
A força do raio
LÚCIO SASSI

Gilmar Bolsan ainda custa a acreditar na força de um raio que caiu na noite de quarta- .

feira, em Guaramirim. A descarga arrancou parte de uma estrutura de concreto, queimou
equipamentos, paralisou o sistema elétrico do carro e causou amorte de dois animais.
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Para aproveitar

Prom'oções
·reaquecem

, .

o comercio
Depois da correria de Natal, estabelecimentos de

Jaraguá do Sul reabriram ontem com anúncios
de ofertas que chegam até 70% de descontos
em alguns produtos. Ameta é manter um bom
movimento para zerar os estoques do ano.

Horário de atendimento voltou ao normal. Lojas
fecham amanhã à tarde e reabrem só dia 2.

Página6

Política

Siglas da oposição
buscamum acordo

Vestibltlar
Católica está comas

inscrições abertas
Universidade, que possui
campus em Iaraguá do Sul,
espera atrair vestibulandos
para os cursos que imciam no

próximo semestre. Na cidade
são oferecidas onze opções de
graduação. Página 14

Partidos que não fazem parte
da coligação de Dieter Janssen
tentam formalizar uma união

.
. entre os seis vereadores eleitos
paramanter amaioria na Casa

. e garantir a eleição da Mesa
Diretora. Plenário, página 5

Schroeder
Obra para asfalto
na espera deverbas
Pavimentação da rua Rio de
Janeiro está paralizada porque
Q governo do Estado não

.

liberou parte da verba. Motivo
é_ a queda de arrecadação.
Moradores reclamam da

situação. Página 4 .

Fote O

Juventus contrata
.

umnovo zagueiro
Léo Bahia, de 26 anos, foi
apresentado ao técnico Pingo
para reforçar a zaga do Moleque
Travesso no Campeonato
Catarinense 2013. "Sou um
zagueiro rápido", afirmou o

atleta. Página 15

Aprenda a fazer uma
moqueca de bacalhau Artigos de Praia

�l1üilido;d,� 11,,3il,/l'(2

•

para servo.- na

ceia de Réveillon

•
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A lei 12.744 do último dia
19 de dezembro estabelece
uma clara definição em
relação à questão dos imóveis
construídos ou reformados

�'I" p,eI91oc,flttª'�! 'acordo GO,

'H'solicitação'd catário. 'i "

'Pela nova legislação, valem
os termos estabelecidos no

.

,Empretec
li
"Dos dias.t,Ia 26 de janeiro,

" no (3entrbEmpresariaL de
Iaraguá do SUl, acontece o

'

workshop de uma nova turma
de empresários que busca

, neste curso ministrado por
instrutores de Sebrae. Trata
se de maisRyma promoção
daApevi quê busca 'a '

fi 'qualificação dos empresãríos,
tanto associados como
não associados à entidade
empresarial.

o presidente daAssociação
dasMicro e Pequenas
Empresas e do Empreendedor
Individual do;Vale do Itapocu
(A:gevi), i ess"angroTruppel;! r J)ff'"i' ',I

" a

www.ocponline.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Logomarca
AAPevi encerra o ano com uma no

vídade, a mudança da logomarca,
optando por solução modema que ex

pressa o crescimento da entidade, de
senvolvida pela KWB Comunicação. Os

traços definidos pela agência, uma espi
ral crescente em forma da letra ''X' (de
Apevi) que remete para a expansão dos

1, 3 mil associados que a entidade com

partilha com a Associação Empresarial
(Acijs), abrigados no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul (Cejas). As cores vi
brantes simbolizam criatividade (laran
ja) e ousadia (roxo), apresentadas com
simplicidade para facilitar a lembrança
e aplicação nosmateriais de divulgação.

DIVULGAÇÃO

Safra
O setor agrícola não para de produzir boas notícias. A safra de grãos
para o período 2012/2013 deverá alcançar 180,2 milhões de toneladas,

f' de acordo com o Ministério daAgricultura, Pecuária e Abastecimento

(Mapa) e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Essa estimativa representa um crescimento de 8,4% em relação à
safra anterior. A grande vedete continua a soja, mas o milho também
está avançando e novas áreas de terras estão sendo incorporadas
à fronteira agrícola. Algumas culturas, como do algodão, deverão
sofrer reduções de até 30%. Porém, não deverá comprometer o
abastecimento:

Empregos formais
a criação de 46.095 empregos formais em novembro não é significativa em

termos numéricos, mas é 7,9% superior ao registrado em novembrode 2011.

Isto significa que, mesmo produzindo vagas em volume inferior ao
necessário para suprir a enttada de novos trabalhadores no mercado,
a economia dá sinais de reaquecimento. Tomara que essa tendência se

mantenha.

LO'I'EltIAS

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04722
1 ° 05.917 250.000,00
2° 47.441 16.300,00
3° 61.001 15.500,00
4° 37.913 15.000,00
5° 90.541 13.768,00

Setor elétrico
Depois de quatro grandes blecautes entre setembro
e dezembro desse ano fica a certeza de que o setor "

necessita investimentos urgentes e substanciais para
que se consiga um mínimo de confiabilidade e seja
minimizado o "efeito dominó" que, por causa de
qualquer problema localizado, costuma derrubar a
rede em diversos estados. Diante das ações recentes
do governo para reduzir o custo da energia podem ser

esperadas duas conseqüências: aumento no consumo

e retração dos investidores. Portanto, vai ser difícil
enfrentar os problemas de forma efetiva.

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1309
02 - 04 - 06 - 11 - 12
14 - 21 - 29 - 31 - 32
40 - 58 - 62 - 64 - 77
78 - 85 - 92 - 96 - 00

MEGASENA
SORTEIO N° 1454
04 - 27 - 29 - 41 - 48 - 52

QUINA
SORTEIO N° 3079
11 - 18 - 32 - 51 - 56 "

l'N"D'IC·Plil.1n/;iIf)R1JI:·�IG;�
,

, , 'wl'"�"U"IJI'/!" ,Jfl"!", ,5Il INDICE PERÍODO

.�.���ç .,.,., ., . ., .. , .,., ., .. ., .,.??�,��I.°.,., .. ., �.�}iºYl!J.��.J:_tº:?º.�.?'. .,
TR 0,000% 27.DEZEMBRO.2012
.................. , , , , ,

.ç.y.�, .. ., ., ., ., .,)..:?.Qº,).7... .".P�.?..l!�M�J�.9.:?º.�? . ., .

.I.I.º�,�.J.I� .. ." ., ." .. ., ! :.9&��l.o.. ,............... ?ª:.P..I!J.�.I!J.M.ª.�.Q:.?º.�.? .

,��I.l.�� , , ., .'..:. ,}.?g.ª<>f.o. .,., .. ., .. ., .,.?.9:.P..I!J.�.�.M.ª.�.Q:,?º.�.?. .

AÇÕES PETR4 19,41 .. -3,24%
VALE5 40,80 't 0,27%
BVMF3 -13,78 .. -1,64%

......................................................................................................................................... , .

POUPANÇA 0,4134 28.DEZEMBRO.2012

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT .,f. -1,23%

.

OURO ''U/é 0,06%
US$ 111,160
US$ 1664,550

.ç,�J.I.�º ., .. .,., ., . ." . .,., ., . .,çº.�.);».� �N.p.�., ., yª� .,.

Pº.�.� .. ç.QM.�.�.9.I.� .. (I!J.M.,.��)., ..?!.º.�?.º ??g.�ª.? ., ! :.9!.ª.��I.�.
Pº.�.�� .. �p..J:_t���.9 .. (�.�,.�,�L �.?�.�º.9. �.!..�.�9..9. ., ,!., �g?�.?<l(o.

.�.p.�.9 .. .(�.� .. �.�). , .,.�??9.1..? �.??.�9.g .. ., ,! �9?�.7.<l(o.
LIBRA (EM R$) 3,2853 . 3,2887 ... -0,57%

PIB
Na eminência de fechar o ano com um

crescimento do Produto Interno Bruto
em torno de 1%, o Brasil provavelmente
ficarámuito atrás até de economias que
atualmente enfrentam grandes problemas.
Fica claro que as medidas adotadas até o

momento foram insuficientes para reverter
o quadro. Se fosse um clube de futebol, o
técnico cairia.

Vaca louca
A forma como as autoridades sanitárias do

país lidaram com o problema e o tempo que
levou para sernotificado já produziu estragos
muito maiores do que se poderia esperar.
A falta de transparências só trouxemais dúvidas
em relação à sanidade do rebanho brasileiro e

a lista de países suspendendo importações de
carne brasileira não para de aumentar.

Existe o risco real de a credibilidade da
carne de frango e de suíno também ficar
arranhada: Simplesmente lamentável.

Produção agTícola
oValor Bruto da Produção das 20 principais
culturas agrícolas do país, segundo
estimativa divulgada pelo Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento
com base em projeções do IBGE, deverá
alcançar R$ 291 bilhões, o que representaria
um novo recorde. Nesses cálculos estão
sendo considerados produtividades e

preços que poderão, mas o seu grau de

probabilidade é bastante alto.

Móveis
Os empresários do setor moveleiro, segundo
pesquisa da Confederação Nacional da

, Indústria, estão muito pessimistas. Na
comparação entre o grau de confiança em

dezembro deste ano e de igual mês do ano
passado, a queda é de 7,5%.
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O governo do Estado está com uma campanha para
incentivar a adoção tardia, ou seja, de crianças

com idades mais avançadas. Segundo levantamento
do préprío govetillO,. eÍn Santa Catarina existe mais de
3,5 mil pessoàs'íâscrítas pára serem pais adotivos, mas
nem todos aceitam dar uma família para órfãos com as

faixas etárias de sete, 10 ou 12 anos. São aproximada
mente 1,6mil crianças que esperam por um novo lar.

