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A vida acontece aqui.

I'" ,

,Govérnador libera
� '30milhões à região

Em visita a Jaraguá do Sul na tarde de ontem, Raimundo Colombo entregou viaturas para a

Segurança Pública, inaugurou o escrit6�io da Fatma e assinou convênios com Prefeituras e entidades.

PÃGINAS4 E 5

Galera consciente
,sr

ARlSfON SAL]UNIOR

Programa de educação e combate às drogas da Polícia.Militar forma 1,8 mil jovens das escolas de Jaraguá do Sul.
PÁGINA 20

Prefeitura deve anunciar nos

próximos dias o aumento combase
no INPC do período. PATRfCIA
MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS ti E 7

Economia

Jaraguáé'o
quarto no ICMS
Na divisão do bolo do retomo do

'imposto sobre as vendas, município
tem fatia de 3,99% . RONALDO

, CORRêA, MERCADO, PÁGINÁ a

Já estamos
atendendo!

Boa ação
Maisdémil
mudas nativas
Óleo de cozinha recollrido pelo
programaambiental daAcijsjApevi
resultouem beneficio comunitário,
com o plantio demudas. PÁGINA 18

Imposto
IPTU reajustado
pela inflação

BOVESPA: 50.215,79 T 0,26% • DOW JONES: 15,889.77 T (·0.16%) • DÓlAR COM.: V 2,3890 Á 0,42% • DÓLM TIj�':IIY.2,4�OO ",0,4j't, ,. ElllltS:oIY,3M91", ,0,89[70 ." poUP.(\l'\�: 0,54;7,!.j • �IiIUC: 10% • CUB DEZ/1�: 1.309,57
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Amizade
Certa vez, dois amigos, Lucas e Mateus, estavam cul

tivando o mesmo campo de trigo ..Ambos trabalhavam a

terra com amor e dedicação, sempre em busca de um re

sultado que lhes compensasse o esforço da labuta diária.
Até que um dia, tiveram uma das melhores colheitas

de suas vidas. Então, os dois amigos repartiram igual
mente os resultados.

Cada um foi para sua casa. Antes de dormir, Mateus,
já deitado, pensou: "Eu sou casado, tenho filhos fortes e

bons, uma companheira fiel. Eles irão me ajudar no fim
da minha vida. Já, o meu amigo é sozinho, não se casou,
e não terá ninguém para ajuda-lo. Ele vai precisar muito
mais do dinheiro da colheita do que eu".

Então se levantou com muito cuidado para não acor

dar ninguém da sua família, foi até o rancho, colocou
metade dos sacos de trigo recolhidos na carroça e foi em
direção da casa de Lucas.

No mesmo momento, Lucas, em sua casa não conse

guia dormir e estava se questionando sozinho: "Para que
preciso de tanto dinheiro se não tenho ninguém para sus

tentar, já estou velho para ter filhos e não penso mais em
me casar. Tenhomuito menos necessidades do que o meu

sócio, que tem uma família para sustentar".
Não pensou duas vezes, saltou da sua cama, colocou na

carroça metade dos sacos de trigo que tinha colhido ao lon
go do mês com seu sócio e amigo, e foi em direção à casa do
seu amigo Mateus. Estava tão empenhando em fazer o seu
gesto, que não queria esperar o nascer do noyo dia.

Na madrugada, sem saber, cada um estava indo em

direção à casa do outro, porém com objetivos iguais: o
simples fato de ajudar o outro. Porém no meio da estrada
se encontraram. Cada um olhou espantado para o outro.

Porém, não foram necessárias palavras para que cada um
entendesse a intenção do outro. Naquele momento, ape
nas um abraço sincero entre os dois foi o suficiente.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacaoéiocorreiodopooo.conibr

Praça
Programação de natal

A peça "Escola de Bruxas", do grupo Teatro
EnFoco, abre a programação de natal de hoje,
às 19h30, na Praça Ângelo Piazera. Em segui
da, ocorre o aulão de samba de gafieira com a

Dançar A2 Escola de Dança. Amanhã, às 19h,
haverá sertanejo raiz com o Grupo Dom Divi

no; oficina de confecção de guirlandas com o

Sesc; apresentação de samba enredo do Car
naval 2014; "Garage Cultural" com as,bandas
Alauza, Capim Elefante, Efeito Imediato e Mu

tley Rock; aulão de zumba; feira do "Focinhos
Carentes"; Coro Citavi e Grupo Che Bel Canto.

COMENTÁRIO

Vontade X diploma
Üque seria da vida se não fosse

a repetição? A repetição é a

mãe de todas as ciências e avó do

aprendizado. Ninguém aprende
sem repetir. Então, vamos à repe
tição, afinal, a conversa que vem a

seguir já foi evoltou neste espaço
incontáveis vezes. É o diploma e

os equívocos que ele provoca.
Acabei de ler que o brasileiro

anda se endividando com estudos,
dizemque anda com obolso furado
em consequência aos estudos pa
gos, a corrida pelo diploma ou cur
sos profissionàlizantes. Tudo bem,
mas que fique claro que diploma
é apenas um pedaço de papel que
serve para ''habilitar'' uma pessoa
ao exercício de uma dada atividade

profissional, só, mais nada.
Muita gente, ingênua, não as

coisa na vida, os outros vão min
guar, vão sumir na sua mediocri
dade assentada .sobre a falta de
ânimo,' foco;etalento,:e vergonha
na cara. E"é�so, que ás'pais têm
que dizer aos filhos. Há muito,
masmuitomesni�?hiais ricos sem•

-
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diploma que díplomadós. _
,
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Muitos deles foram, mais tar
de, apenas para emoldurar suas

histórias, buscar um diploma, eles
sabem que o que faz o sucesso na

vida são outros valores, esses, sim,
indispensáveis. A maioria desses
cursos só de ''lábia'' que andam
por aí não servem para nada. Que
os pobres, os sem diploma, acor
dem para a vida e parem com as

desculpas; quem quer levanta e

faz, sem diploma. "Água benta" na
testa valemuito mais ...

LUIZ CARLOS PRATES
quero chamar de burras, andam
correndo atrás do diploma como

bóia salva-vida em naufrágio.
Equívoco, diploma não salva a

vida de ninguém. Diploma, repi
to, apenas habilita ao exercício
de uma atividade regulamentada,
nada mais. Vontade, foco, qualifi
cação, busca continuada de sabe
res, ética, suor, muito suor, suor
até que vire água benta, aí sim. Aí
a pessoa pode fazer bom uso do
diploma. O triste, o desvastador é
saber que não mais que 13% dos

diplomados vão dar para alguma

• Felicidade
Olhe para o seu relógio? Olhou? Pois neste preciso

momento, lembre-se que inúmerosmendigos estão ran-.

gendo dentes debaixo de colossais e centenárias pontes
em Paris. Dariam os dedos para viverem um pouco
melhor numa cidadezinha do Brasil. E.nós por aqui -

muitos - empenhando as joias para passar uma semana
em Paris. A velha história, pessoas estúpidas colocam a

felicidade lá e então; é lá, em outro lugar, e em outro

momento... Nunca serão felizes. Felicidade está tão so

mente no aqui e agora. Ou nada feito.

nas algibeiras. O que faz os pais ficarem travados para
os cursos técnicos é a sociedade dos exibicionismos:
meu filho é isso, minha filha é aquilo ... Mas não dizem
que os filhos andam com as asas no arame e mingua
dos pelamediocridade "científica" deles ... Pena, não é?
Não acho, acho que merecem, parvos!

• Realidade
Os pais preferem ter um filho médico, ainda que in

competente, dengoso, bobão (maioria) a ter um filho
excelente técnico em refrigeração. O primeirovai andar
sempre de bolso vazio, chorando pitangas e acusando
governos, já o segundo andará com dinheiro frouxo

• Falta dizer
Continuomandando aos infernos anunciantes e pu

blicitários estúpidos que fazem mensagens para a tele
visão só usandomulheres em espaços onde os homens
são maioria. Discriminam as mulheres, os estúpidos,
não sabem, por exemplo, que os homens sofrem mais
de prisão de ventre que as mulheres; vale o mesmo

para varizes e hemorroidas. Todavia, criam peças, com

iogurtes que tratam de intestinos "trancados" só com
mulheres em cena. E assim para varizes e hemorrói
das. Machinhos! Não compre esses produtos, leitora.

Cirurgia
Catarata
e pterígio

OCPÉ
DESTACADO

A Assembleia Legislativa
d� Santa Catarina

aprovou a proposição do
deputado Carlos Chiodini
parabenizando o jornal
O Correio do Povo e a

jornalista Kelly Erdmann
pela conquista do 22

Prêmio de Jornalismo da
Fenabrave/SC, na categoria

impresso. No final de
outubro, o jornal publicou

uma matéria sobre as
práticas educativas em
Jaraguá do Sul voltadas
ao trânsito. O presidente
da Assembeia, deputado

Joares Ponticelli transmitiu
os votos de pleno êxito ao

O Correio do Povo.

Hoje encerram as avaliações para
o mutirão de cirurgias de catarata

e pterígio, promovido pela Secreta
ria de Saúde de Jaraguá do Sul. Ao

todo, 695 pessoas estão na fila. Os

procedimentos iniciam amanhã, ex
clusivamente para os pacientes que já
passaram pelo Centro Vida. Os inte
ressados na cirurgia devem procurar
o posto de saúde mais próximo.
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LOTERIAS LOTOFÁCIL
SORTEIO N' 989
03 - 04 - 06 ' 08 - 09

.

10-13-14,15-17
18 - 19 - 22 - 23 - 24

QUINA
SORTEIO N' 3356
02 - 25 - 43 - 60 - 67
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CHARGE

Faça revisões em seu velcuio regularmente.

Veículos úteis
poro o seu

negócio com

descontos úteis
po ro o seu bolso.

,...-::=ATÉ

17�
DE DESCONTO
PARACNPJ

EDITORIAL

Iruesumeruosà região
Dsta semana pode ser considerada bas
�te marcante para Jaraguá do Sul e

região. Além da oficialização da ordem de

serviços para as obras de duplicação da

BR-280, ontem foram anunciadospelo go
vernador Raimundo Colombo os projetos
de investimentos nas melhorias de estra

das e também convênios com instituições
sociais e educacionais.

A ação fazparte do programa Pacto por
SC, que é uma política embasada em uma

soma significativa de R$ 9A bilhões. O di
nheiro é proveniente de financiamentos
com bancos e agências de fomentos nacio
nais e internacionais, além da contribuição
do governo federal. Nunca houve tanta

disponibilidade de verbas para aplicar em
políticas que irão aumentar a capacidade
produtiva, ajudar na prevenção de desas
tres naturais e também em apoio à saúde e
qualificação da educação.

Para a região, o governador vai anun
ciar o aporte de R$ 30 milhões. Uma das
obras quevai receberomaior investimento
é a de revitalização da SC-no, entre J�
guá do Sul a Pomerode. Estão previstos
nova pavimentação, melhorias na sinali

zação e trabalhos de contenção aos desliza
mentos, frequentes nesse trecho.

Outrodestaqueéaa�rturadoescritório
regional da Fatma.Aestrutura tisica foi en
tregue ontem e aprevisão é que, apartirdo
começo do ano que vem, sejam deslocados
os servidores que irão atuar na análise dos

projetos de licenciamento ambiental.. Essa
ação era extremamente necessária para
agilizar esses processos legais e burocráti
cos, até então centralizados em Joinville.
Esses apoios sãonadamais dó que respon
sabilidades do Estado para a região que dá
um retomo significativo à Santa Catarina.
Somosmerecedores disso emuito mais.

_.� 17!hàlldos""",om"._lm>do 2013.Conllllto
polItica�pa",cadamodolol_........_ll_.. Strasbourg Jaraguá (47) 3274-1900. Blumenau (47) 3331'4500 • Itajaí (47) 3344-7000 • Brusque (47) 3355-4500

Rio do Sul (47) 3522-0686' Chapecá (49) 3361-1500· Caçador (49) 3561-3400. Joaçaba (49) 3527-8100
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* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento dojornal, sendo

de inteira '1'SPonsabilidade de seus autores .

�J O Correio do Povo utiliza papelproduzido a p�rtir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

Comunidade

Noite do pastel
em Guaramirim

Associação de Moradores do Bairro Figueirinha, de Gua
ramirim, realiza neste sábado, a partir das 19 horas, a Noite
do Pastel. O evento acontece na Igreja Sagrada Família, na
RuaAnélioNicocelli, em frente à pedreira Rio Branco. O va

lor é R$ 2, com sabores doces e salgados. O dinheiro arreca
dado será investido na associação. Informações: 3370-0932.

Corupá
Auto de Natal no dia 15

A Casa do Papai Noel foi inaugurada no último do

mingo, em Corupá. Contudo, as apresentações do Auto
de Natal foram transferidas para o dia 15 de dezembro,
no salão paroquial evangélico, devido a instabilidade do

tempo. A Casa do Papai Noel permanece aberta à visita

ção todos os dias, das 18h30 às 21h.

Festejo
NatalMarisol

" Em todos os lugares do
mundo, a família influencia

o desempenho dos alunos, mas
as escolas brasileiras são muito

desiguais e ainda reforçam a

desigua1dade social
e econômica.

O Natal Marisol deve reunir os colaboradores e a

comunidade em frente à empresa, no dia 12 de dezem
bro, a partir das 20h30. Além da presença do Papai
Noel, haverá queima de fogos e a apresentação do Co
ral Marisol. O grupo entoará canções que retratam a

trajetória das guerras e os tempos de paz, com imagens
ligadas ao tema transmitidas num telão,

Calouros

Bolsistas da Católica SC
.

