explicar melhor do que eu todas as

conseqüências mentais e físicas a que estas crianças
estão sujeitas, mas, ainda assim, dou meus pitacos.

O que dizer de meninas com seis, sete, dez anos,
andando de sapatos ou sandálias com saltos, bolsas

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRG/SC, 0062ôS/O
•

gigantes nos braços, com as caras pintadas, às vezes
parecendo umas mini-prostitutas, celulares de últi
ma geração na mão e se comportando como adoles
centes mimadas de 17 anos?

Primeiro, não vão sequer brincar aquelas brin
cadeiras tão salutares para corpo e mente de sua

idade. Que menina-pseudo-adulta destas vai querer
suar para brincar de pegar, esconde-esconde, ama
relinha, elástico ou bambolê? E se quiser, como vai
fazer com saltos debaixo dos pés? E se ficar descal

ça, onde vai deixar sua bolsa de marca ou seu celu
lar de última geração, sendo que seus pais devem
dizer "cuidado, não perca isso que foi muito caro"?

Segundo, como vão ficar os pés, joelhos e colu
nas destas meninas usando salto .desde a infância?
E isso descamba para coisas piores. Vi uma reporta
gem outro dia onde uma menina de 13 anos queria
colocar silicone nos peitos. A mãe e o médico, pelo
menos na televisão, disseram que não .permírtíriam.
Entretanto o que, cargas d'água, estavam fazendo
num consultório eu não sei.

Voltarei ao tema .semana que vem, tratando de
outro fator: a publicidade.
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Tiro olímpico clama
pormelhor estrutura
Entre os projetos para os próximos anos está
a contrução de um centro de treinamentos

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

De volta ao lugar mais alto
do pódio no cenário catarinen

se, o tiro olímpico de Iaraguá do
Sul teve motivos de sobra para
comemorar em 2012. Depois
de tropeçarem nos JASC do ano

passado, os atletas do Clube de
Atiradores Jaraguá venceram a

edição deste ano e traçam pla
nos para manter o domínio nos

estandes catarinenses nas pró
ximas temporadas.

"No ano passado fomos

"vice-campeões, mas tínhamos

potencial -

para ser campeão
tranquilamente, Nesta tempo
rada repetimos a equipe, os trei
namentos' corrigimos as falhas

que nos prejudicaram e volta
mos a vencer", analisou Samuel

Lopes, atirador e coordenador
da modalidade.

Ele, ao lado de Rocco Rosita
e Bruno Heck (ambos de con

trato renovado para 20Ü�), fa
zem parte da Seleção Brasileira
e sonham com uma vaga nas

Olimpíadas-16, no Rio de Ja
neiro. E para que este sonho se

torne cada vez mais real, é pre
ciso investir em infraestrutura.A

criação do clube facilitou a im

portação de armas e munições.
Hoje, o maior problema do tiro
no município é a falta de um lo
cal adequado para treinos.

"Nossos adversário no Esta
do possuem excelentes estan

des. É um grande objetivo nos

so. Já temos o local e o projeto
arquitetônico. Falta realmente
nossos dirigentes apoiarem e

fazerem com que a cidade seja
contemplada com a estrutura",
informou Lopes, que acredita
num domínio longo e duradou
ro do município na modalidade
a partir deste importante passo.

Confira a entrevista
com Samuel Lopes
no www.ocponline.

com.br

PETRAMAFALDA/FESPORTE

PLANOS Jaraguá quer a hegemonia do tiro olímpico em Santa Catarina

Juventus

Primeiro teste para a equipe dePingo
De volta aos treinos após o

recesso de Natal, o Juventus já
tem agendado seu primeiro tes

te visando o Campeonato Cata
rinense da Divisão Principal em
2013. Será no sábado, dia 29, às
15h45, no estádio Eurico Duwe.
O adversário escolhido foi a

equipe sub20 do Figueirense,
que se prepara para a disputa
da Copa São Paulo ..

"Não será um amistoso, mas

sim um jogo- treino. A diferença
principal é que os técnicos têm
mais liberdade para

-

parar o

jogo e promover alterações nas

equipes", explicou o presíden
te Ierri Luft. Na oportunidade,
o técnico Pingo terá condições
de avaliar o grupo, bem como
a necessidade de reforços. De
momento, a única ausência na

equipe será o volante Mauro,
poupado com dores no joelho.

Nesta semana, o clube re

cebe um visitante internacio
nal. O lateral jaraguaense Filipe
Luis, atleta do Atlético de Ma

dri, da Espanha, treina no clube
se recuperando de uma lesão
sofrida na partida contra o Bar
celona. O atleta está na cidade
para as festividades de fim de

ano, mas no dia 6 de janeiro já
tem compromisso na Europa,
contra o Mallorca.

tebol internaci,onal

Messi quebrando recordes
o "Melhor do Mundo", no seu ano de maior brilhantismo.

Desta forma ficou caracterizada a trajetória do argentino Lío
nel Messi, do Barcelona. La Pulga, como é conhecido, anotou
91 gols neste ano e se tornou o maior artilheiro de uma única

temporada na história do futebol. Em 1972, o alemão Gerd Mul
lermarcou 85 gols e detinha o recorde desde então.Aos 25 anos,
Messi já possui 319 gols na sua carreira. Para efeito comparati
vo, La Pulga anotou mais gols que o time inteiro do Flamengo
em2012.