Em Jaraguá do Sul, há exemplos de pessoas que
adotaram crianças com mais idade. O ato da adoção
representa lLlm,�.· ôl"ução human� na vida da pes�da4 .

que abre as RO'
.

da sua casa cOIÍl,o propósito de
.

ajudar o desenvolvimento de outro ser. Sem o amparo

para receber um filho adotivo terão a oportunidade de
desenvolver um amor incondicional a alguém que não
pediu paravir ao mundo enem quis ser rejeitado, mas
tem o direito de ser feliz, sonhar, estudar, ser .amaào;
trabalhar e ter a sua família corno todos.

'

O Ministério Público, através daVara da Infância, é
o principal caminho para a realização de um processo
de adoção legal e correto.

Dar oportunidade para facilitar a realização desses

desejos é o melhor presente que esses pais adotivos
Jerão. Çomo diz. a I'p,ensageplda campanha do Estfi
do: (�doção é um laço de amor. Um amor que não tem

, idade".
'.

As famÍlias que estão preparadas
para abrir espaço para receber· um

f"lIho adotivo terão a oportunidade de
desenvolver um amor incondicional.

familiar, muitas dessas .crianças correm o risco de se

tornarem adub:0s ,cqm carência afetiva e dificul4adeª .

de relacionamento.'·
" .

,.

As famílias que estão preparadas para abrir espaço

Umfílho a cada falha

Existem alguns problemas que
são mesmo de difícil solução.

Destes, alguns têm explicações
plausíveis, outros, só a complexi
dade humana é capaz de explicar.
Um desses problemas eternos é
o nascimento de filhos de forma
desordenada sejam de solteiros,
amasiados ou casados.

Há microrregiões em que
alguns homens se tornam re

conhecidos pela quantidade de
filhos que despejam no mundo,
verdadeiros reprodutores, como

se autodenominam, criados ge-
.

ralmente pelos avós maternos.

Muitos são admirados e imitados.
Nessa situação em particular, o

problema seria bastante minimi
zado se o Ministério Público, por
meio dos promotores, tomasse

consciência do seu papel e pro
cessasse a todos, pormaus-tratos
ou abandono de incapazes, nos
casos mais graves, e os demais

pela concessão de pensão ali
menticia.

Muitos pais não dão forma

ção aos filhos necessária para
fazerem a opção de ter filhos pla
nejados, seja do ponto de vista da
renda suficiente para alimentá
los, ou para adquirir moradia ou

necessária para uma formação
educacional. Em alguns ambien
tes familiares existem mesmo

bastante conivência e permissi
vidade. Nos grupos há uma valo

ração distorcida. Como regra as

amigas realizam um chá de bebê,
o incentivo necessário à gravidez
de jovens e a visão de que a ques
tãomaterial estaria resolvida. De

pois, sofrem crianças, pais, avós
e todos que tenham um relativo
senso social.

São diversos argumentos a

justificar o número de filhos aci
ma das possibilidades mínimas
de cuidados, independente de
ser um, serem dois ou mais. Toda
vez que se pratica um ato sexual

capaz de engravidar, deve-se ter

a noção exata que a falta de pre
venção trará uma gravidez natu-

ralmente.
Todas as igrejas, os sindicatos,

as ONGs, os governos e familia
res deveriam informar aos jovens
com clareza absoluta dos riscos
da gravidez, e cobrar responsa
bilidade total dos seus pupilos,
de forma incisiva, quando arru

massem filhos. Nada de passar
a mão na cabeça; nada de dar
moleza; nada de assumir o lugar
de quem os fez. O adágio "quem
pariu Mateus, balance", tem que
ser levado ao pé da letra. O Minis
tério Público e a Justiça têm que
atuar em defesa do bem-estar das

crianças e penalizar os pais que
as abandonassem ou não cuidas
sem devidamente, para respaldar
o princípio básico de toda pena,
que é servir de exemplo.

Todos os pontos aqui abor
dados servem para mulheres e

homens. Jamais se deve diminuir
a responsabilidade deles ou refe
rendar o machismo pela quanti
dade de filhos. Essa posição vai
além da tolice, traz consequên
cias sociais graves para todos.

Enquanto os pais irresponsáveis
não forem para cadeia por deixar
filhos abandonados pelo mundo,
infelizmente, a sociedade ainda
vai presenciar pessoas fazendo
filhos por divertimento ou por
afirmação sexual. As desculpas
da falha do remédio ou do rasgão
da camisinha não colammais nos
dias atuais, pois até já existe a pí
lula para o dia seguinte.

Facilitar o acesso à cultura, à
prática de esporte, ao artesanato,
àmúsica, mostra um lado bom da
vida que não substitui a necessi
dade de procriar. Mas a consciên
cia sobre a necessidade de cuidar
dos filhos é o vetor preponde
rante para acabar de vez com a

-

fabricação de filho como se fosse

produção numa indústria. Colo
car filho no mundo deveria ser

encarada por todos com muita
seriedade.

Pedro Cardoso
da Costa

,.
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Pessoas chatas
De há muito me prometi não dar nada no

mole para quem quer que seja.Vi muita gen
te sair por aí dando presentinhos de Natal, bah,
estou fora dessa ... Cansei de ver na televisão pes
soas subindo morros, indo a procura de crianças
pobres ou de adultos carentes para dar alguma
coisa, um brinquedo, uma cesta básica, por aí.
E o que mais vi foram caras emburradas, como
se nada estivessem recebendo. Ah, essa não, cara
emburrada, dá cá isso de volta, mal-educado!

Crianças que são o capeta em casa, no colégio,
no meio da rua, em todos os lugares, ganhando
presentes e não abrindo a boca para dizer obriga
do, obrigada, tio, tia. Nada. É obrigação dos pais,
é obrigação dos mais velhos ensinar as crianças
a dizer obrigado diante do que recebem. Obriga
ção ensinar isso.

- Ah, Prates, mas são crianças pobres, famílias
sem estrutura, isso e mais aquilo ... Ah é, famí
lias sem estrutura? E como é que souberam fa
zer filhos, e como é que sabem falar mal dos que
enriquecem trabalhando duro, como é que isso
sabem?

E sem falar quemuitos desses "ajudados" você
dá as costas e ficam a falar mal de você: - Esses ri
cos vêm aqui e nos trazem esses lixos (as roupas
que foram dadas), esses brinquedos sem graça,
baratos ... É isso o que ficam falando. E sem dizer
da mulher cujo filho ganhou uma bicicleta e ela
teve o desplante de dizer na cara do presenteador
que o que o filho queria era um computador. Se
disser isso na minha frente, fica sem a bicicleta e

a chupar o dedo. Ingratos, mal-educados. Bons
modos enternecem. E nada custam.

É preciso que todos saibam que sorrir e agra
decer são verbos do sucesso na vida e sem essa

de que sou pobre, sou carente, sou isso, sou aqui-

lo. Ah, sim, mas não és nada disso na hora de fa
zer filhos, certo?

Crenças
Talvez a maior vantagem dos bichos sobre os

humanos é que os bichos não fazem planos es

túpidos nem admitem crenças religiosas, igual
mente estúpidas, ou superstições de qualquer
sorte. O que mais tenho lido em jornais e revistas
são artigos eivados de credos supersticiosos, do
tipo faça isso, não faça aquilo que o ano novo vai
ser bom ... Se a pessoa for digna terá aí a única e

melhor das religiões, e se conjugar a essa digni
dade a água benta fertilizadora do suor do traba
lho, pronto, o ano novo será um sucesso. O resto

é coisa de gentinha.

Calcinha
Conversando sobre o uso de calcinhas na pas

sagem de ano, contei às amigas que li numa re

vista sobre a cor da calcinha e a sorte futura. Foi
aí que uma colega me interrompeu e disse que a

calcinha amarela é para ter dinheiro, prosperar na
vida, e que a calcinha vermelha é para ter sucesso
no amor... E ela arrematou, sem piscar: - Vou usar
duas calcinhas amarelas, sim, porque se eu tiver
dinheiro terei ao meu lado quem quer que eu de

seje". Gostei, essa é das minhas, vai direto ao pote.
Aliás, os homens já sabem disso faz tempo ...

Falta dizer
O duro é o sujeito não ter promessas a fazer-se

no fim do ano e visando ao ano novo. Meu caso.

Cansei de fazer promessas e nunca tê-las cumpri
do, nunca. Pior que isso, dois ou três dias de ano

novo e nem me lembrava das promessas, não é
não cumpri-las, é nem lembrar...

Fale conosco
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FÁBIO MOREIRA

SITUAÇÃO Buracos abertos na rua Rio de Janeiro incomodam a população. Obra está parada e espera recursos do governo estadual

chroe r

SCHROEDER
............................................

acontecer", comentouWacholz.

Segundo o prefeito de Shro
eder, Felipe Voigt, por falta de
verbas do governo do Estado a

empresa responsável pela obra

paralisou as os trabalhos. "As

pessoas ficam descrentes, mas
a obras está licitada, existe um
contrato, e é a empresa que pre
cisa dar continuidade" explicou.

A assessoria de imprensa-da
Secretaria Regional de Desen
volvimento Regional (SDR) afir
ma que houve apenas um atraso

no repasse por causa de uma

queda na arrecadaçãodo Gover-
. no do Estado.A SDR precisou se

gurar alguns convênios com um

acabou a alegria do pobre", dis- aditivo no prazo do repasse.
se. o auxiliar de serviços gerais, Após a paralisação, uma

Carlos Balock, 52 anos. parcela de R$ 200 mil, referente
A rua tem grande movimen- aos trabalhos já realizados, foi

tação com caminhões e carros. repassada. Diante de uma noti

Nos dias de sol, é o velho pro- ficação da Prefeitura, explicou
blema do pó, e com a chuva as Voigt, a empresa alegou ter ou
condições da rua pioram ainda trasobras em andamento e que
mais. O tintureiro, AdernarWa- só poderá finalizar o serviço
cholz, 43 anos, mora bem em em janeiro. .

frente ao trecho onde a empresa Um trecho de mil metros da

trabalhava e reclama da sujeira rua receberá drenagem pluvial e
deixada pelo pó de brita, utili- pavimentação. O valor da obra

zado como base para o asfalto. é de pouco mais de R$ 700 mil,
"Quando começaram a mexer sendo R$ 500 de um repasse do

foi uma alegria, achamos que governo do Estado e o restante

a obra ia sair, mas agora ficou a (R$ 200 mil) é contrapartida do

buraqueira, vamos ver o que vai. município, que já foi paga.
I 11'

'

IH I II � I.