Paula Louzano,
doutora em Política
Educacional pela
Universidade de
Harvar

,

Alista dos calouros selecionadospara aBolsaProestudan
te, diCatólica de Santa Catarina, está disponível na internet.
Os interessados devem acessar o site catolicasc.org.brjacade
micos/bolsas. 08"123 acadêmicos beneficiados terão descon
tos de 30% a 50% nasmensalidades. Mais informações pelo -

telefone 3275-8266 ou pelo e-mail bolsas@catolicasc.org.br.
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R$ 30 MILHOES
.;'

ESTADODA
RETORNO
, ,..,

AREGIAO
RECURSOS

Inaugurações, entregas e novos financiamentos foram firmados

por Raimundo Colombo, ontem, em visita a Jaraguá do Sul

A visita do governador Rai
fimundo Colombo a Jaraguá
do Sul, ontem, teve o sentimento
de dever cumprido, já que muitas

promessas assumidas antes foram
concretizadas. Na agenda, os prin
cipais compromissos eram a inau

guração do escritório da Funda

ção do Meio Ambiente (Fatma) e
a entrega de viaturas. Outros con
vênios foram firmados e o repasse
de recursos garantidos, num total

este ano, mas lembrou que
ainda há muitos pedidos ainda
a serem atendidos. "A região
'ainda tem muitas demandas
reprimidas, a começar pela du
plicação do trecho urbano da
'BR-280", disse Monika.

Sobre a obra, Colombo pediu
paciência, já que uma empresa
entrou com pedido de impugna
ção da licitação e é preciso espe
rar pela Justiça.

de R$ 30 milhões.
O presidente da Fatma,

Gean Loureiro, revelou que
quando assumiu a autarquia
não havia intenção de ampliar
o número de escritórios em

Santa Catarina. "Mas Jaraguá
merecia esta atenção"; disse.

A presidente da Associação
Empresarial, Monika Conrads,
agradeceu atenção dada nesta

segunda visita do governador

VIATURAS PARA SEGURANÇAPÚBLICA
Os 40 novos veículos, entre

Palio Weekend eRenault Logan,
entregues para a Polícia Militar
devem substituir viaturas com

mais de dez anos de uso na re

gião. Jaraguá do Sul vai ficar
com 24 carros, Guaramirim re-

ceberá oito veículos, quatro via
turas vão para a Corupá. Mas
saranduba e Schroeder terão
dois novos carros cada. Outras
cinco viaturas foram destinadas
a Polícia Civil e serão distribu
idas para Jaraguá, Guarami-

rim, Massaranduba, Schroeder
e Corupá. O Instituto Geral de
Perícias (IGP) foi contemplado
com dois veículos. No total, as

47 viaturas representam inves
timento de R$ 2.204-420 para a

Segurança Pública na região.

o pé da Serra de Pomerode. Cer
ca de R$ 11,45 milhões serão in
vestidos para terraplenagem, pa
vimentação asfáltica, drenagem,
obras de contenção, sinalização,
iluminação e meio ambiente. A
vencedora da licitação foi a em
preiteira Paviplan, que tem pra
zo de 18 meses para realizar o

serviço.

REVITAIJZAÇÃO DA SERRADE POMERODE
Depois da operação tapa

buracos da SC-108, entre Guara
mirim é Massaranduba, realiza
da há dois meses, agora é a vez

da SC-110 receber manutenção.
Ontem, o governador Raimundo
Colombo assinou a ordem de ser

viço de melhorias para o trecho
de 12 quilômetros de Jaraguá do
Sul, desde o trevo da Malwee, até

�", .#

HOsprrAIS SAO JOSE E JARAGUA
O Hospital São José será con

templado com R$ 10 milhões e o

Hospital e Maternidade Jaraguá
receberá R$ 5 milhões do governo
do Estado, com a assinatura do
convênio firmado por Raimundo
Colombo. Os recursos são desti
nados à ampliação, infraestrutura
e reforma das unidades. A última
vez que os dois hospitais de Ja
raguá do Sul receberam aportes
financeiros do governo estadual

"

ESCRITOlUO DA FATMA
Apesar de inaugurado ofi

cialmente, o escritório da Fun

dação do Meio Ambiente (Fat
ma) só deve funcionar na prática
em meados de janeiro de 2014.
Um dia antes da cerimônia,
operários trabalhavam nas três
salas que vão funcionar como o

escritório da 15a Coordenadoria
de Desenvolvimento Ambiental,
dentro da Secretaria de Desen
volvimento Regional (SDR). A
nova regional vai analisar os pe
didos feitos para licenciamentos
ambientais nos municípios de

foi durante o mandado do ex-go
vernador Luiz Henrique da Silvei
ra, em 2010. O Hospital São José
inaugurou este ano a nova ala de

Diagnóstico por Imagem, e tan

to a construção quanto a compra
dos equipamentos foram custe

ados por doações de empresas e

convênio com o município. Já o

Hospital e Maternidade Jaraguá
, ainda está em fasede construção
do Centro de Cardiologia.

Jaraguá, Guaramirim, Corupá,
Massaranduba e Schroeder, que
antes precisavam ser encami

Ilhados a Joinville.
Cerca de 150 processos já

foram transferidos para o novo

escritório, que terá uma equipe
de sete técnicos.Dois servidores
foram cedidos pela SDR, outros
dois virão da regional de Joinvil
le para treinar os três funcioná
rios aprovados em concurso no

início deste anos. Para 2014 há

previsão de nomear outros con

cursados.

MUNiCíPIO PROJETO

OUTROS CONvêNIOS FIRMADOS COM O ESTADO

VALOR

, R$ 300.000,00
! Participaram
! do Edital
! Economia Verde

I e Solidária!
! FAPESC

Jaraguá do Sul Associação Jaraguaense de
Recicladores do Vale do Itapocu

,
'o Aquisição de 01 caminhão. '

o Aquisição de 01 prensa térmica,
o Aquisição de 01 empilhadeira,
o Aquisição de 01 prensa.
o Aquisição de 01 carrinho coletor,
o Uma reforma (colocação de piso).

................................ .,t ·N ' ••• ,_ •••••••

J
; Cercar a área.

"""",,',',,',' L c����� � ����:� <

Schroeder Sociedade Esportiva e

Recreativa Esporte Clube Tupi.
R$ 40.000,00
Recurso·
Fundo Social

I
··········································t·······

Corupá Melhorias da iluminação ;",':'pública do município
,

.

.............................. _ j

R$ 500.000,00

Guaramirim Conclusão de um centro
de educação Infantil

R$ 100.000,00

Fonte: Secretário de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul

L
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ESPORTE EM ALTA
Colombo assinou o con

vênio para repassar R$ 300
mil destinados a compra do

piso esportivo modular des
montável para ginásioArthur
Müller e para Arena Jaraguá.
A contrapartida da Prefeitura
é de R$ 129 mil. Segundo a

Fundação Municipal de Es

portes, o material já foi ad

quirido e deve ser entregue
esta semana. A instalação do

piso no ginásio só deve acon
tecer no ano que vem, quan
do a reforma for concluída.
Na Arena, o piso esportivo de

qualidade superior pode ser

colocado ainda este ano.

EDUARDO MONTECINO

Instituto Rã-bugio garantiu o repasse de R$ 126 mil para
projetos de educação ambiental e fossas sépticas

ESTRADAS DEMASSARANDUBA
Convênio assinado com a Prefeitura de

Massaranduba prevê R$ 85 mil em recursos do

governo dó Estado e terão R$ 25.500 de con

trapartida do município para contemplar dois
projetos de melhoria de estradas. O principal
deles é para a compra de macadame, que será
colocado em diversos bairros, como Primeiro e

Segundo Braço do Norte. O outro projeto trata
da revitalização do trecho que liga a SC-415 a

Estrada Primeiro Braço, conhecido como Tifa
Roweder. "É um morro em curva e os caminho
neiros que precisam circular ali sempre recla
mam daquela estrada", explicou o secretário de

Planejamento, Fabiano Spezia.

ATENÇÃO COM O MEIO AMBIENTE
O governador também assinou

o convênio com o Instituto Rã-bu

gio para o repasse de R$ 126 mil
do Fundo Especial de Proteção ao

Meio Ambiente, referentes a dois

projetos. O primeiro deles é para
a manutenção do programa de

educação ambiental, desenvolvi
do desde 1999. Em 2014 ele deve
receber quatro mil alunos e 176
professores do município de Jara
guá, Guaramirim e Schroeder.

Outro projeto do Instituto visa
a instalação de fossas sépticas na

localidade de Itoupava-Açu, em

Schroeder. ''Vamos selecionar 40
moradias para receberem as fossas
e assim não lançarem mais o esgo
to e os dejetos diretamente no rio.
Nosso objetivo é despoluir quatro
afluentes do Itapocuzinho e assim
melhorar a qualidade da água na

região", comentou a presidente do

Rã-bugio, ElzaWoehl.

PROJETOS SOCIAIS E AGRICm..TURA
Em Guaramirim, a Ação So

cial vai receber R$ 20 mil para
reforma e adequação da entida
des. Já a Sociedade Esportiva e

Recreativa Esporte Clube Tupi,
de Schroeder, foi contemplada
com R$ 40 mil do Fundo Social
para cercar área. Uma das insti
tuições mais antigas para trata

mento de dependentes químicos,
a Casa de' Apoio Padre Aloísio

Boeing, de Jaraguá do Sul, tam
bém firmou um convênio de R$

20 mil para aquisição de veículo.
Outra entidade que vai receber

R$ 20 mil.para a compra de um

veículo é a Associação dos Bana
nicultores de Corupá, que reúne

quase 500 associados e representa
o principal produto da cidade. A

Associação Distribuição de Água
para Irrigação de Guaramirim
(Adai) recebeu R$ 50 mil para re
forma de bombas e turbinas de ir
rigação pelo programa de apoio ao
Desenvolvimento Rural.
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Burocracia: "amaior adversária
Depois de quase um ano

ausente e militas vindas
canceladas, o governador Rai
mundo Colombo esteve ontem

em Jaraguá do Sul para anun-

. ciar investimentos que somam

quase R$ 30 milhões. Os recur
sos serão divididos nosmunicí
pios da região e englobam me

lhorias nas rodovias estaduais,
escolas e hospitais, além dos
montantes liberados para as

Prefeituras. Vivendo o melhor
momento desde que assumiu
o governo, Colombo foi presti
giado pormais de 400 pessoas,
entre elas estavam lideranças
políticas de diversos partidos e

também da comunidade em

presarial. O discurso, proferido
no Cejas, foi ummanifesto con
tra aburocracia e as amarras do
sistema de gestãopúblicabrasi
leiro. Como exemplo, ele citou o

processo jurídico que impediu
a presidente Dilma Rousseff
de assinar uma das ordens de

serviço para duplicação da BR-
280, um dia antes. E lamentou

que o trecho urbano da rodovia,
obra que vai custar R$ 89 mi
lhões e será paga pelo Estado,
tenha sido vítima do mesmo

problema. "A lógica hoje é não
deixar funcionar. A burocracia
virou um inferno. Ontem (ter-

EDUARDO MONTECINO

Entre abraços e pedidos
Dieter Janssen (PP) eo governador Raimundo Colombo (PSD) mostraram sintonia ontem.

O prefeito de Jaraguá do Sul agradeceu os investimentos, citou algumas realizações do Estado
nomunicípio, mas não deixouo governador ir embora sem apresentar novos pleitos. Entre eles,
mais recursos par� infraestrutura. "Com certeza em 2014 vou te visitarmuitas vezes", avisou.

Guaramirim: crescimento expressivo
Guaramirim émesmo abola davez.Aexpec- interessados em investir na cidade. Paralelo a

tativa de crescimento do município já era alta, isso, Lauro tem investido em planejamento e no

com a confirmação da duplicação da BR-280, aumento da capacidade de distribuição de água.
isso só aumentou. Oprefeito Lauro Frõhlich tem Além do projetoCidadeDigital quevai facilitar a
se reunido constantemente com empresários comunicação e a implantação de fibra ótica.

.

Turma religiosa
o vereador Jocimar lima (PSDC) de- xo existente no plenário da Câmara. Atu-

a: fendeu, na tribuna, a criação do Dia Mu- almente pendurado em uma parede late
nicipal da Bíblia e a construção de um ral, ele solicitou que o objeto volte a ser

monumento em Jaraguá do Sul em ho- colocado no centro do plenário. A mesma

menagem ao livro. Já o vereador Adernar Casa quase aprovou o título de utilidade
Winter (PSDB) aproveitou o ensejo para pública para Associação de Umbanda.

.
questionar a alteração do local do crucifi- Gente religiosa essa.

ça) uma decisão judicial impe
diu a presidente Dilma de dar a
ordem de serviço. Eu Dão imagi
navaquehoje aconteceria ames
ma coisa comigo", desabafou.
Com R$ 10 bilhões para investir
através do Pacto por Santa Cata
rina, até agora somente R$ 800
milhões foramaplicados, aburo
cracia será a principal adversária
a servencidapor Colombo antes
do teste das umas em 2014.

Médicos
cubanos

Mais duas cidades da re

gião do Vale do Itapocu rece

berão nos próximos dias pro
fissionais do Programa Mais

Médicos, do governo federal.
Massaranduba e Corupá fo
ram as selecionadas nesta

nova etapa. Os profissionais
cubanos chegaram na tarde de

terça-feira em Florianópolis e

deverão ser apresentados às
secretarias de saúde dosmuni
cípios em que atuarão na sex

ta-feira, dia 6. Jaraguá do Sul

dispõe dos serviços de quatro
profissionais estrangeiros do

programa Mais Médicos, dois
cubanos, um mexicano e uma

do Uzbequistão. No Estado já
atuam 57 profissionais.

rersuanssen
, A.R QUI T E TOS

Projetos e Gerenciamento de Obras
(47) 3371.08"3

www.relsanssen.com.br

Sem

perceber
Durante a assinatura da or

dem de serviço da BR-280, ter
ça-feira, em Brasília, oministro
dosTransportes, o baiano César
Borges, elogiou, o governador
Raimundo Colombo pelo fato
de Santa Catarina ter aumen

tado a participação econômica
no País. Ele lembrou que o Es

tado catarinense desbancou a

Bahia do sexto lugar do ranking
e, indiretamente, criticou o PT.
O estadonordestino é adminis
trado há seis anos pelo petista
JaquesWagner.

QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2013

EM FOCO
Relatório da CI (Comissão de

Inquérito) sobre a contratação de horas
de pedreiro pelo governo de Nilson

Bylaardt deve ser entregue hoje. O
documento está sendo finalizado pelo

vereador Evaldo Junckes (PT).
.. .. ..

O governador Raimundo Colombo

(PSD) chegou a confirmar à coluna,
em Brasília, a assinatura da ordem de

serviço para duplicação do trecho urbano
da BR-280 entre Guaramirlm e Jaraguá
do Sul. Foi avisado só depois do recurso

judicial que deve atrasar a solenidade
em pelo menos uma semana.

• • •

A Prefeitura de Barra Velha

entrega hoje a "Medalha de Defesa
Civil Laurita Pedroso de Oliveira" a
56 pessoas .e entidades que atuaram

durante as fortes cheias ocorridas no

município litorâneo no mês de' abril. .

Dentre os que serão agraciados está a

Seoretaria da Dafesa Civil de Jaraguá
do Sul, que será representada pelo
secretário Marcelo Prochnow e pelo.
diretor Maicon Leandro da Costa.

IPru: inflação
Ainda não é oficial, mas já é considerada

decisão tomada. Segundo fontes do Paço, o
prefeito Dieter Janssen vai autorizar somente
o percentual de inflação como índice de rea

juste para o IPTU, que deve ser algo em tomo

de 6%. Isso significa que não será preciso en
viar projeto autorizatívo à Câmara de Verea
dores. Dieter tem resistido também à ideia de
autorizar reajuste das passagens de ônibus.

Câmara aprovaPPA'.
A Câmara de Vereadores aprovoupor

unanimidade o Plano Plurianual deJara

guá do Sul. O documento terá vigência até. .

2017 e estabelece programas e orçamen-
.

tos para os próximos quatro anos. Entre

os investimentos previstos, estão R$ 19
milhões em Educação Infantil, R$ 7 mi
lhões em Iluminação Pública e R$· 201
milhões na conservação de vias.
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A Parceria com osmoradores
Prefeito Lauro Frõhlich foi conferir de perto, ontem, o início das obras de concretagem da RuaMário

Ronchi, ligação entreo BairroAmizade e aRua 28 deAgosto.Aobra éumaparceria entre aAssociação deMo
radores e a Prefeitura. Omunicípio forneceu a base, a drenagem e amão de obra e, osmoradores, o concreto.

Â Bernardino
•

pra cima
o PMDB, que concorrerá no Rio com

Luiz Fernando Pezão, tenta impedir a can
didatura do petista Lindbergh Farias (PT).
Mas nos últimos dias tem outra preocupa
ção. Suas pesquisas mostram que Bernar
dinho, o técnico seleção de vôlei filiado ao

PSDB, tem 11% das intenções de voto na

Zona Sul Carioca. "Ele nem é candidato
ainda e já mostra muita força, sobretudo
com os jovens", reconhece Jorge Picciani,
presidente do PMDB no Estado.

Sem festa da virada
Jaraguá do Sul não fará a festa de final de ano. O

presidente da Fundação Cultural, Leone Silva, disse que
essa ação não foi planejada devido ao direcionamento
das verbas para outras atividades. Ele cita os eventos

culturais ligados à programação natalina, realizados
desde o dia 19 de novembro e que seguem até o dia 22

de dezembro, em frente ao Museu Emílio da Silva. Silva
preferiu não fazer uma projeção se haverá festa de ré
veillon na virada de 2014. "Vamos analisar. Haveria um
custo para fazer esse evento, com contratação de ban
da e segurança, e não temos um histórico de como foi a
presença do público nas festas anteriores", opinou.

Turismo cresce
O Brasil vai atingir, pela primeira vez, a marca de

seis milhões de turistas estrangeiros em um único ano.

Segundo a Embratur, o recorde será batido hoje. Foi em
2005 que o país passou a recebermais de cinco milhões
de turistas por ano. Para 2014, com a Copa do Mundo,
as expectativas são de um aumento considerável. Vai ter
gente de tudo o que é lugar, falando todo tipo de idioma.

.

Construímos o seu futuro
::

para você viver o presente
Projetos • Administração • Execução • Reformas

/

POUTICA
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Criado Conselho
A Câmara aprovou a criação do Conselho e do Fundomunicipal

de Promoção da Igualdade Racial, que terão como objetivo a cria
ção de políticas públicas, sociais e econômicas, voltadas à elimina
ção do preconceito étnico.

Ouesaia
de fato

.Jaraguá
recorre

"Santa Catarina espera
que não seja .outra obra que
vá levar uma década para ser

concluída. Já esperamos 12

anos por isso. É tempo de
mais para um Estado que faz
tanto pelo Brasil e recebe tão

pouco em troca". Do sena

dor Paulo Bauer (PSDB), que
promete fiscalizar de perto o

andamento das obras de du

plicação da BR-280.

A Prefeitura de Jaraguá do
Sul deve apresentar recurso ao

Ministério da Educação contra

a decisão que deixou o municí

pio de fora da lista de cidades
autorizadas a ter um curso de
Medicina. Presidente do Cejas,
Monika Conrads estimulou a de
cisão. Para ela, a abertura da for
mação é fundamental para que
Jaraguá não sofra ainda mais
com a falta de profissionais.
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Inova é apresentado
" .

aos empresanos
Rogério Penetra, gerente de planeja

mento do BRDE, apresentou a empreende
dores de Jaraguá do Sul na segunda-feira
o programa Inova. Ele oferece crédito em

apoio à inovação em ambiente produtivo.
O Inova é um novo programa de crédito

que reúne diversas linhas de financiamen
to voltadas para projetos e empresas ino

vadores. As condições são diferenciadas
e buscam auxiliar na democratização do
acesso ao crédito, tal como na definição
das garantias. As linhas de crédito ofere
cidas vão desde a aquisição de máquinas e

softwares, o desenvolvimento e aprimora
mento de produtos, processos e serviços, a
inovação organizacional e demarketing. No
Estado, tem a parceria da Fiesc pormeio do
Instituto Euvaldo 1odi.

Aviso sobre falta
de luz por SMS

A Celesc está inovando o relacionamento com
consumidores com o envio de notificação via SMS
nos casos de queda no fornecimento de energia.
A medida atende 765 mil unidades previamente
cadastradas no sistema da companhia. Em vigor
desde o dia 25 de novembro, o programa já enca

minhou 16.393 mensagens. Para receber notifica- _

ções ou informar sobre ocorrências, basta ao clien
te se cadastrar no site da empresa.

'Setor automotivo
embaixa

A indústria de veículos automotores, que acu

mula alta de 10,3% em 2013, teve queda de 3,1%
em outubro, em relação a setembro, segundo a

Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Como re

sultado da queda da produção de veículos auto

motoresa categoria de bens de consumo.duráveis
também reduziu sua participação, sendo a única
atividade a apresentar retração na produção em

comparação com setembro, com queda de 0,6%.

Ronaldo Corrêa

ERCADO
Jaraguá em quarto lugar no ICMS
A Secretaria da Fazenda divulgou
.1"\.nesta quarta-feira o Índice de Par

ticipação dos Municípios (IPM), indi
cador que serve de base para o repasse
de ICMS em 2014. Joinville (9,68% de

participação no bolo da arrecadação),
Itajaí (7,42%) e Blumenau (5,29%) são

os municípios que vão receber a maior
fatia. Em relação ao indicador de 2013,
a maior cidade do Estado registrou
leve queda, enquanto as duas outras

experimentaram crescimento. Jaraguá
do Sul ocupa a quarta posição, partici
pando com 3,99%.

ROBERTO STUCKERT FILHO/PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA

?

io F1NEp--C-·
·Inovação

2013

Jaraguá é destaque no Prêmio Sebrae
Foi realizada na terça-feira em Flo

rianópolis a entrega do prêmio MPE -

Movimento Para a Excelência, que ava

lia a qualidade da gestão de empresas
catarinenses. Mais uma vez Jaraguá do
Sul obteve destaque. A Mecânica ABF
venceu na categoria serviços e o Hotel

Kayrós ganhou na categoria turismo,
conquistando ainda o prêmio de melhor
torcida. Em sua 190 edição, o Prêmio
MPE - Santa Catarina é uma realização
do Sebrae, Grupo Gerdau e RBS, com

apoio do Movimento Catarinense para
Excelência (MCE) e Movimento Brasil

Competitivo (MBC). Tem como objeti
vo mostrar os bons exemplos de micro e

pequenas empresas, sediadas no Estado,
quepormeio da aplicação demétodos de
gestão, tiveram resultados significativos
na gestão, no comportamento empreen
dedor do empresário, nas boas práticas
em responsabilidade social e na inova

ção. Os vencedores vão para a etapa na
cional e abril de 2014 em Brasília.

Bens de capital
ampliam produção

Os bens de capital tiveram em outubro de 2013 a maior alta na

produçãoentre as categoriaspesquisadas, com crescimentode 18,8%
sobre o mesmo mês do ano passado, e avanço de'o,6% comparado
a setembro último, informa o IBGE. Segundo Andre LUiz Macedo,
gerente da coordenação de indústria do IBGE, o crescimento de dois
dígitos registrado desde abril nos bens de capital em relação ao ano
anterior se deve àbaixa taxa de comparação. Bens de capital incluem
fábricas,máquinas, ferramentas, equipamentos e outros instrumen
tos utilizados para produzir produtos de consumo.

QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2013
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íNDICE PERíODO

SELlC +10,0% 28.NOVEMBRO.2013

TR +0,08% 4.DEZEMBRO.2013

CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA -0,26% 4.DEZEMBRO.2013

NASDAQ +0.10% 4.DEZEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 17,40 ·0,63%
VALE5 32.39 +1,88%
BVMF3 11,58 -1.36%

POUPANÇA 0,5475 5.DEZEMBRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT +0,18% US$113,980
OURO -0,07% US$ 1246,800

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3875 2,3890 +0,42%
DÓLAR TUR. 2,3400 2,4500 +0,41%
EURO 3,2482 3,2491 +0,89%
UBRA 3,9156 3,9173 +0,84%

Dobra a procura
" .

por consorcios
o Brasil atingiu, em outubro últi

mo, amarca de 5,63milhões de con
sumidores no sistema de consórcios,
número que é o dobro do registrado
em 2000 e o maior dos últimos 15

anos, segundo balanç_o mensal di
vulgado pela Associação Brasileira
de Administradoras de Consórcios.
Em relação a outubro do ano pas
sado houve um aumento de 10,4%.
O volume financeiro dos negócios
cresceu 3,2% no acumulado desde

janeiro, com um total de R$ 67,9
bilhões, embora as vendas de novas
cotas se mantiveram praticamente
estáveis nesse período em 2,09 mi

lhões antes 2,08 milhões, nos dez

primeiros meses de 2012. A moto

cicleta continua líder nesse mercado
com 49% de párticipação, seguida'
pelos veículos leves com 46,6%.

Produção cresce
timidamente

A produção industrial do Brasil

avançou 0,6% em outubrode 2013, em

relação a setembro, segundo o Ibge,Na
comparação com o mesmo mês do
ano passado, o crescimento foi maior:
0,9%. O avanço em relação ao mês
imediatamente anterior ficou acima
do que foi registrado nos meses de se
tembro (0,5%) e agosto (0,2%). Com
o resultado de outubro, a produção in
dustrial acumulaalta de 1,6% em 2013.

CORRETORA DE SEGUROS

Vócê, tranquilo.

(47) 3370·0�12
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ARTE 55 funcionários
dividiram o tempo do
expediente para pintar
o muro da agência

Grupo discute a cultura negra em Jaraguá do Sul
'Professoras da Escola Municipal Atayde Machado

(bairro Czerniewicz) e colaboradores formaram recente

mente um grupo de estudos para discutir a respeito da

participação e importância da etnia africana ao longo da
história de Jaraguá do Sul. O primeiro encontro acon

teceu na última segunda-feira (2), no bairro Boa VIsta.

Os d�Ihais estão programados para o período de fevereiro

ajtllih'ode 2014, das 18 às 20 horas. Os locais ainda não fo
ram definidos. A intenção do grupo é elaborar no segundo
semestre do ano que vem a apostila "Raízes Negras e Indíge
nas em Jaraguá do Sul- Construindo Nossa História" para
ser utilizada por alunos da redemunicipal de ensino.

EDUARDO MONTECINO

OCORREIODO POVO

Bárbara Elice sagem "Seja teimoso em

ser feliz" a quem passa
pela Rua Augusto Mielke,
Bairro Baependi.

Aos poucos, o muro

antes vermelho ganhou
versões geométricas de
amarelo, verde e rosa. "É
um painel colaborativo
que é a cara da agência:
liberdade para fazer dife
rente, se expressar, mos-

Num ensolarad9_ Dia
Mundial da Propa

ganda, a equipe da agên
cia CMC trocou o brains
torming entorno de uma

mesa pelo muro lá na cal
çada. Cores aos litros, ro- ,

linhos nas mãos, papelão
e fita crepe foram usados
para transmitir a men-

trar seu jeito de pensar",
comenta o diretor de arte,
Rafael Lunardon.

O projeto da pintura
foi elaborado em grupo,
assim como a execução.
A equipe; de 55 funcioná
rios, dividiu o tempo do

éxpediente de ontem en

tre o escritório e o muro
da agência." Além disso,
foram- produzidos pan-

fletos com dicas para os

motoristas relaxarem en

quanto o trem passa. Eles

foram distribuídos' on

tem; na fila de congestio.

namento- �u�- se formou.
Todas as dicas podem ser

conferidas 'em cmcma

rketing.com,brjblog.
"Temos tantos input

de coisas negativas.
-

Que
re:oJl,Q�!l�m1J>ri4r' as pessoas

das coisas boas, de pensar
positivo", afirma a direto
ra da agência, Christiane
Hufenuessler. Conforme

explica Lunardon, tanto

os panfletos, quanto os

desenhos e as cores no

muro têm o objetivo de
passar essa mensagem.

"O grafite, a arte ur

bana, era marginalizado,
mas nos grandes centros

já é comum. Ele provoca
reação nas pessoas. Que
elas olhem para ele e en

xerguem um pouco de

alegria e felicidade", diz
Lunardon.