JORGE GUERRERO/AFP

VALOR Messi tem contrato com o Barça até 2018

e multa estimada em 250 milhões de euros

Lutas

Cigano quer
o boxe

ete

Flainvicto
noNBB

Detentor do cinturão dos

pesos pesados do UFC, o
catarinense Junior Cigano
tem outros sonhos para os

próximos anos. Especialista
no boxe, sonha em
ingressar na modalidade.
"Se um dia isso ocorrer,

quero enfrentar o campeão
Wladimir Klitschko",
declarou. Neste sábado,
Cigano encara Cain
Velasquez no UFC,
em Las Vegas.

O Flamengo vai realizando
campanha fantástica no
NBB (Novo Basquete Brasil).
Em sete jogos disputados,
o rubro-negro possui 100%
de aproveitamento e lidera
a competição nacional.
Único catarinense no

torneio, Joinville ocupa' a
11 a posição, com quatro
vitórias e seis derrotas.
Com a pausa de fim de

ano, o NBB retorna no

início de janeiro.

Voleibol

RJXeSollys
FórmuJa...l

Massa quer
brilhar

•

reinam

Favorito ao título, o RJX
encerra 2012 na liderança da
SuperligaMasculina.
Em nove jogos, os cariocas só
perderam um duelo. O Super
Imperatriz, de Florianópolis,
está na décima colocação. No
feminino, o Sollys lidera com
campanha similar ao RIX.
Entre os dez participantes,
ascatarinenses do Rio do
Sul ocupam apenas a nona

posição.

Em busca da renovação na

carreira, Felipe Massa faz

projeções otimistas para
2013. Neste ano, o piloto
encerrou o Mundial na
sétima posição. "Quero um
ano diferente. Eu desejo
isso para o ano novo. Ser
"forte ,e competitivo", de
clarou Massa. Na próxima
temporada, o brasileiro
chegará ao sétimo ano na

escuderia italiana Ferrari.
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Solidariedade

Presentes paramais de duasmil crianças
Campanha solidária
do jornal O Correio

do Povo distribuiu

brinquedos para dez
comunidades da região

REGIÃO

Bárbara Elice

Mais de duas mil crianças da re

gião foram presenteadas com

os brinquedos arrecadados pela
campanha solidária do jornal O Cor
reio do Povo. A mobilização aconte

ceu durante os meses de novembro e

dezembro. Cerca de dez comunida
des de Jaraguá do Sul, Guaramirim e

Schroeder foram beneficiadas para
iniciativa.
"Visiramos a Vila Tomazelli, onde

há muitas casinhas pobres. As crian
ças vinham correndo para rua, en

quanto a gente entregada os brin

quedas", relembrou Neli Zenkner,
assistente social da Igreja Evangélica
Luterana Cristo, em Schroeder, 'há
28 anos. Nos próximos dias, Zenkner
deve visitar as comunidades de Itou

pava, Schroeder I e Braço do Sul.'
No último sábado, os funcionários

do OCP entregaram os presentes nas

comunidades Vila Machado, Santo

Antônio, Estrada Nova. Além disso, fo
ram atendidas as crianças do Procad e

ao Lar das Crianças, em Guaramirim.
Dos 2.112 brinquedos doados, 930 fo
ram arrecadados pelos funcionários
do jornal e 1.182 doados pela campa
nha Pedágio do Brinquedo, da Câma
ra dos Dirigentes Lojistas (CDL).

Mauro e Olfvia Marchi
adotaram Silvano quando
ele tinha 11 anos.

_.
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DOAÇÃO Crianças dos bairros foram atendidas

Guaramirim

Arvore feita de origami
,.

Na escolaVereador Heitor
Antonio da Silva, no. bairro
Barro Branco, em Guaramirim,
uma dourada.árvore natalina
(foto abaixo) foi confecciona
da com 2,4mil folhas do jornal
O Correio do Povo, dobradas
com a técnica de origami, a

arte japonesa.
Além da proposta de inovar

na decoração, o objetivo da ati
vidade é desenvolver a consci
ência ecológica' nos alunos. A
ideia foi da professora Simone

Dalsoquio, que achou uma uti
lidade para a pilha de jornais
que omarido guardavahá dois

anos em casa.

Primeiro, ela pesquisou na

internet alguns exemplos de
árvores feitas de material re
ciclável. "Mas nenhuma era

glamourosa como queríamos.
Então comecei a treinar a téc
nica do origami em 3D para
ver se dava certo, aí levei para
a escola e ensinei as crianças",
explicou.

Participaram da monta

gem 20 alunos e sete funcio
nários. Como a estrutura ficou
bem firme, Dalsoquio preten
de guardar a árvore para o na

tal de 2013.

CRIAÇÃO
L Professora
� -

Simone

comaJguns
.

alunos que

participaram
da montagem
da árvore feita
com jornais
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ADOÇÃO

LAÇOS DE AMOR

Em Santa Catarina, existem mais de 3.500 inscritos para serem pais
adotivos. Porém, por conta da idade, cerca de 1.600 crianças ainda
esperam por adoção. Amplie seu olhar para a adoção tardia.

Acesse www.portaladocao.com.br e saiba mais. facebook. com/adocaosc • ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARlNA

MP$ ,

EstadooeSanraCaterina
MINISTÉRIO PÚBLICO

•
• Estado de Santa Catarina

Tribunal de JusUÇa
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