Suspensão
de repasse
atrasa obra

Sem informações moradores reclamam
das más condições da rua Rio de Janeiro

Natália Trentini

A placa de execução indica que
r\em cinco meses as obras de

pavimentação da rua Rio de Ja
neiro' no bairro Schroeder 1, esta
riam finalizadas. O prazo acabou
em dezembro e para os morado
res ficaram os piquetes nas mar

gens da rua, uma fina camada de

pó de brita, buracos como vestí

gios de uma obra inacabada.
Sem respostas, os morado

res se sentem enganados. "Eles
anunciaram, colocaram a placa,
começaram a obra e abando
naram. Ficou uma buraqueira e

edidos

Moradores querem
outrasmelhorias

Quando finalizadas, as obras
não chegarão a atender todos
os moradores da rua Rio de Ja
neiro. O trecho rural continuará
sem pavimentação, sem rede de

tubulação e água. "É muito mo

vimento de caminhões aqui, a

rua faz divisa com Guaramirim
e sai direto na Rodovia do Arroz,
afirmou a dona de casa, Valquí
ria Silva, 35 anos.

De acordo com o prefeito Fe

lipe Voigt, não há programação

para pavimentação de toda a

extensão da rua, mas o projeto
está concluído e também conta

com a tubulação pluvial. Sobre
o fornecimento de água, ele
afirma que o serviço é ofereci
do de acordo com a demanda.
"Nunca tivemos um abaixo as

sinado ou solicitação dos mo

radores, hoje já fizemos uma

grande ampliação do serviço, o
bairro antes era abastecido por
Guaramirim", explicouVoigt.

-
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Negociações
. continuam

que a presidência ficaria com o José Osó
rio de Ávila.

Conforme a presidente do PSDB, Isaura
Silveira, as conversas já vem acontecendo e

está praticamente fechado o acordo. "Mas,
até o dia da votação muita coisa pode mu
dar", disse. Contudo, um "pré-acordo" entre
os presidentes de partidos e vereadores foi
assinado para tentar manter o combinado
entre os parlamentares.

A presidente do partido tucano disse

que os entendimentos estão bem encami
nhados e o pacto está praticamente selado
entre os partidos e parlamentares. "Agora
é o momento de mudança e de renovação,
tanto no Executivo quanto no Legislativo",
afirmou.

A proposta demanter a união das siglas
que não compõem a base governista para
o comando da casa não implica necessa

riamente em fazer oposição ao Executivo.
"Já foi definido pela executiva do partido
que não faremos um papel de oposição ao

governo", explicou Isaura.

FÁBIO MOREIRA

SANTINVEST
Empres� genuinamente CATARINENSE atua há 20,anos com
EMPRESTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUBLICOS

'S,em consulta ao SPC/SERASA
'Créditos com excelentes taxas

I.Sem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

, Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 08QO.480506
OpçãoN,1 � C�édito Pessoal

As tratativas entre os seis vereadores

que não fazem parte da aliança que
elegeu o prefeito Dieter Janssen (PP) estão
afinadas para a eleição da Mesa Diretora
da Câmara, que acontece no dia Iode ja-

,

neIro.

Os representantes dos partidos não alia
dos a Dieter - PV; PSDB, PSDC e PSD - te

riam assinaram um documento juntamente
com os vereadores eleitos para formalizar o
acordo de união. O documento é uma tenta
tiva de evitar o esvaziamento do grupo. Mes
mo assim, ainda existem situações e casos

que precisam ser resolvidos entre partidos
e parlamentares. Alguns representantes das

siglas não comentam a situação, como é o

caso do presidente do PV; AdilsonMacario.
Uma das controvérsias está na orga

nização do-Legislativo. Há parlamentares
que não concordam com a forma de dis

tribuição dos cargos comissionados na

Câmara de Vereadores. Outros discordam
da ordem de distribuição do comando da
casa. O empecilho seria no último ano, em

O· desacordo
Um dos.prQbletnas. ./

que os vereadores 'da

oposição', são alguns
desentendimentos
entre os vereadores.
A situação mais grave
é .protagonizada por
AdernarWinter. (PSDB).
Ele teria dito que não vota
no José Osório deÁvila
(PSD) para presidência
da casa. Caso Ávila não
garanta o voto do tucano,
a eleição para o comando
da Câmara d,eVereadores
em 2016 fica íneíahílizada.

Governistas na
busca do sexto
voto

'i!

A coligação vencedora das
eleições de outubro não
quer repetir o mesmo erro

da última gestão ao tratar
do Legislativo e.por isso,
pretende captar o sexto
voto que precisa para ter .

amaioria na composição
da Câmara deVereadores
de Jaraguá do Sul. Entre os

parlamentares procurados
pela coligação estão dois
atuais vereadores, Adernar
Wintér (PSDB),e}osé·
Osório de Ávilâ{PSD),

.

além do recém eleito
. Jocimar Lima (PSDC). O
presidente do Pp, Ademir
Izidoro, preferiu não falar
sobre o andamento das

negocíações, mas disse
que as conversas deve�
se estender até o último
momento antes da eleição
da mesa diretora.

E"ol1er���es
As exon�râçõêà dos chefes
de gabinetes eassessores
dos vereadores que não se

reelegeram em Jaraguá do
Sul estão marcadas para
o dia 31 de dezembro.
O� demais aguardam o

resultado da eleição da
mesa diretora para saber
se permanecem ou não
nas funções. A decisão de
não fazer as exonerações
neste momento foi
motivada pelo aUX11io dos
comissionados na sessão
de posse do novo prefeito
e vice e dos vereadores,
que acontece no dia Iode

janeiro.

Repasse para
a 'Prefeitura

Hoje, o presidente da Câmara de
Vereadores, Francisco Alves (PT), fará
a liberação de cerca de R$ 1,65 milhão
para a Prefeitura. O recurso foi usado
como moeda de troca pelo secretário
de Administração, Ivo Konell (PSD),
paramanter o processo de transição

com a futura administração. Mas,
não deu resultado. Desde o início, o
presidente do Legislativo disse que
era preciso manter a independência
dos poderes Executivo e Legislativo e

que faria a liberação apenas no dia de

hoje. "Foi uma decisão acertada, pois
conseguimos mostrar que a Câmara é

independente", afirmou Alves.

Novos secretários
o prefeito eleito de Guaramirim,
Laura Frõhlich (PSD), anunciou os

nomes que faltavam para compor o

governo que inicia no dia Iode janeiro.
Para a secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano, Iran
Siqueira; de Desenvolvimento
Econômico e Turismo, Moacir
Mafrá; de Desenvolvimento Social e

Habitação, Jaime Teodoro de Ávila;
de Esporte e Lazer, Romeu Butschardt
Junior. O diretor de Cultura será
Belmiro Laffin Junior. A gestora do
Hospital Municipal Padre Maria Stein
será MárciaAdriana Prusse.
A Fundação do Meio Ambiente ficará
com Alfredo Frasson e Controladoria
Geralcom JonasVerbinem.
Os demais nomes do primeiro
escalão já haviam sido anunciados
no dia 4 de dezembro. O futuro

prefeito disse que fará a nomeação
da equipe durante a solenidade de

posse no dia Iode janeiro, às 18

horas, no auditório da Fameg.

Jaraguaense é
vereador no RS
o jaraguaense Fernando Barp é
um dos dois vereadores eleitos

pelo PC do B em Erechim (RS).
Longe de Iaraguá do Sul desde
1993, ele é formado em História,
tem27 anos e nos últimos quatro
anos trabalhava no Orçamento
Participativo ..Barp ganhou destaque
devido às atuações nos movimentos
estudantis e sindicais. Elegeu-se
com 740 votos e vai assumir o

primeiro mandato.

Secretários de
Schroeder
Hoje devem ser conhecidos de mais

alguns secretários de Schroeder.
Conforme o prefeito eleito, Osvaldo
Iurck (PSDB), o governo deve ser

montado aos poucos. Na selpana
passada forma anunciados Júlio
César Correia de Negreiro, para
a Procuradoria Geral, Nivaldo
Lombardi, para a Defesa Civil, e
Rudibert Tank, para a Secretaria
de Obras e Infraestrutura. Agora
a primeira ação da equipe é
se aprofundar da situação do

município e preparar um novo

organograma.
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PROCURA Movimento ontem de manhã foi grande nas lojas com as ofertas

Para aproveitar

Lojas liquidam os

estoques de 2012
f'

de ano são tradicionais e aca

bam impulsionando as vendas

para o ano seguinte. "A correria
vai até o dia 24, nosso objetivo é
criar um fato novo para trazer o

cliente até a loja e também reno

var os estoques", explicou.
Com o casamento marcado

para março, os noivos Marcos
Antônio Pari Junior, 27 anos, e

Edivania Gubert de Souza, 24

anos, resolveram enfrentar a

fila em frente à loja em busca de

preços mais baixos..
Na lista, os itens mais caros

que faltam para completar a

mobília do apartamento que e�
breve será o lar do casal, a gela-

Estabelecimentos de Jaraguá apostam em

grandes descontos para atrair consumidores

J���ºA.º.º ..�.º�.
Natália Trentini

<,

forma de atrair os consumidores
e manter o ritmo acelerado de
vendas. As lojas virtuais trans

formaram o Boxing Day, data

que surgiu nos Estados Unidos
com o saldão de vendas pós
Natal, em BoxingWeek, prolon
gando o período de vendas até o
final de semana.

Segundo a gerente demarke
ting de uma das maiores redes
de varejo catarinense, Graceli
Matias, as liquidações de final

Descontos, ofertas e liqui
dações. Quem conseguiu

controlar os gastos com as fes
tas de fim de ano, agora pode
encontrar uma série de produ
tos com preços mais baixos. Os
descontos anunciados pelas lo
jas são consideráveis e chegam
a até 70%.