A CMC tem 22 anos de
atuação na cidade e, nes

te ano, foi eleita uma das

25 melhores agências de
comunicação para se tra

balhar no Brasil.
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I] poracaso.com e contato@poracaso.com

No Faustão
"Olá pessoal! Dia 8/12 estarei no Do

mingão do Faustão representando a nos

sa região no quadro 'o Maior Imitador do
Brasil', imitando a cantora Shakira. Conto
com li torcida de todos vocês, um grande
beijo!" O convite quem faz é essa linda e

simpática garota de Sehroeder chamada
Juliane Scarlet Quilante, que já deu uma

canja do talento no YouTube e vai subir ao
palco contando com aprovação de pratica
mente toda região. Neste domingo fiquem
atentos, e ajudem na torcida. Para confe
rir o vídeo dela acessem hoje o PorAcaso.
com, que estaremos compartilhando lá. .

Sorteio
devoode
parapente

Celebrando com nos

sos leitores que estamos

chegando a 22 mil segui
dores em nossa fanpage,

•

lançamos um sorteio ex

clusivo para eles em par
ceria com a Voar Alto Es
-cola de Parapente. Entrou
agora há pouco no ar em

facebook.com/PorAcaso o

sorteio de um voo duplo
com o instrutor Rodrigo
Machado, onde basta um

clique para participar e

concorrer. Confiram!

Sushinopub
Marquem na agenda,

que a primeira edição do
Xanghay SushiNight do Sa
cramentum Pub acontece

nesse sábado, a partir das
19h. Não só de rock'n roll
será a noite na casa, quem
estiver a fim de uma bela re

feição à japonesa pode ligar
e reservar mesa. Quem as

.

sume a entrega dos pratos é
o chef João Branco, que ca
pricha no preparo com um

leve toque contemporâneo,
tornando a experiência úni
ca. Para mais informações
liguem no 3370 1727.

Nathan Dias e leilaine
Karla Kniss formando
um belo par, na cena

romântica do Madalena

Chopp & Cozinha

FOTOS DIEGO )ARSCHEL

lucí Hoepers, Liliam Carinhena e Everton Ferreira, da
equipe da Skill Idiomas, no evento Thanksgiving Day,
promovido pela escola no último dia 28, em Guaramirim

Natal para Todos
Seguem acontecendo diariamente as apresentações do

projeto "Natal para Todos 2013" em frente aoMuseu His
tórico Emílio da Silva até o dia 22 de dezembro. Shows,
teatro, dança e muito mais constam na programação fei
ta pelá Fundação Cultural, que prioriza os artistas locais.
Confiram a agenda completa (com direitoaos horários Q_e
visita ao Papai Noel) na URL bit.ly11dNFk8a.

@poracaso /poracaso

Inaugura
Na quarta inaugurou,

em modelo quiosque, a loja
Quack! no Jaraguá Park
Shopping, oferecendo pro
dutos criativos em fun de
sign, geek ou vintage. Sabe
aqueles itens que você já
compartilhou alguma vez

com a legenda "Eu quero"?
Bom, tai o endereço pra
encontrar. O point da Qua
ck! fica na frente das Lojas
Americanas, segundo piso
do shopping. Mais detalhes
e o catálogo de produtos
confira na fanpage da loja:
on.fb.me/1bG7Tmm.

Novo

endereço
Dica importante para

as leitoras, a partir de hoje
a loja Lez a Lez de Jaraguá
do Sul atende em novo

endereço. Nao' tão longe
do tão conhecido point
fashion na Reinoldo, a loja
agora está praticamente
do outro lado da rua, ali
na João Marcatto, número
156 (defronte a Mendon-
-ça Home Theater). Com
araras repletas e diversas
novidades para compar
tilhar, a equipe convida a

todas para uma visitinha...
Na vitrine virtual, acompa
nhem seguindo a página
facebook.com/Lezal.ez.

Auto de
Natal

Já pode marcar no

calendário: Dia 8 de de
zembro às 19h acontece o

tradicional Auto de Natal
apresentado pela Scar para
marcar o encerramento das

.

atividades em 2013. Trata
se de um evento de muita
qualidade que vem sendo
preparado desde agosto e

tem como tema principal
"Alegria de Natal". O palco
contará com artistas que se

apresentaram o ano todo
na SCAR tendo orquestras,
bandas e teatro. Os in

gressos estão a venda a R$
14,00 inteira. Mais infor
mações no 3275-�477.

www.ocponline.com.br

VARIEDADES

JEÀNOITE
17h - HappVCf!oúr do Bela Gom'música ao vivo�
Local: Bela Catarina Restaurante 147 3371-3412

.. 18h - Happy Costela - música �o vivo com Lúcio &
Luciano. Local:.Mr. Beef 147 3275-2230

.. 22h - Jam Session com Lemuca Alyes e alunos de
música da Arte Maior 1 Elas Free.
Local: Sacramentum Pub 147 8832-1524

• 23h - Quinta Sertaneja com Elton & Fernandol Elas Free
até Oh. Local: London Pub 147 3055-0065

SEXTA-FEIRA 6
•• 22h - Tributo a Barão Vermelho e Cazuza com a banda Det
Set de Londrina. Local: Sacramentum Pub 1478832-1524

• 23h - Festa dos aniversariantes do mês I Elas Free até
Oh. Local: London Pub 1473055-0065

Por Acaso: Juliana Hafermann brinca com nosso

novo flyer, na foto de Diego Jaschel

Bazar de Verão Karlache
Boa oportunidade para algumas compras de fim de

ano, começou ontem mais uma edição do Mega Bazar
KarlacheMalhas. O evento vai até o dia 14, com as portas
da fábrica abrindo diariamente entre çh e aih. Mais um
detalhe: todos os dias haverá reposição de peças, cujos
preçospartem deR$5,00.AKarlache fica nobairro Jara
guá Esquerdo, rua João Carlos Stein, 382 (a que leva ao
estádio do Juventus). Mais informações no 3274-0823.

Frutos domar
Uma prévia dos dias de verão rola nesse sábado, dia

7, no restaurante Bela Catarina, que vai abrir especial
mente à noite para ofereceruma saborosa noite de frutos
do mar em buffet. Complementa o menu apresentação
dos músicos Enéias Raasch e Érico, com refinado reper
tório de MPB. O evento inicia às 20h, liguem no 3371
3412 para fazer reserva e garantirmesa.
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Bom dia!
Hoje é super quinta-feira,

dia 5 de dezembro de 2013. Dia
Internacional do Voluntariado.
Nossa terrinha está lotadaça de
coisas para fazer, com muitas

festas, agitos e points com uma

programaçâo bem diversifica
da! Neste sentido, vamos come
çar a nossa coluna! Antes, uma
frase para você refletir: "Aque
le que gosta de ser adulado é

digno do adulador" (William
Shakespeare) .

'NAS RODAS
A grande Noite de Frutos

do Mar, do Restaurante Bela
Catarina, será neste sábado.

Com direito a música
ao vivo e muitas novidades. '

Agende:
�::r

,- /

• •••

Outrá linda que é destaque
nos lugares da moda é a loura,
,Camila Babbi. Um arraso!

• • •

o cantor sertanejo,
Gabriel Borges é presença
garantida amanhã, na Upper

Floor, em Guaramirim.

• • •

Artur Bogo é um figuraça.
Dá-lhe; garoto! Cheers!!!!

Sonhomeu!
Se você tem um sonho e não

consegue realizá-lo, entre no site
ou face de Moa Gonçalves e deixe
seu recado. Vamos escolher uma

pessoa e, com o apoio de vários

amigos, vou tentar realizaro dese
jo até o Natal. Acredite!

"

Agende!
No próximo dia 11 de dezembro, durante

• um concorrido coquetel, a competenteprofis-
sional, AfiSehulz vai reunir apress cataloga
da da nossa urbe sorriso para movimentar a

inauguração da suaAli Schulz'High Concept.
O novo empreendimento da fofa terá como

carro chefe o penteado, maquiagem e a famo
sa maquiagem em HD, Air Brush. Coisa de

primeiromundo. Anotou?Volto ao assunto.

Pra não embaraçar
Como dizem os nossos amigos "Socre

pa"e "Calinho": não tem nada a ver essa

COiS;;l do Vasco e Fluminense entrarem na

Justiça usando o fato que a queda das ações
da Petrobras salva esses times do rebaixa
mento! Segundo eles, o máximo que pode
acontecer é a empresa ocupar a vaga de um
dos clubes na Segundona! Hehehe...

'

Falha nossa!
A última Garage do ano será no badala

do General Kuster, dia 30 de dezembro, em
Piçarras e não no Capitão Kuster, como ci
tei na coluna de ontem. Aliás, fui corrigido
já na madrugada de quarta-feira, pelo bro
ther, Beto Fiscal: "Moa, como é que ébaixa
xxte a patente do homi"!? Sorry!

HAPPY Edinara Nogueira e Pala
Zambiasi, nos lugares da moda

Medidas novas
O gente boa Jacson Tecilla anda mostrando as

suas novas medidas. Com alguns quilinhos a me

nos, sobrevoou terça-feira aqui na redação.

AGUARDE A amiga Ali Schulz se
preparando para inauguração da

sua Ali Schulz High Concept

Moa Gonçalves

TE CONTEIf
KAY�ÓS
H o r E t

• Sábado ocorre na Epic
Club festa com A Liga. Os
garotos mascarados fazem
o maior barulho do mundo.
Não dá pra perder.

• Hoje, às 18 horas, a porta
da famosa Garage reabre

para o penúltimo encontro

do ano em Jaraguá. O último
será dia 30, em Piçarras.

• Dia 12 de dezembro,
a partir das 20h30, a
Marisol abre as portas
para a tradicional festa de
Natal. Vai celebrar junto à
comunidade de Jaraguá
do Sul o "Natal Marisol -

Concerto de Final de Ano".
Aliás. Esse evento já faz

parte do calendário oficial
de festividades do município.

• Na próxima terça-feira,
dia 10 de dezembro, Zeca
Rausis' abre as portas da
sua elegante área de festas
e movimenta mais um

encontro do famoso grupo
Loks. A cozinha ficará sob
o domínio de Tato Branco.
Contado,

• A franquia Dr. Resolve,
que é fenômeno nacional,
também, faz sucesso em

Jaraguá do Sul.

• Lio Tironi faz um excelente
trabalho frente à SDR. Prova
disso é a vinda do escritório
da Fatma para Jaraguá.

• "Ser grande é abraçar uma
grande causa".

• Com essa, fui!

" Se um dia a velocidade me

matar, saiba que morri sorrindo.

PaulWalker. ator que faleceu iRO fimd de
semaDa nUim addente autOmohlísliico

VARIEDADES
QUINTA.FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2013

Fonte
Amigas de uma pro

fissional liberal andam

louquinhas de curiosidade

para saber qual é a "fonte"

milagrosa para ela andar'
num luxo da cabeça aos

pés. O salário dela é peque
no, mas ela desfila só nos

lugares da moda da urbe e a

coleção de grifes é de babar
até aquela linda empresá-

, ria apaixonada por roupas.
Hum!!! Além das frontei
ras. Cala boca, Moa! Isso
não é coisa para o teu bico.
Por faYQr, Sr. Bruno, uma
bem gelada na mesa 12!?

Jaraguá,
X JómVille

Hoje, às 2õh15, na Arena,
rola o jogo entre Jaraguá e Kro-

.'

na. Mais uma importante par-o,
'

CIRCUl..ANDO E André e Lúcia tida valendo pelo Càmpeonató
Possari no Park Aurora Catarinense. Prestigie!

COMPOSTO ATIVADDR DO
GRDI ZEADCJ
Chegou a hora de preparar a pele para o

verão, um meio natural e eficiente é a

associação entre Betacaroteno, Urucum
e Vitamina E, com ele você garante um

bronzeado bonito, uniforme e duradouro.

CAFÉ If:. J

O Café Verde é um potente
termogênico, antioxidante, fonte de

energia e disposição. Mais um aliado

para quem quer perder peso.
Indicação:
-Auxilia na queima da gordura
localizada;
-Potente antioxidante;
-DesintoxiCação do fígado;
-Influencia o humor, combatendo os

sentimentos de apatia e depressão;
-Aumento da taxa metabólica;
-Diurético; .

-Reduz a absorção intestinal dos
açúcares, regula os níveis de açúcar no
sangue.

3370-3242

.....c ,POSTC _ :EC' �)
Fórmula completa para quem
quer perder peso! Composta
pela garcínia, faseolamina e

citrus. Inibe o apetite, acelera o

metabolismo e inibe a absorção
de parte dos carboidratos
ingeridos.

CREME DE MASSAGEM
HIPERTERMICO SlIM
Melhorar o aspecto da celulite
bem como a firmeza e

elasticidade da pele, além de

ajudar na redução de medidas

.

em áreas de maior concentração
de gordura.

,

Manipulação de ltó�lTIu1aS'Médit'aS'
Dermatológicas - FitoterápícóS

Informamos que estaremos de férias
coletivas do dia 25/1U2013 a 05/01/2014.

Voltamos no dia 06/01/2014,
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PREVISÃO DO TEMPO
Piadas

Piadas

Velocidade
Um guarda rodoviário manda parar um éarro que estava em baixíssima
velocidade em uma cidade. Quando se aproxima, nota que dentro dele
há quatro velhinhas. Com toda delicadeza, diz para a motorista:
- Minha senhora, me desculpe, mas a senhora não pode dirigir tão
devagar em uma estrada como esta.
- Mas é a velocidade limite, seu guarda. Estava na placa lá atrás: BR-40.
- A placa era o número da estrada, minha senhora!

Então, o guardapercebe que as outras passageiras estão com os olhos

esbugalhados. Preocupado, pergunta:
- E suas amigas, o que é que elas têm? Estão passando bem?
- Ah, seu guarda! É que eu acabei de sair da BR-26o!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Jogos Vorazes - Em Chamas - Ação - Legendado - 146 min - Censura: 12 anos -

Diariamente � sessões: 15h, 18h, 21 h
ARCOPLEX 2
• Gravidade - Aventura - Legendado - 90 min - Censura: 14 anos - Diariamente -

sessões: 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
ARCOPLEX3
• Thor - O Mundo Sombrio - Aventura -Leqendaoo - 111 min - Censura: 10 anos

Diariamente - sessões: 14h30, 16h40
• Capitão Phillips - Drama - Legendado - 134 min - Censura: 14 anos - Diariamente -

sessões: 19h, 21h30
.'

JOIM'IllLE
• GNCGARTEN
• Um TIme Show de Bola - 14:10, 16:30, 19:00 - 3D - DUB - Animação
• Thor: o Mundo Sombrio - 21 :20 - 3D DUB - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:20 - LEG • Ação
• Meu Passado me Condena - 16:10, 20:10, 22:10 - NAC - Comédia
• Sobrenatural: Capítulo 2 - 18:10 - LEG - Terror
• Bons de Bico- 13:30 - DUB - Animação
• Ensaio -15:30 ,17:30, 19:30, 21 :30 - NAC - Documentário

-Crô -13:50 15:50 17:50 19:50 21 :50 - NAC - Comédia
• Vovô Sem Vergonha - 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 22:00 - LEG - Comédia

'Jogos Vorazes: em Chamas -13:10,18:50' DUB - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 16:00, 21 :40 - LEG - Ação
• GNC MUELLER
• Um TIme Show de Bola - 14:00, 16:30, 19:00 - 3D - DUB • Animação
• Thor: o Mundo Sombrio - 21 :20 - 3D - LEÇ) - Ação
• Jogos Vorazes: em chamas- 16:00 18:45 - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 13:40 21 :40 • DUB - Ação
• Crô • 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21 :30 • NAC - Comédia

Sudoku

Preencha um quadrado
-

C t L P 9

9x9 com números de 1 a 9 a� l-�- �

::I ;E_6
sem repetir números em C;cada linha e cada coluna. cn

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Risco de
chuva forte
Uma frente fria avançapelo
Estado, provocando pancadas de
chuva e trovoadas no decorrer
do dia, começando pelo Oeste e

Sul do estado. Risco de temporal
isolado com chuva forte e granizo.
Temperatura elevada, com
sensação de ar abafado.

�. -
·'4 l� Ensolarado

AMANHÃ �MíN: 19°e
MÁX: 29°e Parcialmente

Nublado

r
",

SÁBADO Instável

MíN: 19°e
MÁX: 27°e

Nublado

2/12
. "

Chuvoso

9/12 DOMINGO
CHEIA 17/12 MíN: 200e

25/12 MÁX: 300e

HORIZONTAIS
1. Berrar / O rabo do ... Mickey
2. Em certos restaurantes, pequena sala ou lugar iso

lado quese destina aos-fregueses que não desejam
servir-se do salão comum

3. Bolo à base de feijão fradinho / Abreviatura (em por
tuguês) de Burundi

4. Advérbio que aparece em reações de surpresa / O
músico inglês Jagger, do "Rolling Stones"

5. Suscetível de ser esticada, comprimida ou destorcida
e que depois tende a retomar a sua forma original

6. As iniciais do cantor e compositor Adriani i Ponto
correspondente à parte mais lateral da asa do nariz

7. Arranjar; compor
8. O ex-ditador ugandense Idi / Sigla do estado de So

corro e Piedade
9. Oportunista político
10. Fibra com a qual se fazem cordas / Sigla inglesa do

Comitê para a Energia Atômica
11. (Gír.) Pequeno trabalho que se faz para se obter um 10

ganho avulso / Veste usada para cobrir as mãos
12. As vogais de Dinorá / Chefe de partido político
13. Organismo vegetal derivado da associação de uma

alga e de um fungo.

11

12

VERTICAIS
1. Gesticular, agitar-se I Pequena cidade mineira próxi

ma a Araxá
2. Grudar novamente / Fruto comestível de polpa ama

rela e doce
3. O maior vulcão ativo do Japão, no centro de Honshu /

Que não se limita aaspéctossuperficiais
4. Comuns, vulgares / O nome de um dos ossos dp

braço
5. Altar I O rio que atravessa Londres I As consoantes

de laquê
-

6. As iniciqis do ator italiano Valentino (1895-1926) / b
at0r paulistano Francisc_o (1'93'6�2005') [O ativista

pró-democracia chinês Xia_obb, prêmio Nobel da paz
de 2010

7. Dirigir a proa para terra (O barco) / Bem-estar
8. Formar o caráter de I O cineasta e produtor norte

-amerícano Spielberg, de UE. 1, O Extraterrestre"
9. Cidade da Grã-Bretanha, às margens do Ouse I (Pop.)

Ficar parado, não dar prosseguimento.

13
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Amélia conta para Tenpa que Manfred a beijou contra a

sua vontade. Manfred fica arrasado com o desprezo de Amélia
e Gertrude o consola. Viktor discute com Silvia e depois a beija.
Manfred demonstra ternura por Ernest, que o trata friamente.

Dália diz a Lola que não se arrepende de ter armado o flagran
te. Fabrício avisa Mundo que conseguiu o dinheiro para pagar
a fiança de lolanda. Manfred propõe a Décio que eles assal-

tem a joalheria Hauser.
.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO - 19H
Assis se surpreende com a desistência de Lili. Inês acorda

Marcelo para reclamar deThomaz. LíderJorge eArmando con
versam com Lili. Celina fica pensativa depois de ouvir Fátima

compará-Ia ao povo da cidade. Celina repreende Nilson por
faltar à aula. LC fica impressionado com os comentários fei

tos por Paulinha durante uma palestra. João e José chegam à
casa de Celina para cozinhar para ela e Fátima. Assis fala para
os eleitos sobre a Comunidade. Celina expulsa João e José de

sua casa. Heloísa se assusta ao ver Lili chegar em casa com a

roupa do treinamento. Lili pede para se encontrar com An&é.
Nilson e Fátima se assustam ao ver uma grande embarcação
seguir para os limites da floresta.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Cêsar se desespera por estar cego, e Aline finge preocu

pação. Félix se faz de vítima para os investigadores. Amarilys
pede ajuda a Laerte para encontrar um flat Márcia briga com
Edith para defender Félix. Eudóxia e Gigi armam para flagrar
Valdirene traindo Ignácio. Carlito grava um CD e avisa a Valdire
ne. Aline sai de casa e deixa César sozinho. O advogado avisa

a Edith que ela precisa conseguir provas contra Félix para livrar

Tamara da acusação.contra ela. Herbert fica cismado com o

jeito como Ordália o trata. Félix não atende os telefonemas de
Jonathan. Aline diz a Mariah que está apaixonada por Ninho.

Mariah decide gravar um depoimento para Paloma, contando

Além do Horizonte

Keila conta a Kléber que foi atacada pela Besta
Keila (Sheron Menezzes) foi atacada em Tapiré durante

um blecaute. O verdadeiro responsável é Matias (BegêMu
niz), mas a gata jura que é mais uma vítima 'da Besta. As

sustada, ela desabafa com Kléber (Marcello Novaes) sem
nem sonhar que ele é quem está por trás do mistério da

parte do plano de Aline. Paloma vai com Lutero visitar Cêsar.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Enquanto Ernestina tem seu estilo transformado pelo pro

grama Esquadrão da Moda, Chico continua com seus exercí

cios físicos para o esperado encontro. Em sua casa, Eduarda e

Shirley chegam cansadas depois de andarem pelo bairro ven

dendo as bolsas. A socialite pede para a empregada buscar

um suco de maracujá para ela. Ao sair da sala, Shirley deixa o
seu creme de abacate na mesa que esta próxima de Eduarda
e sem perceber a ex-modelo passa a truta no rosto por enga
no. No Café Boutique, Armando vai à sala de Jose Ricardo e

lhe entrega uma pasta. O rapaz diz ao empresário que já fez

o que ele lhe pediu. Ao perceber que passou o creme errado,
Eduarda tira do seu rosto o abacate e percebe que sua pela
ficou ótima com a fruta. A socialite diz a emprega que achou a

fórmula para ficarem ricas. No restaurante, Chico chega para
o encontro com a Eterna Apaixonada sem saber que é Ernesti
na. A zeladora também chega ao local e sente em outra mesa.

Os dois não percebem que estão no mesmo local.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
No capítulo (*) 052, quinta-feira, 05 de dezembro - Getú

lio observa Stella ser atirada e chora, muito preocupado. Lau
ra não esconde a ofensa que sente ao encontrar Otávio no

quarto. Ele se explica e diz que esse foi o jeito que encontrou

para ficar com ela. Michele pede ajuda a Picasso. Ele diz que

precisa fazer com que Dorotéia acredite que ele a apoiou, ao
invés de ter apoiado Danilo. Laura acaba confeSsando que
o programa foi armado pela própria mãe. Otávio se espanta
com o que ouve e desiste do programa. Ele resolve dar o di
nheiro para Laura, mas ela não aceita e vai embora. Miche

le vai até Norma procurando pelo endereço novo de Stella.

Silvinha acaba confessando para Michele que Stella tentou

suicídio, mas foi impedida por Carlão. Michele se desespe
ra. Patrícia recebe a visita do pai.Carlão fica incomodado ao

encontrar o sogro. Danilo é escolhido pelos bicheiros como

novo sucessor de Omar. Dorotéia ameaça o irmão e diz que
ele deverá seguir seus conselhos. Laura discute com Betty e
diz para que ela nunca mais a procure.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Marcelo D2 vai ser avô

Marcelo D2 se prepara para uma boamu

dança em sua vída: o cantor vai ser avô, aos
46 anos. Seu filho Stephan, de 22, está espe
rando um bebê com a namorada. D2 contou

que está bein animado com a novidade e não

tem problemas com o filho ser jovem demais

para ser pai. "Dá pra acreditar nisso? O mo

leque vai ter um filho. Eu tive filho novo, ele

também vai ter. Estou curtindo", disse ele. D2
não falou para quando é o bebê, mas já adian
tou o nome. Amenina se chamará Giovanna.

Michael Jordan será

'papai pela quarta vez
Michael Jordan vai aumentar sua lista

de herdeiros. O ex-astro do basquete mun- _

dial, que se casou em abril deste ano com

Yvette Prieto, estaria grávída pela primeira
vez. Este será o primeiro filho do casal, mas
o quarto de Michael Jordan. O atual dono
do time de basquete americano Charlotte
Bobcats é pai de JeffreyMichael, de 25 anos,
Marcus James, de 22, e Jasmine, de 19, fru
tos de seu relacionamento com Juanita Va

noy. Jordan e Yvette, que tem 34 anos e é

modelo, se conheceram em 2008 e se casa

ram no dia ,�7 de abril deste ,�119, na Flórida.

fera. "Tava na rua na hora do blecaute. Aí senti uma pan
cada forte na cabeça e devo ter desmaiado. Só pode ter sido
a Besta. Ou o Garimpeiro Fantasma", ela conta ao manda

chuva, que fica intrigado. "Será que a Besta memarcou pra
levar no próximo blecaute, Kléber?

A incerteza esvoaça desgraçamais do quea
própria desgrq,ça.

M�notti deiPicchia

�Áries
� 20/3 a 19/4 - Fogo

Hoje, você precisa dar duro se
�

quiser que o seu trabalho seja reco
nhecido. Faça a sua parte e seu em

penho será notado pelos superiores.
Faça planos para o futuro ao lado de

quem ama.O romancepedemais se
riedade. Sua popularidade aumenta:
invista na conquista. Cor: verde.

.. Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Terra

o
Com bom humor, vai se dar

bem em treinamentos, cursos ou

trabalho em equipe. O serviço deve
render mais. Assuma novas tarefas
sem medo. Sair da rotina vai agitar
o romance. Alguém de outra cidade

pode fazer o seu coração bater mais
rápido. Cor:branco.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Alguém pode tentar te passar

para trás. Você estará mais empe
nhado no trabalho e sua produ
tividade vai aumentar. O desejo
esquenta até as relações que anda
vam meio sem graça. Explore seu

magnetismo para se dar bem na

paquera. Cor: cinza.

Câncer
21/6a21/7 -Agua

Tudo o que pode ser feito em

grupo trarámelhores resultado. Tal

vez tenha que assumir novas tarefas,
mas saberámostrar que é competen
te. Seumaior desejo é ficar ao lado de

quem ama.Abra seu coração. Se per
ceber que seu alvo quer algo sério,
invista na conquista! Cor: vermelho.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Concentre sua atenção nas tare

fas queprecisa executar. Hoje vai ser
mais fácil assumir novas responsabi
lidades e impressionar os superiores.
No namoro, seu desafio é apoiar os
planos de quem ama.Alguém do tra
balho pode fazer seu coração dispa
rar. Cor: bege.I

, ,

I

r,���-"! Poderá contar com a sorte para
dar conta das suas tarefas, principal
mente se trabalha com algo ligado à
diversão. Termine todas as tarefas

que estão pendentes. Seu charme
será a suamelhor arma-para seduzir

quem deseja.A dois, faça um progra
ma divertido. Cor:creme.

n

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Não misture sua vida familiar

com a profissional, assim; seu ren
dimento será maior. Aja com dis

ciplina e poderá dar conta de suas

tarefas. Umparente pode apresentar
alguém interessante, se estiver só.
No romance, é melhor ter cuidado
com o excesso de ciúme. Cor: lilás.

Escorpião
23/lOa21/11-Agua

Converse mais com o pessoal
no trabalho, pois pode

.

aprender
bastante. lidar com papeis pode ser
mais fácil. Cumpra todas as suas ta
refas. Umbompapo pode ajudara se
aproximar do seu alvo, se está a fim
de alguém. A dois, que tal fazer um
passeio diferente? Cor: azul.