Para os comerciantes essa é a

FOTOS LUCIO SASSI

FELIZ Diocézio comprou um forno para a esposa

deira e máquina de lavar roupa.
"Quando começamos a planejar .

o casamento já pensamos em

aproveitar os saldões do fim de
ano", comentou Junior.

Atravessando o Calçadão da
Marechal Deodoro da Fonse
ca com o forno elétrico recém

comprado na cabeça, o frentista
Diocézio Souza do Nascimento,
estampava um sorriso no rosto.

"Paz horas que estamos comendo
carne crua em casa", brincou ele.

Como muitas outras pesso
as, Nascimento esperou passar
correria do Natal encontrar os

itens que faltam em casa com

um preço melhor. Além de ga
rantir a economia no bolso, a

compra também deve agradar
a esposa. "Vou para casa feliz, e
a mulher também vai ficar con
tente. Hoje vai ter um pernil as
sado", comentou.

As propagandas de ofertas
também atraíram a auxiliar de

produção, Sandra de Paula, 32
anos. Às 8 horas já estava em

frente à loja e surpreendeu com

a quantidade de pessoas que já
estavam aguardando. "Cheguei
cedo, mas já tinha bastante gen
te porque vale a pena um preço
mais'baixo", disse.

Não havia um produto espe
cífico na lista de Sandra, ela foi
apenas dar uma olhada nos des
contos, mas acabou saindo da

loja com três panelas de pressão
e um secador de cabelo. "Émui
to bom, o preço baixa bastante,
faz diferença. Assim eu consegui
algumas coisinhas que precisa-
"afiva, rmou.

*Horário válido para as
cidades de Iaraguâ do Sul,
Guaramirim, Cotupâ;

.
roedene.Mas.$a

\

jlrteLaje
"N&SS0 Negócio é Concreto"

. ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIO00 POVO SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2012

De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), a Fitoterapia é um método que utiliza princí
pios ativos de origem vegetal na terapêutica clínica na

forma de chás, xaropes, extratos padronizados, banhos,
compressas, cremes, sabonetes, xampus, dentre outros
usos. Os métodos modernos de extração, identificação
e padronização de substâncias de origem vegetal, jun
tamente com o avanço de pesquisas, permitiram ter

maior confiabilidade e amplo conhecimento a respeito
da eficácia e segurança do uso desses remédios. Estima
se atualmente que cerca de 80% da população mundial
confia no tratamento com plantas medicinais para tra
tamento e cura de algum tipo de doença.

O tratamento à base de plantas medicinais está
crescendo a cada dia no Brasil. Cerca de dois mil pro
dutos fitoterápicos com efeitos reconhecidos são uti
lizados em tratamentos no nosso país e a facilidade
do acesso aos remédios fitoterápicos possibilita que
muitas mulheres procurem o uso de chás e compos
tos naturais para tratar determinados sintomas do
'cotidiano. A ideia de que a Fitoterapia é "natural" faz
com que muitos criem a noção de que não traz male
fícios, porém o uso indiscriminado dos fitoterápicos
pode sim acarretar danos à saúde.

Os fitoterápicos, sob suas diversas formas, são
.

também muito utilizados por 'mulheres em idade
fértil, grávidas ou nutrizes e em sua maioria por uso
popular, ou seja, sem prévia avaliação de um profis
sional da área da saúde. O princípio básicoda indica
ção de fitoterápicos para gestantes e mães lactantes
baseia-se, sobretudo, no risco versus benefício e este,
só um profissional de saúde capacitado poderá ava

liar, seja o médico obstetra ou o naturólogo.
No Rio de Janeiro, o Proplam - Programa de Plan

tas Medicinais da Secretaria Estadual de Saúde - pu
blicou uma resolução em fevereiro de 2002, com o

objetivo de orientar quanto ao potencial tóxico, te
ratogênico e abortivo de diversas espécies vegetais.
Neste documento foi relatado um amplo levantamen
to bibliográfico sobre 103 espécies medicinais com o

objetivo de esclarecer a população e aos profissionais
de 'saúde sobre o uso indiscriminado e ação na gravi
dez e lactação. Entre as espécies listadas estão inclu
sive as mais comumente utilizadas em infusões como
camomila, melissa, erva-doce, boldo, contraindica-

Tudo ótimo!

· 1 kg de postas de bacalhau dessalgado
· 1 xícara (chá) de azeite
· 2 cebolas (1 média e 1 pequena)
· 3 dentes de alho amassados
· 3 tomates sem pele e sem sementes picados
.2 colheres (sobremesa) e 1 de (chá) de azeite de dendê
· 2 ramos de coentro picado
· 1 folha de louro
· 2 colheres (sopa) de purê de tomate
· 1/2 xícara (chá) de leite de coco
.2 xícaras (chá) de água do cozimento do bacalhau
· 1/4 de xícara (chá) de farinha de creme de arroz
· Sal e pimenta a gosto

Por Fernanda Fock,
acupunturista e

naturóloga
Abraoa 100029

naturologiajaragua.blogspot.com

das com justificativa de efeito abortivo.
E assim como no período gestacional, durante o alei

tamento matemo também devem ser tomados cuidados
em relação ao uso de plantasmedicinais, pois podem pro
vocar gosto desagradável no leite matemo, causando re

jeição e até causar danos à saúde do lactente.
O maior motivo da não recomendação indiscrimi

nada de fitoterápicos para gestantes e nutrizes é porque
são poucos os estudos científicos a respeito do consu

mo' destes remédios durante a gravidez e lactação e,

portanto não há como fixar uma dosagem-limite segura
para seu uso, exceto quando condições específicas exis
tirem assim sendo, estas devem ser acompanhadas pelo
profissional de saúde. Outro ponto levantando é o risco

provocado à saúde de contaminantes ambientais como
agrotóxicos, ricos emmetais pesados.

No entanto, com relação aos vários condimentos /

utilizados culinária, tais como alecrim, tomilho, sál
via, orégano, hortelã-pimenta, manjerona e manje
ricão, não há com que seu preocupar, nas pequenas
quantidades usadas durante o preparo dos alimentos
não representam riscos.

Na gravidez, o cuidado envolve as duas partes envol
vidas, a mãe e o feto e é por isso que o esclarecimento
da grávida quanto ao consumo de plantas medicinais
e a orientação profissional qualificada é essencial para'
evitar riscos à saúde durante este período. As terapias
integrativas e complementares são grandes aliadas para
manter-se saudável durante a gestação e amamentação
e quando houver restrição de uma técnica, sempre ha
verá outra a se beneficiar, sempre cuidando da saúde da
mamãe e do bebê.

Em uma panela, aqueça o azeite, refogue 1 cebola
média picada, o alho e o tomate. Acrescente duas
xícaras (chá) da água reservada, duas colheres
(sobremesa) de azeite de dendê, o coentro, o louro
e o purê de tomate. Deixe ferver até tomar con
sistência. Acrescente o leite de coco, as postas de
bacalhau e cozinhe pormais 10minutos.

Prepare o molho: em uma panela, coloque o

ORMUZD ALVESIDIVULGAÇÃO

Dessalgue o bacalhau: lave-o, ponha numa peneira e mergulhe
em uma tigela com um litro de água, sem tocar o fundo. Escorra.
Troque a água, pelo menos, cinco vezes. Após 36 horas, escorra
e cubra com água fervente por 20 minutos antes do preparo.
Cozinhe o bacalhau na última água do dessalgue por 15 minutos.
Escorra e reserve quatro xícaras (chá) dessa água.

restante da água do bacalhau e dissolva a fari
nha de creme de arroz. Acrescente uma cebola
pequena ralada, uma colher (chá) de azeite de
dendê, o sal e a pimenta. Deixe cozinhar até en
grossar. Sirva o prato acompanhado do molho.

Dica: enquanto dessalgar o bacalhau, mante
nha-o na geladeira. Ele se conservará tenro,
consistente e não irá exalar cheiro.
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Previsão do Tempo
Canoinhas
'Y ..
19° 30°

São Miguel
do Oeste

'Y"
15° 27°

Chapecó
'Y ..
17° 26°

Joaçaba
'Y ..
18° 28°

Céu encoberto
com chuva
Áreas de baixa pressão
mantém o tempo instável
em SC com predomínio
de nebulosidade e chuva.
Risco de chuva moderada a

forte em algunsmomentos
(pontuais de chuva

podem chegar a 80mm
no Litoral Norte) com
trovoadas e rajadas de
vento forte principalmente
namadrugada e manhã.

Temperatura com pequena
variação.

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Sul-Sudeste 8km/h 97
• 9h Sul-Sudeste 6km/h 97
• 12h Sul-Sudeste 6km/h 80
• 15h Sul-Sudeste 10km/h 67

20mm

90%• 18h Sul-Sudeste 10km/h 87
de possibilidade

• 21 h Sul-Sudeste 10km/h 93 de chuva.

Lages
'Y ..
16° 24°

Instável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

Humor

Perguntas na pescaria
Joãozinho vai fazer uma pescaria com o pai.
_ Pai, como é que os peixes respiram debaixo dágua?
_ Não sei, meu filho!

• Pouco depois:
_ Pai, por que os barcos não afundam?
_ Não sei, meu filho!
Pouco depois:
_ Pai, por que o céu é azul?
_ Isso eu também não sei, meu filho.
_ Pai, você não se incomoda de eu ficar fazendo essas perguntas, não é?
.; Claro que não, meu filho! Se você não perguntar, nunca vai aprender nada!

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
""
:=
-

O
CI)

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 3h54: 1,7m • 2h26: 1,2m
• 15h45: 1,4m .14h21: 1,1m

MINGUANTE 6/12 • Baixamar • Baixamar
• 8h23: O,2m • 7h53: O,4m

Tábua
• 20h34:0m • 21h06: O,1m

NOVA 13/12 das marés Itajai Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 20/12
• 2h23: 1,1m • 1h51: O,6m
• 14h12: 1m • 12h53: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 28/12 • 7h14: O,4m • 8h24: O,3m
• 20h31: Om • 20h28: Om

HOJE

Jaraguá do Sul
e RegiãoMafra

... ..
18° 29°

Joinville

�\ 'Y ..
_:�. 23° 27°

Jaraguá do Sul
'Y ..
22° 28°

AMANHÃ
MíN: 20°C
MÁX: 26°C

DOMINGO

MíN: 21°C
MÁX: 29°C

Não
esqueça
de tomar

"

,agua.