I!�_. SagitárioIa 22/11 a21/12-Fogo
Terá mais disposição para li

dar com dinheiro e pode aproveitar
para organizar suas contas. Saberá
mostrar suas qualidades no traba
lho, Precisa agir com calma para

_

não sufocar o seu pai. O excesso de
ciúme pode atrapalhar, inclusive na

conquista. Cor: marrom.

a Capricórnio
22/12a20/1-Terra -�

Você vai se sair bem se ewlomr
melhorseus pontes fortes.�ci:mais
fácil se concentrar e terminar tateias
que estavam pendentes. Confiemais
em si mesmo e use seu ch�e:Q�

- conquistar quem deseja. A:doÍS; cyir
ta cada momento do romance. Cor:

creme.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Não confie demais nos outros,
pois alguém pode tentar tirar van-,
tagem de você. Trabalhar a sós será

a melhor opção, e você vai render
mais. Não fique relembrando mágo
as ou desentendimentos com o par.
Na paquera, pode seenvolver em um

lance proibido. Cor:verde.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Vá atrás do que acredita e não

desista no meio do caminho. Seu

lado prático se destaca e pode ser

mais fácil cumprir suas tarefas. As
suma novas responsabilidades sem

medo. Programa com os amigos aju
da a movimentar a paquera e tam

bém o romance. Cor: laranja.
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Eabre-se, oficialmente, atemporada de festas de
encerramento.

Jantares, abraços e trocas de

presentes. Sorrisos e choros
com pessoas que, muitas

vezes, iremos encontrar no
dia seguinte, batendo ponto
na empresa. Pessoas que,
assim como nós, olharão
uns aos outros e nem darão
bom dia, no máximo, um
sorrisinho amarelo.
Não por antipatia! Mas, por ter
que acordar cedo na quinta
feira, depois de ter enchido
o pandulho na noite passada
e precisado tomar alguns
Epocler's e Eno's para tentar
dormir. Depois de
ter rolado na cama

desconfortavelmente,
amaldiçoando a

alma que marcou
uma dita "festa
de encerramento"
na quarta à noite)
com aquela clássica
desculpa de que
"todos estão

ocupados demais na
sexta e no sábado,
dia de semana fica

melhor, não é?".
Então, de

João Chiodini. Escritor

,... .

Q escritor@joaochiodini.com.br

Encerramento
madrugada, com aquela
azia e má digestão, também
surge o mau-humor, e nos
perguntamos: "Por que fizemos
encerramento, se o patrão nem
vai dar férias?".

Mas, vejamos pelo lado bom,
pelo lado que realmente

importa. É uma sensação boa
se reunir com todas aquelas
pessoas que estavam ao nosso

lado durante as conquistas
e durante os perrengues do
ano. É bom ver todo mundo

que batalhou junto e ver que,
mais uma vez, mais um ano,

conseguimos. Por maiores
que puderam ter sido as

dificuldades, os problemas e

ADOTETITA!
Porte pequeno,
vacinada e

castrada. Muito

linda, parece que
_ tem os olhinhos

maquiados, adora
carinho, excelente
companhia para
adultos e crianças.
Se dá bem com

outros cães.
Contato com Rute,
no telefone 3374-
1182

as tristezas, conseguimos. Que
estamos todos juntos na linha
de chegada da maratona 2013,
e queremos estar juntos na
largada de 2014.
E o legal do encerramento é

que é uma reunião voltada
ao passado. Ninguém faz
encerramento para falar
dos planos de 2014. Faliu
das coisas da Copa, falar da
política do ano que vem, falar

que vai caprichar na dieta, que
vai começar a fazer exercício e

economizar mais. Isso a gente
deixa para a noite de ano novo.

Pois, o que nos faz ser quem
somos, são as coisas que temos

para contar e não os planos

que faremos.
Essa festa é para relembrar

daquela saia justíssima que
enfrentamos, e dar risada.
Sabe quando acontece uma
coisa ruim e alguém dá um

tapinha nas costas e diz: "Um
dia vamos rir disso tudo?".
Essa é a hora! É a hora do riso!
Essa é festa da revelação
(do amigo secreto). A festa

que não sabemos quem nos

presenteará, mas sabemos,
o presente iremos ganhar,
afinal, lista de presente de

amigo secreto é para "evitar

surpresas", não?
É a festa para mostrar que tudo

pode, sim, acabar em pizza.
Ousushi, ou
nachos, ou

,

churrasco.
E leitores,
nós também
merecemos

uma festa de
encerramento,
mesmo que
semana

que vem
estaremos aqui
novamente.

Pizzaria? Pode
ser? Cada um

paga o seu.

ME LEVA PRACASA! A cadela da foto está perambulando no

Bairro Vila Nova há algumas semanas. Deve estar perdida e

não abandonada. Se alguém puder abrigá-Ia até encontrarmos
um lar estará fazendo um grande gesto de compaixão
e generosidade. Ela está na rua, precisa urgente de lar

temporário ou definitivo. Contato no 3371-7�23, com Jhony
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'(:lique', animal
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Adolar Hotch,
Aline K. Kimas

�ndre de C. Ferreira
Andre l.uizPedrl

AJlete M. Ortiz
Asta Hornburg
Beatriz Vamashita

Carla Gisele Dos Santos

Rocha
Celso Rosa

Cristiane Elisabeth Voelz

Cristiane Voelz

Debora Rahn
Dirce Terezinha Nunes
Dúlci Ulrich
Elilia Buzzi

Felipe Lenzi

Gertrudes Olsterich
Guilherme Erdmann

Hilze Dóge
IIze Schmidt
Irene Porinelli--
Irineu Krueger
Jean C.Vieira
José L Kramer _ '"

Katia.Krüger Schulz
Ketly� Daiane Wolf

Kevlyn Caroline Wolf

Lais de C. Ferreira

Leandro Rech
Lucas Rech
Luiz C. Barabas

Many Mary
Marcelo da Silva de Lima

Maria L. S. Araújo
Maria Parma Correa
,

Mateus Lenzi

Olori Lombardi
Sonia Kienen

Valerio da Silva
Valtrudes Laube
Waldemar Maas

Wanderlei Viola
Van L. Scoz

Curiosidade
5 de dezembro.:

... é o 3390 dia do ano.
Faltam 26 para acabar
o ano. Noite de São
Nicolau. Dia Internacional
dosVoluntários para
o Desenvolvimento
Económico e Social.

.Fonte:Wikipedia
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana jaragua@festadasemana.com.br

Cliques do baile na Sociedade Alvorada, dia 30

Festa de Rei e
Rainha com baile

AAssociação Recreativa e Cultural
Rio da Luz "Salão Barg", de Jaraguá do
Sul, promove neste sábado (7), Festa de
Rei e Rainha com Baile.A concentração
dos sócios, convidados e simpatizantes,
estámarcada para às 17h3omin, na sede
social, seguindo às 18h embusca das

majestades: Sr. Ari Homburg e Sra.Alzira

Kôepp, O desfile estará sob o comando
do Sr. Almir Kickoefel, acompanhado
pela BandaDiversão. O baile terá início
às 23}l, com animação da Banda Corpo e

Alma. Ingressos antecipados para o baile
aR$ 15, na FlashVídeo Locadora, Posto
Mimematriz, PanificadoraVonete e Posto

Mime do Rio Cerro, nahora será R$ 20.
"Vá e divirta-se na Sociedade maisTípica
da Região". Endereço da Sociedade: Rua
Eurico Duwe, n? 2.600. Bairro Rio da Luz
LMaiores informações pelos telefones
3376-2184/9117-1583/9948-1115·

Rafael Xavier e Leidiane Reckelberg

Danieli da Silva Schmitz
e Gilson de Freitas

Tays Lemos

Freitas,
Maiara

Silveira de

Abreu, Marcia
de Souza

Andreia

Camargo,
Suzani

.Camargo
e Gislaine
Marchinhak

Jefferson Sipriani e
Leticia Bublitz

t ,

Marcelo Perin e Silza Mara de Oliveira

OCP17
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I
,

Luani Christini Hoeltgebaum e

Ana Caroline Wihelm Alves

- t

.

Silmara Garcia
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oleo de cozinha
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germIna arvores
gL�

DIVULGAÇÃO

BENEFicIO
Doação do material

para reciclagem
sé transformou em

ação ambiental no
Bairro Amizade

Gabriela Bubniak

A comunidade do Bairro
.l1.A.rni.zade, em Jaraguá
do Sul, recebeu urna área
revitalizada com 1.069
plantas nativas, em troca
de urn ano da coleta de óleo
de cozinha usado. Em urn

terreno com mais de qua
tro mil metros quadrados,
da Rua Francisco Dutra,

. houve o plantio das mudas
de espécies frutíferas e não
frutíferas.

Esta ação, que faz parte
do Programa "Óleo Útil",
do Núcleo de Postos de
Combustíveis Acíjs-Apevi,
e tem o objetivo de esti-

mular nas pessoas a en

trega do resíduo que não
são mais utilizados e evitar
que o óleo seja jogado em

locais inadequados, como
rios e nos esgoto. O mate
rial coletado é reutilizado
para empresas que fabri
cam rações ou biodiesel.

Cada dez litros arreca

dados corresponde a uma

árvore plantada pelo progra
ma. No primeiro ano, reali
zado de outubro de 2011 a

setembro de 2012, foram
recolhidos 10.689. Esse ano,
a arrecadação teve urn au

mento de 13%, com 12.683
litros de óleo. "O projeto
se baseia em recolher, edu
car e devolver. Para 2014,
o propósito é encontrar
mais um lugar para plan
tar mais mudas", revelou
o coordenador do Núcleo
de Postos, Sérgio Seefeld.

A escolha do local foi
feita com o trabalho da
empresa de consulto
ria ambiental, Biovita e a

EDl1l\LDEINI1MAÇÃODEPROIFSro
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
da CGJlse, para a deVida ciência ao responsável, segue a relação de tftulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, acontar destapublicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do
prazo legal FICAM INTIMADOSDOPROIFSID:

Apontamento: 267130/2013 Sacado: AGF SERVICOS IlDA Endereço: R
PREE JOSE BAUER 222 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89254-100 Cedente: LIM
PEXCEL PROD DE LIMP IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 3740 A
3750 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.471,10 - Data para pagamento:
10/12/2013-Valor total a pagarR$1.556,16 Descrição dos valores: Valor do tf
tulo: R$ 1.471,10 - Juros: R$ 5,88Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Fundação Jaraguaense de
Meio Ambiente (Fujama).
Foi com através de urn estu
do técnico que foi_priorizada
essa região do bairro para
receber as mudas.

De acordo com Idezides
Rezende Filho, presidente
daAssociação deMoradores
do Amizade, a comunidade
passa a ficar mais envolvida
com a campanha neste mo

mento, para tentar manter o
local e tero cuidado para que
não haja depredação. "Essa
região foi bastante prejudi
cada com as enchentes de
2008, por isso essa ação foi
muito importante, para me
lhorar a qualidade de vidade
quem vive ao redor."

O prefeito Dieter Jans
sen reconheceu a importân
cia da conscientização da
reutilização do óleo de cozi
nha, além da grande vanta

gem da revitalização da área
para a comunidade. "Espe
ramos contemplar os outros
locais", disse.

PONTOS
·DECOLETA
Em Jaraguá do Sul, o

óleo de cozinha utilizado
pode ser guardado em

garrafas PET e entregue em

um dos 47 pontos de coleta
dos postos nucleados.

JARAGUÁ DO SUL

• Postos Mime

• Emmendorfer Com. Veículos
• Posto Agricopel Ltda
• Posto Amizade

• Posto Bogo Ltda

• Posto Cidade

• Posto Fenix

• Posto Marcolla

• Posto Pérola

• Posto Pezzini

GUARAMIRIM

• Auto Posto 28

• Posto Rudnick

Edtu;ação
Picolé saudável conquista
prêmio sul-americano

Com o projeto "Saúde
no Palito: Uma proposta de

produção de picolés saudá
veis à base de plantas com

propriedades medicinais",
três alunas do 90 ano do
ensino fundamental da Es
cola Municipal Antônio Es
tanislau Ayroso, do Bairro
Jaraguá 99, conquistaram o

primeiro lugar em feiras de
nível municipal, nacional e
sul-americano, na IV Mos
tra de Ciência e Tecnologia
da Escola Açaí (Mctea), ca
tegoria de ciências da saúde
do ensino fundamental, que
aconteceu em Bacarena, no
Pará, no final de novembro.

Após vencer na escola, o
projeto foi inscrito na Feira
Brasileira de Ciências e En

genharia (Febrace), na qual
o primeiro lugar proporcio
nou ao grupo a credencial
para a feira internacional. "A
maior importância de tudo
isso é o crescimento com a

troca de experiências neste
intercâmbio cultural, e a re

ferência que elas passam a

ser para os demais alunos,
influenciados pelo bom re

sultado", disse o instrutor do
grupo eprofessor de ciências

da, JeanMary Fachini.
A aluna Gabrielle De

marchi Kemczynski, 14, ex
plicou que a intenção do gru
po era fazer algo relacionado
à saúde. "Queríamos incen
tivar o consumo de frutas
e verduras, pois nem todo
muito gosta, principalmente
as crianças", disse. "Junta
mos essa ideia e fizemos pi
colés saudáveis", detalhou.A
aluna Jeniffer Stefani Teski,
14, . hoje na Escola Ricieri
Marcatto, também viajou
com a equipe.

Segundo Fancielly Edu
arda Pinto, 14, todos apro
varam e o picolémais aceito,
depois dos testes, foi feito de
beterraba com hortelã, me
lado e urna pitada de sal. O
sal foi o ingrediente que fez a
diferença, pois é responsável
por realçar o sabor.

O professor Fachini eon..

ta que o projeto terá conti
nuidade e será apresentado
na Feira Internacional que
acontecerá em Assunção, no
Paraguai, ainda semdatadefi
nida. Quem quiserajudarno
apoio à viagem deve entrar
em contato com a escola, no
telefone: 3376-2289.

EDUARDO MONTEClNO

LEGUMES NO PAUTO As alunas Fancielly e Gabrielle
participaram do projeto educativo, vencedor no Pará

. Tabelionato 6riesbaclt
Notas e Protesto

EDl1l\L DE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARlNA

Novo endereço: Rua Cei. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL .. se - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

- Espécie:DMI-N'TItulo: 16920 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 907,30
- Data para pagamento: 10/12/2013-Valor total a pagarR$1.009,86 Descrição
dos valores: Valordo tftulo: R$ 907,30 - Juros: R$1,81 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 27,80

Aponlaroento: 267187/2013 Sacado: CERROMlITALMECANICAIlDA Ende
reço: RUA JOAO ROPELATID,390 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89265-520
Cedente: JURESA INDUSI'RlAL DE FERRO IlD Sacador: JURESA lND DE
FERRO IlDA Espécie: DMI - N° TItulo: 0028903 03 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 3.780,00 - Data para pagamento: 10/12/2013- Valor total a
pagar R$4.l52,4O Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.780,00 - Juros:
R$ 282,24 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$30,31

Apontamento: 267302/2013 Sacado: BElA BOUTI1 MODAS IlDA ME En
dereço: NEREU RAMOS, 48 - CORUPA-se - CEP: 89278-000 Cedente: RA
FARlll1lINDUSfRIA DE CALCADOS Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
00593621 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.118,47 - Data para paga
mento: 10/12/2013-Valor total a pagarR$1.249,43 Descrição dos valores: Va
lor do tftulo: R$ 1.118,47 - Juros: R$ 2,23 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 267188/2013 Sacado: CERROMlITALMECANICAIlDA Ende
reço: RUA JOAO ROPELATID,390 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89265-520
Cedente: JURESA lND DE FERRO IlDA Sacador. JURESA lND DE FERRO
IlDAEspécie:DMI - N' TItulo: 0028903 p2 - Motivo: faltade pagamentoValor.
R$ 3.780,00 - Datapara pagamento: 10/12/2013-ValortotalapagarR$4.l65,oo
Descrição dos valores: Valor do tftulo: R$ 3.780,00 - Juros: R$ 294,84 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$30,31

Apontaroento: 267322/2013 Sacado: CAMPOS E CAMPOS EQUlPnE SAN
ITDAME Endereço: R JOAOWlESfJUNIOR, 1753 - AGUAVERDE-JARAGUA
DOSUL-SC-CEP: 89254-500Cedente:MEIMURGlCAHAMEIlDA Sacador.

Apontaroento: 267282/2013 Sacado: nQ.RS ACESSORlOS DE INFORMAl'
Endereço: RUA ERWlNO MENEGaITl869 - OllCO DE PAU - JARAGUADO
SUL-se - CEP: 89254-000Cedente: 4llNUXSOFT.EOOM.DE PROGlrDA Sa
cador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 255468 - Motivo: falta de pagamentoValor.

-R$ 108,35 - Data para pagamento: 10/12/2013- Valor total a pagar R$186,08
Descrição dos valores: Valor do tftulo: R$ 108,35 - Juros: R$ 0,25 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
17,63

Apontamento: 266848/2013 Sacado: MAROO DOS SANTOS Endereço: RUA
ROBERTOZlEMANN 1888 CZERNlEWlCZ - JARAGUADOSUL-CEP: Ceden
te:GRATIOFACFOMENIDEASSESSORlACOMEROALIlDA Sacador:GlA
COMINI COMERCIO DE PlAN1l\S IlDA Espécie: DMI - N' TItulo: 18102013-
I - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.609,17 - Data para pagamento:

.

10/12/2013- Valor total a pagar R$1.695,49 Descrição dos valores: Valor do
tftulo: R$ 1.609,17 - Juros: R$ 3,75 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$22,72

Apontamento: 267133/2013 Sacado: EDER CARfES GONCALVES Endereço:
AV PREFEl'I1)WAIDEMAR GRUBBA, 3841 - CENTENARlO - Jaraguá do Sul
se - CEP: 89256-502 Cedente: O R T SOM E ACESSORlOS AUlDMOTIVOS
IlDA Sacador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 0003773912 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 247,37 - Data para pagamento: 10/12/2013- Valor total a
pagar R$329,14 Descrição dos valores: Valor do tftulo: R$ 247,37 - Juros: R$
0,90Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 21,02

Apontamento: 267117/2013 Sacado:ROSANGElACARLlNI 82174091968 En
dereço: R JOAOroZlNICX02 - SN - SAlA02 - CENTRO - CORUPA-se - CEP:
89278-000 Cedente: NANGE CONFECCOES IlDA Sacador. - Espécie: DMI -

N°TItulo: 1507481/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 566,24 - Datapara
pagamento: 10/1212013- Valor total a pagar R$696,29 Descrição dos valores:
Valor do tftulo: R$ 566,24 - Juros: R$ 1,32 Emolumentos: R$12.25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60- Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 267232/2013 Sacado: lNOVACAR CENTRO AUlDMaTIVA
IlDAME Endereço: AV.PREEWAIDEMAR GRUBBA, 1033 - BAEPENDI- Iara
guá do Sul-se - CEP: 89256-500 Cedente: OOREMMA IlDA Sacador. - Espé
cie: DMI - N° TItulo: 0707044402 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 626,00
- Data para pagamento: 10/12/2013- Valor total a pagar R$703,25 Descrição
dos valores: Valor do tftulo: R$ 626,00 - Juros:R$1,46Emolumentos:R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 267237/2013 Sacado: SALEJ'E BECXER INAOO Endereço:
HERClllO ANAOATO GAROA 421 - SANTOANlUNlO - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89266-270 Cedente: COOPERPillVA DE CREDITD VALE DO lWAl
VlACREDI Sacador GERSON uns BONOMINI Espécie: DMI - N° TItulo:
001/0001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$180,00 .- Data para pagamen
to: 10/12/2013-Valor total a pagar R$280,05 Descrição dos valores: Valor do
tftulo: R$180,00 - Juros: R$ 0,48Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$.
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência;R$39,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo'; na data de 05/12/2013. Iaraguã do Sul (SC), 05 de de
zembro de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de tftulos publicados: 11
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Preços reajustados nas bombas
REMARCADOS Variação nas revendas de combustíveis
ficou na média de 4% para a �asolina e 8% para o diesel

Diego Rosa

Qaumento dos combustíveis já
vigora em Jaraguá do Sul com

reajustes que variam em média de
até 4% na gasolina e 8% no diesel,
em algumas unidades. Esses per
centuais foram os mesmos estipu
lados pela Petrobras, na semana

passada, para as refinarias.
a vice-presidente do Sindicato

dos Revendedores de Combustíveis
em Santa Catarina na região, Pau
lo Chiodini, avalia que o setor não

reajustou os valores com o cálculo
dos impostos que incidem sobre os

produtos para evitar perdas nomer
cado. Segundo ele, ainda há uma

tendência de não haverum aumento

integralpor causa da variação da de
manda do mercado.

"A concorrência e a influência da

proximidade com a BR-101 (onde
há estabelecimentos com preços
mais baixos), fez com que houvesse

um reajuste menor em a1guns luga
res (3%), com os postos absorven
do o custo dos impostos", explicou.

Num posto da Barra do Rio Cerro,
o valor da gasolina, que antes estava

R$ 2,93, agora custa R$ 3,02, com

aumento de quase 3%. Em outros es

tabelecimentos, o valor da aditivada,
que estava em R$ 3,06 passou a R$
3,16. Já a comum subiu para R$ 3,06.
Em outro estabecimento, situado na
Barra Rio Cerro, junto à SC-uo, que
é considerado um dos mais baratos
do município, o valor reajustado fez
a gasolina comum passar de R$ 2,84
para R$ 2,899. a etanol está em R$
2,39 e o diesel segue o mesmo valor.
a último reajuste da gasolina foi

em janeiro, com aumento de 6,6%.
a diesel havia sido aumentado em

março, em 5,4%. Segundo a Petro

bras, essa ação busca alcançar "a
convergência dos preços no Brasil"
com os valores vigentes nomercado
internacional.

EDUARDQ MONTECINO

TASELA Em alguns estabelecimentos de Jaraguá do Sul,
o aumento fez os valores da gasolina ultrapassar os R$ 3

Gás pode subir
Esse reajuste também

pode refletir no gás de c0-

zinha. Embora ainda não
há nenhuma confirmação
oficial das revendas, o só
cio da maior distribuidora
da região, Luis Innela, disse
que geralmente quando há
o aumento dos combustí

veis, o gás tambémmuda de

preço. "Acredito que dentro
de alguns dias pode haver

mudanças", comentou. a
- valor cobrado em Jaraguá
do Sul do botijão caseiro, de
13 quilos, entregue nas ca

sas varia de R$ 44 e R$ 48.
dependendo da localidade.
Na revenda o preço é R$ 41.

Procon vai divulgar nova pesquisa de preços
a Procon de Jaraguá do Sul

deve divulgar, até o dia 10, uma

nova pesquisa dos preços cobra
dos em 37 postos. Segundo o

diretor do órgão, Luís Fernando

de Almeida, uma das dificulda
des na fiscalização realizada é

provar se os combustíveis re

ajustados foram adquiridos
antes do aumento autorizado

:\ PROGRAMA

r.-eclcla�J.r••u.

pela Petrobras, na sexta-feira

passada. A pesquisa do Pro

con pode ser vista no sitewww.
jaraguadosul.sc.gov.br e procu
rar o ícone "Pesquisas Procon".

�----
, I i
-----_.
PREFElrURA

JARAGUÁDOSUL
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Mais jovens educados
a dizer 'não' às drogas
P'ROERD Programa da Polícia Militar termina o ano com cerca

de 1,8 mil estudantes doutrinados a ficarem afastados desse mal

Natália Trentini

Crianças longe das dro

gas. Esse é o lema do

programa criado pela Po
lícia Militar para orientar
alunos de escolas públicas e

privadas sobre os perigos da
dependência química e as

conseqüências da violência.
Ontem, na Arena, cerca de

1,8 mil crianças de Jaraguá
do Sul se formaram no cur-

so, após um ano de trabálho
em sala de aula.

Misturando a festa e

cerimônia mais formal, o

evento contou com o entu

siasmo das crianças e dos

pais que acompanharam
de perto. Para a dona de

casa, Teresinha de Lima,
40 anos, o programa é de
extrema importância para
as famílias. Ela comemora

que dos sete-filhos que já

passaram pelo Proerd, ne
nhum teve envolvimento
com as drogas. "Eles che

gam com muita informa

ção em casa. Pedem para
eu largar 0U cigarro ou fu
mar longe deles", contou.

A experiência de entrar

em contato tão cedo com a

figura policial foi um fator

importante para o jovem
AndersonGottardi, zzanos,
que hoje está na escola de

formação do 140 Batalhão.
"Eu freqüentei o Proerd na

primeira turma. Escutar as

orientações de outra pessoa
émarcante, sai do cotidiano,
Ajuda a tirar aquela visão de
medo da polícia", afirmou o

futuromilitar.
O principal foco são es

tudantes do 5° ano do en

sino fundamental, mas o

programa também atende
séries iniciais e grupo de
adultos. Para que o projeto
funcione, comunidade e a

escola também têm papel
fundamental. Além falar

sobre a resistência a drogas
e todo o contexto, existe
um preparação social com
estímulo a pró-atividade.

"A essência da polí
cia militar é a prevenção.
Acreditamos nisso e pas
samos uma mensagem
otimista. Nós vamos for
mar cidadãos preparados
pára viver em sociedade. A

criança educada hoje não
será o bandido amanhã",
destacou o coordenador do
Proerd do 14° Batalhão de
Polícia Militar, o tenente

Antonio Benda da Rocha.

MOBILIZADOS Alunos das escolas de Járaguá do Sul participaram
ontem à noite da formatura realizada na Arena Jaraguá. Um dos

destaques foi a chegada do leão, mascote símbolo do Proerd

NoCentro

Motoqueiro ameaça PMs
'

Um homem de 27 anos

foi preso pela Polícia Mili

tar, na madrugada de quar
ta-feira. Ele conduzia uma

motocicleta pela Avenida
Getúlio Vargas, no Centro,
visivelmente embriagado.
Na abordagem, ele amea

çou os, policiais. Após ser

encaminhado até a Delega
cia de Polícia, o condutor
ainda tentou fugir, mas foi
alcançado. O motociclista
foi multado, teve a CNH

apreendida e moto recolhi

da, e foi levado diretamente
ao Presídio Regional de Ja
raguá do Sul.

Guaramirim.

.Pesquisa de tráfego na BE.-2S0
Uma empresa de pes

quisa de tráfego fará pes-
o quisa com os motoristas

que passaram pelo posto
do Polícia Rodoviário Fe

deral, em Guaramirim,
pelos próximos três dias.
A equipe terceirizada

presta serviços em par-

.�
lSIl'

PLANTÃO
POLICIAL

Acompanhe no

www.ocponline.com.br.
de segunda a sexta-feira, o

programa Plantão Policial, com
as principais notícias do dia
de Jaraguá do Sul e região.

PM

Andarilho
"

e preso
Um andarilho que ca

minhava pela Rua Atha
násio Rosa, em Guarami

rim, foi identificado por
policiais militares e acabou
detido nesta terça-feira.
O homem, de 52 anos, foi
abordado e tinha manda
do de prisão emitido pela
comarca da cidade," que
convertia pena para regime
fechado. Ele foi preso e le
vado à Delegacia de Polícia.

Ônibus
Motorista
é assaltado

Um jovem de 17 anos

foi apreendido por assal
tar o motorista de um ôni
bus no final da tarde de

terça-feira. A ação aconte
ceu por volta das 15 horas.
O veículo estava no bairro
Nereu Ramos quando o

menor, armado com uma

faca, anunciou o assalto.

Após levar o dinheiro que
estava com-o motorista,
cerca de R$ 18 tentou es

capar pela Rua Luiz Sar-··

ti, mas acabou detido por
pessoas que testemunhá-,
ramo crime. O menor foi
liberado e deve se apre-.
sentªrpara ,uma augiên
cia marcada no Fórum.

SUA OPORTUNIDADE PODE- ESTAR: ÀQ �.