SEGUNDA

MíN: 22°C
MÁX: 31°C
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Rio do Sul

'Y ..
17° 25°

Blumenau
'Y Â
21 ° 26°

Florianópolis
'Y Â
20° 26°

São Joaquim
'YÂ
12° 17° �,

Crícíúma
'Y ..
20° 25°

Laguna
'Y"
20° 23°

Palavras Cruzadas
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CABANACULT
_--_..----,.

Em 2012, a galera do Cabana Cult fez uma brincadeira e escolheu as 10 melhores músicas de todos os
tempos, na visão de cada colaborador. Reveja e compare todos os Top 10 escolhidos pelo pessoal

que faz o blog Cabana Cult.

--��� r---�--
1 Stairway to Heaven (Led Zeppelin)
2 Smoke on theWater (Deep Purple)
3 Paranoid (Black Sabbath)
4Whole Lotta Love (LedZeppelin)
5 Summer time (Janis Ioplín)
6Voodoo Child (Jimi Hendrix)
7 FlybyNight (Rush)
8 Iaílbreak (AC/DC)
9 Cocaine (Eric Clapton)
10Mama (Genesis)

�""",.."."...
"""",,,,,"",",,,,,,,,,,,�,,,,�,m

r--'U-
.

\ 5�wm'ehouse _ Back toBlack;

\
1 - AIlly f heart'

.

J }in- Pieceo my ,

2- Jams op
. . -Hendrix - Hey joe: .3 - JillU

\in _ Starrway to heaven,
4 - Led Zeppe 11

_ AC/DC - Highway tohe5
b e - Dreamer

6 - Orz:zy Os ourn
. k in thewall

7 - pinkFloyd - Ano�e����s _ Ilove rockn roll
8 _ JoanJett&TheB ac,.
9 - Raul Seixas - paranod1a bar omaluco sou eu

\ 10 _ Raul Seixas - Quan o aca
.

\
'""IfI""'''''''''n<""n .. ,,,,,,!!

,

'1-ADay in the Life - The Beatles .

2 - Whole LottaLove - Led Zeppelin
3 - Helter Skelter - The Beatles

4 - SickAgaln - L�d Zeppelin
5 - Time - pinkFloyd
6 - Given to Fly - pearl [am
7 _ TumblingDice - TheRolling Stones

8 - Bonzo Goes to Bitberg - Ramones

9 - Thunderstruck - ACIDC d
10 _ SweetHomeAlabama

- Lynyrd Skynyr

CJnunia.�
,

I - B�ack Sabbath - War Pigs2 - DlO - D�n't TaJk to Strangers3 - I�onMruden - Alexander the Great5 - Pínk Floyd - The FletcherMemorialHome6 - BlackSabbath - BornAgain7 - Rush - Natural Science
8 - Mercyfull Fate - The Oath
9 - Judas Priest - TheRipper10 - Yes - Soon

Grwon r&l /)unwr
01 - UmGirassol daCor do Seu Cabelo - Lô Borges
02 - Eu TeAmo - Chico Buarque
03 - lnMy Life - Beatles
04 - GoldemSlumber/CarryThatWeight/TheEnd - Beatles
05 - TodoAmorQue HouverNessaVida - BarãoVermelho
06 - Só as Mães São Felizes - Cazuza
07 - ConfortablyNumb - Pink Floyd
08 - Don't LetMe BeMisunderstood - Animais
09 - PaIe BIue Eyes - VelvetUnderground
10 - Whiter ShaIe PaIe - ProcolHarum

1 - Let it Be - Beatles
2 - Eleanor Rigby - Beatles
3 - The house of the rising sun - Animais
4 - BohemianRahpsody - Queen
5 - SuspiciusMind - Elvis
6 - Hope ofDeliverance - PaulMcCartney
7 - MyWay - Sinatra
8 - Paint it black - Rolling Stones
9 - Stand byme - John Lennon
10 - All you need is love - Beatles

I cp�
\ 1 - AC/DC - Back InBslack tHomeAlabama\ dSkynyrd - wee

11 2 - Lynyr
\in BlackDog

\ 3 - Led Zeppe
-

d _ Bad toTheBone
4 - GeorgeThorogoo BeWild

\ 5 - Steppenwolf�oBa:-o�eBlues
6 - TheDoors

-

�. .

7 _ EricClapton - eocarne

\ 8 JethroTull- Aqualung-

.
- Plush

9 - StoneTemplepilots R 'val-FortunateSon
n_��A'enceClearwater eVI

.

'

10- Uf\XU -

CPali1cm��
,

I - �un like hell - Pink Floyd

I
2 - Silent Lucidity - Qüeensryche

-

3 - Tears of the dragon - Bruce Díckín4 - Rainbow in the darck _ Dio
son

5 - Days gone by - Slaughter6 - C�tch up tome - Richie Kotzen7 - O�ern� são os outros - Detonautas8 - Don t crynomore - Kansas
9 - Metamorfose ambul�te - Raul Seixas10 - We care a lot - Faith nomore

1 - Whole Lotta Love - LedZeppelin
2 - Money - Pink Floyd
3 - The Carpet Crawlers - Genesis
4 - Changes - Black Sabbath
5 - Something - Beatles
6 - Criaturas daNoite - Terço
7 - Paranoia - Raul Seixas
8 - MissVou - Rolling Stones
9 - AquaIung - Iethro Tull

I 10 -BlackmagicWoman - Carlos Santana

LIstagem clássica, o que pode causarmaior surpresa
nesse Top 10 é a música do grupo inglês Genesis, The
Carpet Cawlers, um clássico das festinhas em garagem
nos anos 80, que eu frequentava é claro. Quando em

- 1967 Peter Gabriel, Mike Rutherford e Tony Banks
se reuniram pra fazer um som, nasceu a banda de
rock progressivo Genesis. Com aproximadamente

150 milhões de álbuns vendidos (caraca 150 milhões,
é disco pra cacete) em todo o mundo, Genesis é
considerada uma das mais importantes bandas

de rock de todos os tempos.

�1'If;",,"''''''''''II.,;ohl!'l>lurl'''''IUI4:I_RnI''''_I_U,n�JmU<ri'm=J-U''I_
..nUfl''l'uI'nl�'

�'Pik
.

kAroundTheClock
1 _ BillHalley e Seus Co�etas

- Roc
,

,

2 - TheBeatles -'Rev�lu�o;heWind
.

I 3 - BobDylan - Blowm�ympathy ForTheDevil\ 4 - TheRollingSt?nes
-

-

\ 5 - pinkFloyd - T:� _ TheFaithHealer

'1\
6 - AlexHarveyB

S ke onTheWater
purple - mox

7 - Deep
th _ Heaven andHell

8 - BlackSabba
U

.

ahHeep - Wizard
9 - n

\in Whole LottaLove.

\ 10 - LedZeppe
-

-�II-BeatleS-WithaJi�e�el �--
I

2 - Led Zeppelin _ Kashmir
p frorn rny friends

3 - Deep Purple - Lazy
I 4 Pink

. -. Boyd - Money5 - TmMachine Pri .

6 _
rn

-

flSlOner ofLove.terço - HeyAmigo7 -,Made in Brazil M'8 - Guns'n'R
- inhaVida éRockNRolloses - Vou Could B Min9 - BlackCrowes R d

e e

10 D·
- eme y- lckDale M' .1

-

-

lsreJou

�&1iota
. 'Dire Straits

1 - Sult�S Of swm�� Rain _ Creedence
2 _ HaveBver Seen

e

3 _ jronMan
- BlackSabbath

4 - LastKiss - Pearl Jam
. MyRelimon

- R.B.M
5 - Losmg b�

6 - Let ItBe - Beatles

7 _ Imagine - JohnLennOn .

8 - Sme11 Like aSpiritT:en -t�;:::_ LegiãoUrbana
9 _ Faroeste Caboc�o - ena

'� 10 - Gita - Raul SeIXas

\,

{
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CrônicaJoão Chíodíní,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br A ceia
Oproblema era que Otávio achava

Iulimar, seu novo cunhado, espaçoso
demais.
Vivi, a irmã de Otávio, havia passado
para um concurso público no Mato

Grosso, por isso, sua família só conhecia
o Iulimar por fotos e alguns ois pela
internet. Claro que aVivi veio passar
as festas de fim de ano com a família e

aproveitou para trazer o Julimar junto.
Otávio, um verdadeiro pacato cidadão,
era do tipo que não se incomodava com
nada, nem ninguém, mas o Iulimar... O
Iulímarmisteriosamente lhe perturbava.
Chegou falando alto, tomando posse do
controle remoto, chamando o sogro de

paizão e contando inúmeras piadas sobre
todo tipo de assunto.
Iulimar criticou a marca da cerveja que
Otávio bebia e resolveram comprar .

aquela que agradasse o novo membro da
família.
Alisando as costas de Otávio, sua esposa
falou:
- Você não se importa, não é querido? Ele
é visita.

- Tudo bem, querida.
Para qualquer assunto que Otávio se

sentisse menosprezado, amão alisando
as costas o "ele é visita" serviam de

pretexto.
Nada no mundo incomodava Otavio,
absolutamente nada, exceto, alguma
coisa em Iulimar...
O que a esposa de Otávio sugeria, estava
decidido. Ela dizia:

- Otávio, a ceia do natal será naminha
mãe.
- Tudo bem, querida.
- Otãvío, mudamos de ideia, será na sua
mãe.
- Tudo bem, querida.
-Dtávío, achamos melhor fazer o jantar
aqui em casa. Você se importa?

- Tudo bem, querida.
Na noite de natal, Otávio sentou numa
ponta damesa, Iulímar na outra.
Espremidos nas laterais, ficaram o pai e a
mãe de Otávio, a irmã e a esposa, a vovó

Nena, sua sogra e uma prima recém
divorciada que apareceu de s_urpresa. As
crianças ficaram na sala.
As coisas sobre a mesa estavam

demasiadamente apertadas e, quando o

peru ficou pronto, Iulímar prontamente
abriu um espacinho para o prato.
Tomou a liberdadede fazer um discurso
de agradecimento e se preparou para
começar a cortar a ave.

Aquela foi a gota d'água para Otávio.
Iulímar já figuraria como papai Noel
no lugar de Otávio, já que a roupa era a

mesma do ano passado e Otávio tinha

engordado um pouquinho. Agora o

peru? Não ... Otávio não deixaria o peru
passar.
Todos ficaram sem ação quando Otávio
avançou por cima da mesa gritando:
- O saco você já pegou, tira a mão do
meu peru.

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

Novelas Clique animal,
LADO A LADO - GLOBO - 18H

Neusinha se sente humilhada com o desprezo e as palavras frias de Cata
rina. Laura consegue outro emprego. Albertinho fica incomodado ao saber que
Constância não convidou Laura para a festa do pai. Luciano briga com Pessoa e

leva Neusinha, que estava prestes a entrar no carro do comendador. Isabel agen
da a apresentação de Catarina no teatro. Berenice conta a Afonso que assistirá
a apresentação de Isabel. Isabel estranha que o novo patrão de Latira não de
monstre preocupação com o fato dela ser divorciada. Diva vê Luciano abraçando
Neusinha. Luciano mente pra Diva, dizendo para a mãe que salvou Neusinha de
um assalto. Catarina comenta com Fernando que sua vida está ameaçada com o

envolvimento de Laura e Edgar. Edgar não gosta de saber que Laura decidiu não
morar com ele. Berenice insulta Isabel.

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19B
Felipe não acredita em Zenon. Fábio explica para Ciça que não deixará de

ser seu pai quando se separar de Manoela. Nenê arruma uma luta para Ulisses
e Montanha se preocupa. Nando fala para Juliana que terá que passar a noite no

sítio por causa do carro. Analú mostra a Carolina o trabalho que Juliana deixou
para ela. Olivia ajuda Charlô a se acalmar. Analú insiste para que Carolina durma
no quarto de hóspedes. Vânia constata que não tem como provar que foi Carolina

quem mandou o recado pelo seu celular para Felipe. Sernírarnls e Frô se preo
cupam com a luta de Ulisses. Felipe desiste de falar com Charlô. Fábio procura
Juliana. Nando e Juliana conversam. Roberta pensa em Nando.

SALVEJORGE-GLOBO-21H
Theo se emociona ao encontrar Junior. Lucimar mostra a mensagem que Mo

rena enviou e Theo fica indignado. Haroldo acredita que Morena esteja envolvida
na instalação da câmera de vigilância no escritório dele. Haroldo avisa a Stênio

'que convocará Morena para depor. Delzuite desconfia de que sua filha esteja viva.
Stênio conta para Helô sobre as suspeitas de Haroldo contra Morena. Lívia fala

para Wanda que Morena deverá voltar ao Brasil. Jô vê Wanda novamente. Celso
tenta impedir Antônia de ir ao jantar na casa de Leonor. Raquel não gosta dos elo
gios que Élcio faz a Lívia. Coronel Nunes reconhece Lívia no jantar organizado por
Aída. Celso vai à casa de Leonor, destrata Antônia e Carlos a defende. Rosângela
ouve Irina e Russo falarem sobre um esquema para Morena e Jéssica. Carlos
e Antônia se beijam. Thompson mente para Amanda sobre o paradeiro de seu

marido. Zyah decide levar Ekram para morar com ele e Bianca. Russo avisa que
Moreria e Jéssica voltarão para o Brasil em um esquema ilegal.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Esta cadelinha foi encontrada nas imediações do bairro
Três Rios do Norte. Está magra fi parece que já teve tilhotes.
Tem aproximadamente wn ano e meio. Para adotar entre em

contato com Meire (9905-4334) ou Anderson (9640-5493)

Aniversariante
..

28/12 Evanira Wackerhage Sieverdt Jeam M. Reinhold Maria F. Chio ini Sabrina O. Kupas Kaminski
Agatha P.lnvroth Gabriel 8ecker Jeferson S. rufas Mariana Franzoi Sandreia Reinke

Alexandre F. Esperaliça Gerson Strelow João M. Rodriges Natalia Demarchi Sérgio 8aher
Aline Koch Gregori Natali José R. Schmitz Nilvaldo Muller Siléia S. Cardoso

Ana Clara da Silva Horácio Pradi Juliana Kanzler Odila P. Fodi Solange Petry
Carmi I. Carpenedo IIva dos Passos Katia T. Strelow Osmar Grimm Thais Gabriel

Edson Luiz Rosa Ismar Komerderg Maisa F. Dalcantora Osmar Pinter Valmir Kopsch
Egon krueger Jaime C. dos Santos Mara Evanete Chagas Duarte Pricila kruger Vander Kopsch
Elizabete W. Gaedke Jairton L. Minei Marcia R. Fachini Priscila Kruget
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Tirinhas

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Detona Ralph. Dub. 13:30 14:20 15:30 17:40 21 :00
• Hobbit: Uma Jornada Inesperada. Dub. 14:20 17:40
21:00
• ARCOIRIS 2
• Amanhecer - Final. Leg. 19:00
• As Aventuras de Pi. Dub. 14:00 16:30 21 :30
• ARCOIRIS 3
• De Pernas para o Ar. Leg. 13:30 15:30 17:30 19:30
21:30

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Hobbit: Uma Jornada Inesperada. Dub. 14:20 17:40
• ARCOPLEX 2
• A Origem dos Guardiões. Dub. 14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21 :00
• ARCOPLEX3
• As Aventuras de PI. Dub. 14:00 16:30 19:00 21 :30
• ARCOPLEX4
• Detona Ralph. Dub. 14:30 -16:40
• ARCOPLEX 5
• A Filha do Pai. Legendado. 18:50 - 21: 10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1 .

• .0 Hobbit: Uma Jornada Inesperada. Leg. - 20h40.
Dub.- 13h30, 17hOO
• CINÉPOLIS 2
• O Impossível (Estreia). Leg. - 14hOO, 16h30,
19h10,21h30
• CINÉPOLlS 3
• As Aventuras de Pi (Estreia). Dub. - 13hOO, 18h50.
Leg.- 16hOO, 21h50
• CINÉPOLlS 4
• Hobbit: Uma Jornada Inesperada. Leg. - 14h20,
17h50,21h20.30A
• CINÉPOLlS 5
• Hobbit: Uma Jornada Inesperada. Dub. - 12h20,
15h40,19hOO,22h
.,CINÉPOLlS 6
• Os Penetras. Dub. 13h10, 15h20, 17h40, 20hOO,
22h20
• CINÉPOLlS 7
• A Origem dos Guardiões. Dub. - 12hOO, 14h10,
16h20.Dub.- 18h40,22h10

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• O Hobbit Uma Jornada Inesperada (3D). Dub. 12:30
15:40. Legendado: 19: 1 O 22:30
• GNC2
• As Aventuras de pi (3D). Dub. 13:30 16:10. Legen-
dado: 18:50 21 :40
.GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final 14:45
Dublado

• 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. Nacional.14:00 16:00 18:00 20:00
22:00
• SALVA VIP
• Curvas da Vida 16:30 Legendado
• O Impossível 14:1519:00 21:30 Legendado

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D). Dub 14:15

17:45 Legendado: 21 horas
.GNC2
• Os Penetras. 14:40 16:45 19:00 21: 1 O
• GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final. Dublado
16:20

• O Impossível 14:00 19:1521 :45 Leg
.GNC4
• .s Aventuras de pi 13:20 15:50 18:2021 :20 Dub
.GNC5
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada 13:45 17: 15
20:30 Leg .

• GNC6
• As Aventuras de pi (3D). Dub. 13:30 16:00; Legen
dado: 18:4021 :30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
·.0 Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) 14:00 17:3021:00
Legendado
.GNC2
• .A Origem Dos Guardiões 15:00 Dublado
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada 17: 10 20:30
DUB
• GNC3
• As Aventuras de pi 13:30 16:20 19:0021 :40

Legendado

O oscarizado diretor taiuanêsAng
Lee constituiu sua carreira com
obras lindamente diferentes entre si..
Fazem parte do seu currículo Razão
e Sensibilidade, O Tigre e o Dragão, O
Segredo de Brokeback Mountain. E agora
ele tenta uma incursão no universo
do cinema em três dimensões com As
Aventuras de Pi (título nacional que
tira a seriedade do original "Vida de
Pi"). É um filme de arte acima de tudo,
mas com distruibuição e divulgação de

grande blockbuster.
Baseado num livro de Yann Martel,
o filme começa com um escritor

procurando um indiano chamado Pi
Patel, que parece ter vivido uma história
extraordinária. A partir daí, Ang Lee
constroi seu filme usando jiashoacks
para contar a infância de juventude
do protagonista (vivido por quatro
diferentes atores). Boa parte da projeção
conta como Pi recebeu este nome e como

ele consegu,iu ,o .re�p�tto de seus colegas.. I

Atriz KateWinslet
se casa em segredo
KateWinslet, a estrela do clássico Ti

tanic' se casou com o namorado Ned

Rocknroll, segundo confirmação de seu

representante ao site Iust Jared.
O casamento aconteceu em NovaYork

no começo do mês em uma cerimônia

privada com familiares, inclusive os dois
filhos da atriz, e poucos amigos. O casal

começou a namorar em outubro de 2011
e ficou noivo no meio deste ano.

Márcia volta para
casa depois de parto
Em 20 de outubro, aos 50 anos, Márcia

Goldschmidt deu à luz duas filhas gêmeas,
Victoria e Yanne, que nasceram prema
turas, aos seis meses e meio de gestação.
Por conta do pouco peso e cuidados ne

cessários em casos como este, as meninas

permaneceram pormais de doismeses in
ternada na Unidade Neo Natal. Ontem, so
site O Fuxico divultou que a apresentadora
está em casa com as criança.