Se você é uma pessoa com 'dé.fidênc(a:;·ct:T'
Mannes, fabricante de colchões, -estofadós,
espumas e travesseiros, está em busca de

novos profissionais.

ceria com o Ministério
dos Transportes. As en

trevistas são aleatórias,
com objetivo de conhecer

origem e destino de quem
passa pela BR-280. A ação
acontece em todo o país e
é parte de estudos de pla
Il1l'ejamentc> logísfíeo,

Cddastre-se no site

www.mannes.com.br
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MIRANDO ALTO Campeão dos Jogos Abertos, piloto jaraguaense sonha em representar o Brasil nas Olimpíadas de 2016, no Rio

Henrique Porto

A pesar do bicicross ser

r\uma modalidade olím

pica, ela não teve o carinho

que merece na última edição
dos Jogos Abertos de Santa

Catarina, realizados em Blu
menau. A pista ficou 'pronta'
apenas no dia das baterias

eliminatórias, o que acabou
deixando o título completa
mente'em aberto. Para pio
rar, choveu muito nos dias

que antecederam a prova, o

que acabou deixando a pista
aindamais impraticável.

Após vencer todas as

. baterias eliminatórias, GuI
lherme Donat Bourscheidt, -

o Borcha, piloto de Jaraguá
do Sul, largou mal na final.
Caiu para a segunda colo

cação e apenas na terceira
reta conseguiu. sobrepor
o primeiro colocado, para
então arrancar rumo à me
dalha de ouro.

"A pista foi mais um ad

versário, fora os oponentes
que tínhamos das outras ci
dades. Quando terminava a

volta, parecia que a gente ti
nha corrido umamaratona",
brincou o atleta. "Já havia
vencido as baterias anterio-

res, mas na final larguei em
segundo. O adversário que
estava na frente cometeu

um erro. Foi quando eu pas
seipara a vitória", relembrou.

Ao cruzar a linha de

chegada, Borcha explodiu
em alegria. Após Í4 anos

de dedicação ao bicicross,
enfim veio uma grande
conquista na categoria
adulta, que o -credencia a

sonharmais alto nos próxi
mos anos. Agora, as Olim
píadas do Rio de Janeiro,
em 2016, passaram a ser

um sonho palpável.
Talvez este tenha sido

o motivo de sua comemo
-

ração um tanto inusitada.
Inicialmente arremessou a

bicicleta longe, com fúria.
Na sequência, foi ao encon
tro da torcida, até receber o
caloroso abraço de seu téc

nico, Valdir Moretti, que o

treina desde os seis anos de
idade e afirma com todas as
letras que Borcha é um atle
ta que nunca irá 'se vender'

para outras equipes.
"Espero que essa meda

lha aumente a visibilidade e

os investimentos na moda
lidade. O BMX é olímpico
e podemos conseguir uma

vaga nos Jogos. É dificil,mas
tenho potencial para isso",
afirmou o atleta.

Para isso, Borcha terá

que se dedicar a carreira
internacional a partir do

próximo ano, o que acarre

tará em um aumento nos

custos. De certo, apenas
o incremento que terá no

bolsa atleta municipal, gra
ças a sua recente conquista.
"A partir de 2014 pretendo
participar das provas que

pontuam. para o ranking
olímpico, para tentar bus
car uma vaga na equipe
brasileira. Mas é preciso

que
\

haja investimentos

para participar das provas
internacionais e conquistar
pontos", lembrou.

Nascido blumenauense

por uma 'trapaça' do desti
no (na ocasião não haviam
leitos disponíveis em Jara

guá do Sul), quis o mesmo
- destino que a estrela de
Guilherme Donat Bours

cheidt brilhasse alto em

'casa'. Foi um novo nasci

mento, agora de um atleta
maduro e pronto para ven
cer nas pistas. "Foi cansa
tivo e sofrido, mas valeu a

pena", concluiu.

MOMENTOS Depois de arremessar a bicicleta com raiva, após cruzar a linha de chegada, Borcha abre o sorriso no pódio e comemora ao lado do técnico e amigo Moretti
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Fechamento desta página: Oh

Ordem do Mérito é entregue
COMENDA Prêmio é organizado pelo Conselho Municipal de Desportos e

homenageia pessoas físicas e jurídicas Com destacada atuação na área

Lucàs Pavin

TI in cerimônia realizada no res

..c.taurante do Parque Malwee,
na noite de ontem, foram entre

gues os kits (diploma, medalha e

distintivo de lapela) referentes à
Ordem do Mérito Desportivo de

2013, uma honraria concedida

pelo ConselhoMunicipal de Des
portos para pessoas físicas e jurí
dicas com atuação destacada em

prol do crescimento e desenvol
vimento do desporto municipal,
estadual e nacional.

Destaque na natação, Heidi
Werninghaus Behnke era espe
cialista nas provas de 100 e 200

metros medley, além dos saltos
ornamentais. Bateu vários re

cordes e sagrou-se campeã ca-

tarinense. Durante seis anos de Foi atleta e fundador do Grêmio

competição, conquistou mais de
cem medalhas. Só nos JASC dis

putado em Jaraguá do Sul, foram
nove as medalhas.

"É muita emoção relembrar
de quando começamos com a

natação aqui em Jaraguá do Sul.
Foi uma surpresa eu ter sido
lembrada depois de tanto tem

po", reconheceu Heidi.
Natural de Florianópolis, mas

vivendo em Jaraguá do Sul desde
1952, Alberto Taranto (81 anos)
receberá o prêmio por sua de

dicação ao futebol, tando como

jogador, quanto como árbitro.
Taranto começou sua carreira
local no Clube Atlético Baepen
di. Depois passou por clubes de
Santa Catarina e de do Paraná.

Esportivo Juventus, Após en

cerrar a carreira na linha, aos 36
anos, se tornou árbitro, quando
apitou jogos do Campeonato Ca
tarinense e das competições da

Liga Jaraguaense de Futebol. Por
fim, dedicou-se a revelar talentos

para a modalidade, trabalhando
em diversas escolinhas da região.

"Quando eu cheguei aqui, era
apenas um menino desconheci
do. Hoje já é a quinta homena

gem que recebo nesta terra que
rida", frisou Taranto.

Outra homenageada foi. a

empresa Malwee Malhas, prin
cipalmente por sua contribuição
ao futsal. Também apoiou o bici
cross, o atletismo e o futebol de

Jaraguá do Sul.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ANTECIPAR Técnico Sergio Lacerda quer adiantar as férias da equipe com a conquista do returno

Campeonato Catarinense
ADJ e Joinville duelam na noite de hoje, naArena

Após eliminar Rio do Sul, a

AD Jaraguá (CSM/Pré-Fabricar/
Mannes/FME) tem um clássico

pela frente no Campeonato Cata
rinense da Divisão Especial. Em
partida válida pela ida da semifi
nal do returno da competição, o
time comandado pelotécnico Ser
gio Lacerda enfrenta o Joinville,
hoje, às 20h15, naArena Jaraguá.

Os rivais já duelaram por qua
tro vezes na atual temporada,
com uma vitória dos jaraguaen
ses e três dos joinvilenses. Porém,

vale lembrar que o único triunfo
da ADJ garantiu o simbólico títu
lo do turno do certame Estadual.

Caso os jaraguaenses vençam
também o returno, ficam com o

título do Campeonato Catarinen-·
se de forma antecipada. Se não

passarem pelo Joinville, ainda
haverá uma fase final envolvendo
os campeões de cada turno, além
dos dois times de melhor índice
técnico até aqui.

NaADJ, o pensamento é ante

cipar a conquista. "Sabemos que

será um jogo muito difícil, mas
temos que aproveitar o fator casa
e arrumar uma vitória neste pri
meiro confronto para levar uma

vantagem para Joinville", disse o

ala Pepita.
Os ingressos antecipados

ainda podem ser adquiridos no

Posto Mime (Matriz e Kohlbach),
na Girolla Imóveis, na Mannes

Colchões e no Restaurante do

Espeto, na Vila Lenzi. Os valores .

são de R$ 15 (numerada) e R$ 10

(superior), �.:

HENRIQUE POlITO/AVANrE!

-

RECONHECIMENTO Uma das pioneiras da natação em nosso
município, Heidi exibe orgulhosa a Ordem do Mérito Desportivo

Basquete

Seleção Sub-15 trema na cidade
Com o apoio da Fundação

Municipal de Esportes e Tu

rismo, a Seleção Catarinense
de basquete sub-rg feminino

.

treina em Jaraguá do Sul até
o próximo dia 8 de dezembro.

No total; doze garotas de
toda Santa Catarina trabalham
sob a supervisão de Julio Patri
cio, que é auxiliado por Ernani

Buerger, O objetivo é preparar
a equipe para a participação
no Campeonato Brasileiro da
Primeira Divisão, entre os pró
ximos dias 9 e 15, em São José
dos Pinhais (PR).

da casa na equipe: a pivô Gre
tchen Magridt Wachholz e a

ala Julia Zandonai Schmauch.
Junto com as demais atletas, .

elas treinam todos os dias em

dois períodos (manhã e noite),
no ginásio do Colégio Evangé
lico Jaraguá.

Na competição nacional, as
catarinenses terão pela fren
te na primeira fase da disputa
os selecionados de São Paulo,
Rio Grande do Sul, Mato Gros
so do Sul e Espírito Santo. "É
urna chave complicada, mas

confiamos em nossas meni-

Duas são as representantes nas", analisou Patricio.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

NOVAMENTE Federação Catarinense confiou ao técnico

_j!l!a_g.l!ae.!!�e _J_u!i_�at_�.i_c!C? Q__c::.o'!l_�ndC) .da equipe sub-15
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MMA o x-team_te�@hotmail.com

X-TEAM
* David Tomio de Mattos, Mestre Xítão

Toquinho
Nesta ultima terça-feira o presidente daWSOF Ray Sefo disse que

foi atendendo aos pedidos de Renzo Gracie e os irmãos Nogueira
que ele decidiu contratar o brasileiro banido do UFC. "Depois de

ouvir Renzo Gracie, que é ummestre
de Jiu-Jitsu, e ouvir o que ele tinha
a 'dizer sobre aquele incidente em

particular, aconteceram algumas
discussões e conversas entre nosso

matchmaker e o time de Palhares.

Nogueira está nos dando sua palavra
de que ele sentou com Palhares,

está ajudando-o com seu camp e está

procurando ajuda para ele também. Então,
todas essas coisas juntas permitiram que
eu olhasse para a situação de uma maneira
diferente e, conversando com minha

equipe, decidi contratá-lo", disse.

'Cinturão Catarinense de IücldJoxing
No dia 23 de novembro disputei o Cinturão Catarinense de Kickbo

xing na cidade de Indaial, onde acabei nocauteandomeu adversário no
segundo Round e faturei o cinturão que tinha perdido anos atrás logo
quando ele foi criado e colocado em disputa. Hoje esse cinturão não sai
mais daX- TEAM literalmente, pois fui informado pela FCKB (Federação
Catarinense de Kickboxing) que ele vai ficar comigo para sempre, pois
no futuro serão colocados outros cinturões em disputa. Terei apenas que
defender o título Catarinense periodicamente como mandam as regras. O

vídeo da luta você confere no portal do OCP (www.ocponline.com.br).

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, Jiu-Jitsu,
Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing,

Copa do Mundo

Mais ingressos à venda
AFifa abrirá nopróximo

domingo a segunda fase de

compras de ingressos para
a Copa do Mundo, visando
sorteio que acontecerá em

fevereiro, que mais uma vez
tem a expectativa pela com
pra de 100% do que for dis

ponibilizado, como aconte

ceu anteriormente.
O diretor de marketing

da Fifa, Thieny Weil, ga
rantiu nesta quarta-feira,
em entrevista coletiva rea

lizada na Costa do Sauípe,
na Bahia, que não é neces
sário desespero dos tor-

cedores, e que ainda será
liberada uma parte dos

ingressos de cada partida
exclusivamente para os ci
dadãos dos dois países en
volvidos. "Não há correria,
não há pressa. Haverá dois
meses para fazer os pedi
dos", explicou o represen
tante da entidade máxima
do futebolmundial.

Na primeira fase de co

mercialização de ingressos,
foram registrados 6,2 mi
lhões de pedidos, sendo que
foram vendidos 1.084.333.
Segundo Weil, esta é a pri-

Flamengo
Time júniorno Carioca.

Querendo priorizar a

Copa Libertadores no co

meço de 2014, o Flamengo
pensa em escalar um time
de juniores no Campeo
nato Estadual. A ideia é
dar as melhores condições

possíveis para que a equi
pe principal possa render
ao máximo na competi
ção internacional. Porém,
é possível que em sema

nas sem jogos da Liberta
dores os titulares atuem

meira vez que foram es

gotadas as entradas desta
maneira. Além disso, a Fifa
garantiu que a cada jogo
16% dos ingressos estão

reservados, dividindo pela
metade, aos torcedores das

seleções envolvidas. Para

isso, será aberta uma fase

separada de vendas, em

uma página específica den
tro do site da Fifa.

Weil também revelou

que não haverá problema
nas vendas devido aos atra

sos nas obras e reformas de
estádios.

no torneio carioca. A pro

posta que é a mesma do
Atlético Paranaense, que
poupou o time principal
no estadual deste ano,

agrada à maioria dos diri

gentes rubro-negros.

F-I

Mudanças
Nesta quarta-feira, a Federação In

ternacional de Automobilismo anunciou

que a temporada 2014 da Fórmula 1 terá

19 etapas, tendo excluído do calendário

divulgado anteriormente Nova Jersey,
México e Coreia do Sul. Além disso, o GP
do Brasil não fechará o próximo Mun

dial, perdendo a vez paraAbu Dhabi.

Atlético-PR

Adriano elogiado
Adriano mal chegou em Curitiba e já

foi elogiado pela diretoria do Atlético
PR. Disposto a recuperar sua forma físi
ca e assinar um contrato para a próxima
temporada, o Imperador fez, na última

terça-feira, os primeiros exames no CT
do time paranaense e agradou à alta cú

pulado clube rubro-negro.

Os primeiros 15 assinantes que ligarem hoje, a partir
dasêh para 2106-1919 ganharão um par de ingressos .

..........
·

·
·
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