Cléo Pires se separa
marido João Vioente

É oficial: chegou ao fim o casamento de
Cleo Pires com o publicitário. João Vicente de
Castro, que durava quatro anos. A atriz emitiu
um comunicado, que foi publicado no jornal
Agora S. Paulo, confirmando os boatos que cir
culavam recentemente e pedindo respeito da

ImprensaEstamos separados. Já há um tem

ponossos caminhos se tornarammuito distin
tos, mas o amor e o respeito continuaram".

Ana Hickmann curte
férias em Dubai

Depois de um ano de intenso trabalho,
Ana Hickmann está curtindo ummerecido
descanso neste final de 2012. A apresen
tadora desembarcou em Dubai, nos Emi
rados Árabes, onde vai receber 2013 em

grande estilo ao lado do maridão, Alexan
dre Correa.A loira já começou a dividir seus
momentos na viagem com os seguidores.
Ontem, Ana Hickmann postou fotos em

que aparece com omarido na praia.

ÁRIES
Hoje, todo o carinho e a dedicação que der aos seus
parentes serão reconhecidos: fortaleça os laços de
afeto. Poderá guardar boas lembranças deste dia
Amor e cumplicidade em alta na presença da pessoa
que faz seu coração bater mais forte. Cor: rosa.

..

TOURO

Divergências podem surgir, mas com paciência
conseguirá superá-Ias. Em seu lar; a confiança
mútua vai fortalecer os laços de amor entre seus

r familiares. No amor, demonstre seus sentimentos
com atitudes e dê mais carinho ao par. Cor: laranja

II GÊMEOS
A Lua reforçará os laços familiares e o lar terá ainda
mais importânCia para você. Porém, não permita
que nada interfira em seu bem-estar. Nas finanças,
evite assumir dívidas altas agora. Clima vibrante e

envolvente na vida a dois. Cor: marrom.

CÂNCER
Terá maturidade de sobra para enfrentar conflitos
familiares e lidar com pressões. Não tenha receio
de se expor e dar a sua opinião, desde que aja com
diplomacia Com sua alma gêmea, quanto mais
acolhimento e cumplicidade, melhor. Cor: vermelho.

LEÃo
Evite se envolver em questões que não lhe dizem
respeito. Neste momento, é melhor manter a política
da boa vizinhança com todos. No romance, entregue
se ao par sem medo de ser feliz. Inibições podem
atrapalhar o ritual da conquista. Cor: roxo.

VIRGEM
Talvez seja preciso lidar com cobranças, inclusive em
seu lar. Mudanças recentes em sua vida ajudarão
você a vislumbrar novas possibilidades e a encerrar
conflitos. Opte pelo caminho da ternura para ter um
dia gratificante. Cor: verde-claro.i.

, ti

Galisteu comenta
união com Justus
Em conversa com Ana Maria Braga, a

apresemtadora Adriane Galisteu abriu o

coração falou sobre várias passagens de
sua vida, carreira, amores e maternidade.
Em um momento de desabafo, Adriane
afirmou que se fizesse um balanço de sua

vida, jamais teria se casado com Roberto
Iustus, "Não que eu tenha algum problema
com ele. Mas foi um casamento superpre
cipitado e desnecessário", disse.

..n.. UBRA
Não baixe a guarda para atritos e cobranças em
casa. Saia, cuide dos seus compromissos e encontre
pessoas que estimulem suas ambições. É hora de
conquistar prestígio. Os problemas domésticos vão se
resolver. No amor, altos e baixos. Cor: bege.

ESCORPIÃO
Hoje, a sinceridade será uma via de mão dupla - pode
agradar ou magoar. Escolhamelhor as palavras e
maneire nas cobranças. No serviço, tente se manter
no trabalho de rotina Quer conquistar alguém? Confie
mais em seus encantos! Cor: branco.

SAGITÁRIO
Siga sua intuição e vai acertar nas decisões. Bom
dia para defender seus interesses, faturar uma grana
e reforçar suas economias. No lar; cuide do que for

preciso, mas sem abrirmão dos seus pontos de vista.
Na conquista, vá com calma. Cor: cinza.

CAPRiCÓRNIO
Instabilidades podem deixar seus nervos à flor da pele
esta manhã. Procure manter a cabeça fria para não
se precipitar. ADs poucos, as coisas vão fluir melhor.
Alguém experientepode mexer com seu coração. A
dois, dê asas ao romantismo. Cor: marrom.

I
i
I

AQUÁRIO
Mostre seu lado prestativo e coopere com quem
estiver ao seu redor. A sensação de ser útil aos outros
fará você se realizar. Cuide com carinho do seu

. bem-estar e equilibre suas atividades para não se
sobrecarregar. Romance estimulado. Cor: vermelho.

PEIXES
Você terá habilidade para resolver crises, inclusive
no ambiente doméstico, mas evite fazer promessas
que não poderá cumprir. Preserve o bom humor em
todas as situações. Já no romance, a sua sensibilidade
estará à flor da pele hoje. Cor: lilás.
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Sch-weinglück
Noch ein paar Nãchte schlafen und dann sind wir da - Neujahr!
Ein neues Iahrmit neuen Perspektiven undWünschen.Was sagt
man dann auf Deutsch. Fast alle kõnnen es: .Prosít Neujahr", .eín
gesegnetes Neujahr", .guten Rutsch" ....ops, wie war das?

Wieso ausgerechnet .Guten Rutsch"?
DerWunsch "Guter Rutsch" gehtwohl auf alten Zeiten zurück,
zum Begriff .Rosch" (was übersetzt .Anfang" bedeutet). Ein
.guter Rutsch" ist also ein "Gufer Anfang"]

Ein Glücksschwein ist normalerweise dazu ein Glückssymbol.
In europãischen Kulturenwar die Sau lange Symbol für
Wohlstand. Das Glücksschwein gilt von alters her als

Fruchtbarkeitssymbol und Glücksbringer. Zu Neujahr sol1te man
zumindest Schweinefleisch essen, damitman im kommenden
Iahr Glück hat, so derVolksglaube. Früher gab es nur selten
Fleisch zu essen.Wer ein Schwein hatte, wurde meist schon als
reich und glücklich angesehen, besonders bei den Griechen und
Rõmern als privilegiert und gut situíert.
Auch in anderen Kulturen spielt das Schwein eine Ro11e: In Iapan
ist dasWildschwein ein Sinnbild der Stârke, In China dagegen
ist das Schwein Symbol für Zufriedenheit und hãusliches Glück,
aber auch für den Abschluss und dieVo11endung.

.. -

Contabilidade

W'W'iN'.gumz.com.br gumz@gunu.com.br

t41l3371-4747 UMaNemi QUE iii cote.
'

Des:de 1978

Romantische StraBe - ,Würzburg
Solange man auf der Strecke
.Romantische Strafse" ist,
gibt es unzãhlige Orte mit
wunderbaren Landschaften
und schõnen Ecken. Heute
ein bisschen überWürzburg.

Würzburg ist ein Charme.
Umgeben vonWeinbergen
ist sie die Hauptstadt der
Weinproduktion in der

Region, besonders von
WeiBwein. DerMain flieíst
durch die Stadt, und an
seinen Ufern sind die besten
Bars und Restaurants, wo die
Deutschen .far níente", das
nichts zu tun, genieBen.

Es scheint fast alles zu sein
wie in dem altenWürzburg
von früher, einschliefslich
der Residenzpalast, der
auch einWiederbau von der
Zeit des 2.Weltkrieges ist.
Gebautnach dem Muster
desVersailler Schlosses
ist heute dieWürzburger
Residenz einWeltkulturerbe.
Der Residenzpalast ist
einMeisterwerk von
Balthasar Neumann, der ein
wichtigster Baumeister des
Barock und des Rokoko war.
DieWürzburger Residenz
ist ein Hauptwerk des
süddeutschen Barock und
eines der bedeutendsten
Schlõsser Europas.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Noch zu sehen sind die

Festung Marienberg,
eines der eindruckvo11sten
Baudenkmãler aus alter
Zeit; die Kapuzinerkloster
Kãppele: die Alte
Mainbrücke, es sol1
die erste Steinbrücke
Deutschlands gewesen
sein; das Falkenhaus,
sozusagen die schõnsten
Rokokofassaden in
Süddeutschland; die
Alte Uníversitãt, ein
weitlãufiger Baukomplex
aus der Renaíssancezeit:
und klar auch die Hõfe
und Bürgerhâuser,
charakteristisch für die
AltstadtWürzburgs.

Sprachhilfe
Hallo! = oi
Hallõchen' / Hallõlel / (eine informe11e Form von Hallo)

Guten Morgen! = bom dia

Morgen! '= bom dia (informelle Form von GutenMorgen)
Guten Tag! = bom dia (normalerweise gebraucht so bis ul]118 Uhr)
Tag' / Tach! / = bom dia (eine informelle Form von GutenTag)

Guten Abend! = boa noite (ao chegar) -

,

'\

Gute Nacht! = boa noite (ao partir)

Moin! / Moin moin! = olá (gebraucht in Norddeutschland, egal welche Uhrzeit)
Grüís Gott! (gebraucht in Süddeutschland, besonders Bayern)
GrüB dich! / Grüfs Sie!
Servus! (informe11, besonders in Osterreich, aber auch in Süddeutschland, kann auch
Tchüs sein)
Mahlzeit! (informe11, normalerweise unter Arbeitsko11egen)
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Bairro Corticeira

Raio atinge residênda emGuaramirim
Casa na Rua Carlos
Essel foi atingida por
raio na noite

de quarta-feira

JA:�.�ºA ..ºº ..�J!.� .

Carolina Veiga

Eram 23h de quarta-feira. A fa
mília de Gilmar Bolsan dor

mia quando um estouro seguido
pelo tremular do solo acordou

I
a

todos. O barulho de vidros se es

tilhaçando veio logo após o clarão
que percorreu a casa. O alarme
do Fiat Palio preto disparou e de

sobressalto, Gilmar percebeu o

que acontecera. Um raio atingiu
a residência e causou princípio de
incêndio, a queima de aparelhos
e da fiação elétrica. Deu parie no

sistema elétrico do carro. Parte de
um armário da cozinha trincou
e o vidro quebrou. Até o pilar de
concreto de suporte à caixa d'água
chegou a ter parte danificada pela
força do raio. Dois animais de es-

timaçãomorreram eletrocutados.
Há sete anos morando na rua

Carlos Essel, na Corticeira, em

Guaramirim, Gilmar ainda não
acreditava no que aconteceu na

noite anterior. "Estamos perple
xos", afirmou ele ao lado da esposa
SôniaMariaMaier, de 42 anos, que
lembrou das oito parcelas a serem

.

pagas do refrigerador compra
.

do há dois meses. O aparelho foi
queimado durante o inusitado in
cidente. A trovoada ainda causou

amalte da cadelinha Lica. "Deixá
vamos ela presa-atrás de casa para
proteção", afirmou Sônia, lamen
tando amorte da companheira de
três anos. Um gato do vizinho, que
dormia embaixo do veículo da fa
mília' tambémmorreu.

Estamos perplexos
.

com o que aconteceu

Gilmar Bolsan,
dono da casa

NOVAS RODOVIAS
PAVIMENTADAS.
M'AIS SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO
NAS ESTRADAS
CATARINENSES.

As obras do Pacto Por Santa
Catarina estão em ritmo
acelerado. Mais 4 importantes
rodovias catarinenses foram
pavimentadas.

É o desenvolvimento chegando
em todas as regiões de Santa
Catarina.

E vem muito mais por aí.
São investimentos de mais de
R$ 3 BILHÕeS em rodovias,
portos e aeroportos.

[!j. RA
S8cretalia de
Estado da
InIraes1ndUra
www.sie.sc.gov.br

Go-tlcrJUj da Es/aJ(I

SANTACATARINA

LÚCIO SASSI

I

{

�
IMPACTO Força do raio fez a vidraça do armário

da cozinha de dona SôniaMaier quebrar

Prevenção

Dica é cortar
,

as arvores
No próximo final de sema

na, a família Bolsan irá seguir
a recomendação dos Bom
beiras Voluntários de Guara
mirim e cortar as árvores exis
tentes atrás da casa. A árvore,
segundo os bombeiros, foi
o que atraiu o raio. 'Além de

para-raio, há o risco de queda
com ventos fortes", afirma o

bombeiro, explicando que o

ideal é que não se construa

próximo de árvores de gran
de porte. Spezia lembra ainda

,

que, em caso de trovoadas, o
ideal é ficar dentro de casa.

"Se estiver em local amplo e

sem
. proteção, recomenda

se deitar no chão, sempre
longe de árvores e ferragens
de construção". Segundo ele,
os ferros na vertical também
atraem os raios.
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FÁBIO MOREIRA

Vestibular com
ínscríçõesabertas

Católica de Santa Catarina oferece vestibular
em janeiro para quem perdeu outros cursos

.JA.��.ºApº �y'�. . .

Diego Porcincula
com o pagamento do boleto.

As provas acontecem no

dia 27 de janeiro das 14 às 18
horas na sede da instituição.
Mas a orientação é para que
todos cheguem ao local com
uma hora de antecedência. Na
unidade estão sendo ofertadas

vagas em turnos diferentes. Os
cursos oferecidos para o pró
ximo ano são Administração
(noturno), Bacharelado em In
formática (noturno), Ciências
Contábeis (noturno), Design

, (noturno), Direito (matutino/
noturno), 'Engenharia Elétrica

(vespertino/noturno), Enge
nharia Mecânica (vespertino/
noturno), Engenharia de Pro-

Quem pretende começar
uma graduação a partir

do ano que vem tem uma nova

chance. A Católica de Santa
Catarina lançou um novo edi
tal para o vestibular de verão

201.3 em Jaraguá do SuLA ideia
da instituição é dar oportuni
dade para quem não conse

guiu participar dos vestibula
res anteriores. As inscrições
devem ser feitas apenas pelo
site da faculdade e o candida
to precisa pagar uma inscrição
de R$30 até o dia 16 de janeiro.
A inscrição só será confirmada

dução (vespertino/noturno),
Gestão de Recursos Humanos

(noturno) e Moda (noturno).
Quem for participar das

avaliações precisa levar um

documento oficial com foto,
caneta esferográfica preta ou

azul, lápis e borracha. O ga
barito deverá ser divulgado
no dia seguinte. O resultado
oficial só será conhecido a par
tir do dia 30. As dúvidas sobre
bolsas de estudos, pagamento
das inscrições, prazos e cursos

podem ser obtidas pelo telefo-
- ne---327S-82S1 ou pelo e-mail

vestibtílar@catolicasc.org.br .

As inscrições e a

emissão do boleto
de pagamento
devem ser feitas

no www.catolicasc.

org.br

"

PROFISSÃO Católica SC oferece oportunidade para
as inscrições em onze cursos ·no campus de Jaraguá
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IRIANE PORTO /AVANTE!

MÃo NAMASSA Observados por wn jovem torcedor, Luft (D) e Mandin trabalham no João Marcatto

Juv ntus

Deixando a casa em ordem
IRIANE PORTO/AVANTE!

Mutirões de obras devem economizar R$ 30mil
e envolvem dirigentes, torcedores e empresários

J��.�.ºA.-ºº .. �º.�.. .. . ... .... .. ..... . ....

Henrique Porto

Na escaldante tarde da úl
tima quarta-feira, enquanto
muitos reclamavam da tem

peratura, outros não se impor
tavam com isso e colocavam a

mão na massa no estádio João
Marcatto. Tendo à frente o pre
sidente IerriLuft, um grupo de

abnegados trocava suas férias e

o conforto de ambientes com ar

condicionado por horas de ser

viço em favor do Grêmio Espor
tivo Iuventus,

Foi o primeiro, dos muitos
mutirões que serão realizados
até o dia 12 de janeiro, com o

objetivo de promover as ade

quações solicitadas nas visto
rias feitas pela Polícia Militar
e pelo Corpo de Bombeiros,
garantindo uma economia de

aproximadamente R$ 30 mil ao
cofre do clube.

"Quando a gente quer que
as coisas aconteçam, temos

que dar o exemplo e estar jun
to", afirmou Luft, o 'presidente
operário'. Além dele, o mutirão
envolveu diretores, torcedores,
atletas da base e até empresá
rios, como Agenor Grosklags, o

Mandin, que não se arrepende
de ter trocado as férias em fa
mília na praia pelo trabalho no

clube. "É um grande parceiro,
que também nos cobra muita

responsabilidade e transparên
cia", reconheceu o presidente.

Segundo Luft, as obras que
estão sendo realizadas hoje re

almente são necessárias, mas

poderiam ter sido feitas há
muito tempo. Porém, os diri

gentes do clube sempre con

seguiram formas de postergar
as adequações. "Mais uma vez

sobrou para a nossa diretoria,
mas vocês podem ter certeza

que nós iremos fazer", afirmou.
As alterações consistem em \

criar corredores mais largos
em toda a arquibancada, na

troca do alambrado em alguns
setores, na criação de escadas
de acesso nas arquibancadas,
além da instalação de luminá
rias de emergência.

"Nossas férias serão aqui no
João Marcatto, trabalhando de
manhã e de tarde", acrescentou
Luft, lembrando que'qualquer
pessoa pode ajudar nos muti

rões, seja trabalhando ou doan
do os materiais de construção
necessários.

REFORÇO Léo Bahia chega acreditando que o

Juventus poderá surpreender no Catarinense

Zagueiro Léo Bahia é
incorporado ao elenco

Depois de trocar os 12 "Sou um zagueiro rápido",
graus negativos da Europa afirmou o atleta que em sua

pelos 40 graus positivos de - carreira também defendeu

Jaraguá do Sul, o zagueiro equipes de Israel, Omã e Por
Leonardo Matos de Oliveira tugal. Bahia comemora o fato
se apresentou ao Juventus. de jogar na equipe de Pingo.
Conhecido por Léo Bahia, o "Quando me ligaram achei
atleta tem 26 anos, 1,88 me- interessante, principalmen
tros e 76 quilos. O baiano de te pelas pessoas envolvidas",
Santo Antonio de Barcelona disse. "Conheço o histórico
é ambidestro e teve como úl- e a credibilidade do Pingo e

timo clube o Gandzasar, da creio que vamos fazer muitas
Armênia. surpresas", acrescentou.

Stock Car

Barrichello
confirmado

Após 20 anos no exterior, Ru
bens Barrichello confirmou o

retorno ao automobilismo bra
sileiro. Na análise de Rubinho,
esse era o momento ideal para
retornar ao país já pensando
na possível aposentadoria,
"Chegou a hora de voltar para
casa. Serámuito bom compe
tir no Brasil e estar perto da

família", declarou o piloto. Ele
guiará na equipe Full Time ..

Futebol

Partidas
beneficentes

O litoral catarinense é sempre'
a preferência dos jogadores de
futebol no verão. Em período de
férias, os boleíros aproveitam
para semanter em atividade
realizando jogos beneficentes.
Neste final de semana, Cambo
riú e Balneário Camboriú sedia
rão Jogos das Estrelas. Neymar,
Léo Moura, Diego TardeUi,
Leandro Damião e Jadson, são
presenças confirmadas.

Avaí

Sérgio Soares
pode sair

O Avaí contratou o técnico

Sérgio Soares com o objetivo
de reformular o elenco, mas
na prática a situação pode ter
rumo oposto. Sonhando com
a Copa-14, o Iraque busca um
novo comandante e fez pró
posta ao treinador do Leão. "A

possibilidade de trabalhar na

Copa me deixoumuito feliz.
Não posso descartar, vamos
analisar", declarou Sérgio.

Handebol

Umnovodclo
para o Brasil

Considerada a sensação do
handebolmundial em'2012, a
seleção feminina brasileira tem
projetos ousados para o novo,
ciclo olímpico. Lideradas pelo
dinamarquês Morten Soubak,
as jogadoras querem alcançar
amedalha inédita nas Olimpí
adas-16. A seleção renovou a

parceria com o clube austríaco

Hypo, onde manterá as princi
pais atividades esportivas.
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