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rversao no cinema
Sucesso desde os anos 50, está em cartaz

o terceiro filme de Alvin e os Esquilos,
. desta vez em uma aventuramarítima .

•

. � RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR, A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 191a

EDUARDO MONTECINO
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Movimento de veranistas nas praias de Barrfil Velha já é grande. A estimativa é de que a

população do balneário passe de'23mil para 100mil durante o período de temporada.
,

,

Páginas 16 e 17

Poderes semovimentam
em tomo do próprio eixo

Executivo e Legislativo de Jaraguá do Sul ocuparam boa parte do tempo com assuntos

internos em 2011. Especialista da Fundação Nacional daQualidade orienta os

representantes políticos da região sobre omodelo ideal de gestão pública.
Páginas4 e 5

Peemedebísta
fala de gestão,
obras e política
CarlosTamaníní faz um

balanço do ano e informa
sobre o novo planejamento
para os investimentos

públicos em 2012. Recuperar
a cidade dos estragos
trazidos pelas chuvas é
ainda omaior desafio da

administração. Página 6

ESPERAS UM
MILAGRE?

Os desejos de Natal
são para as crianças.

E os desejos. as
fantasias dos adultos?

LUIZ CARLOS PRATES
Página 3

Grupo acusado
de assalto no
Litoral épreso

detidos em Iaraguá
confessaram roubo rea

Iizado namadrugada de
ontem, em São Francis
co. Na quadrilha, há dois
adolescentes de 16 e 14
anos e umamulher de 27
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Menegotti
•

Inaugura
("""bm um investimento de .

\......Jquase R$ 700 mil, aMenfund
unidade de negócios de fundição
e usinagem pertencente ao
grupoMenegotti e localizada em

Schroeder (Se), inaugura em
janeiro de 2012 o "Espaço
Gourmet", nome que ganhou
o novo refeitório da empresa,
com 640 metros quadrados
e capacidade para mil
refeições diárias em ambiente

Feiras

climatizado. Atualmente, a
,

-unidade da empresa conta
com aproximadamente 500
colaboradores, mas já prevê
a necessidade de crescimento
estimada para os próximos anos.
O projeto prevê ainda a
implantação daFundação
EduardoHorn que tem como

principal objetivo ofertar
infraestrutura para a capacitação
profissional efomentar o

Em novembro, aDuas Rodas esteve participando de uma série de feiras e
eventos no Brasil e no exterior. No Chile, aparticipação foi na Inofood onde
a empresa inclusive teve representante em palestra. Outra participação
foi na Fispal Nordeste, reforçando a presença da empresa naquele
mercado para o qual levou diversas novidades. Outra participação
importante foi no 9° Simpósio latino-americano de Ciência de
AlÍmentos que aconteceu nas instalações dáUnicamp. Fechando o

circuito, a participação foi no 2° Congresso Brasileiro de Bebidas que
aconteceu em Brasília. Em todos os eventos ri empresa apresentou
grandes novidades que deverão chegar aomercado brevemente.

Diesel
Petrobrás acaba de firmar acordo de fornecimento de diesel com aKuwait
Petroleum. Isto se deve ao fato de que o consumo de diesel no país está
crescendo e a estatal do petróleo precisa encontraruma fonte alternativa.

'
..

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04617
to 06.652 3.900.000,00
2° 64.453 210.000,00
3° 67.545 120.000,00
4° 37.093 42.000,00
5° 71.937 37.125,00

QUINA
SORTEIO N° 2780

. 09 - 33 - 46 - 48 - 70

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 698

02 - 03 - 04 - 06 - 07
09 - 10 - 12 - 14 - 15
18 - 20 - 21 - 22 - 24

MEGASENA
SORTEIO N° 1349

09 - 19 - 20 - 50 - 51 - 60

LOTOMANIA
SORTEIO N°

05 - 15 - 20 - 22 - 25
27 - 29 - 35 - 36 - 46
51 - 53 - 55 - 57 - 65
68 - 73 - 78 - 83 - 85

. DUPLASENA
SORTEIO N° 1031

1 "

PRIMEIRO SORTEIO

.

;:

Poder do Lobby
Na reunião da última sexta-feira
do Confaz (ConselhoNacional de
Política Fazendária), os secretários
daFazenda ou seus representantes
de 27 Estados da Federação
debateram a proposta de redução
do ICMS para frigoríficos. Como
não houve consenso, a decisão
ficou para o próximo ano quando
o assunto voltará à pauta ..A

reunião também contou com

representantes doMinistério da
Fazenda o que dá uma dimensão
da pressão.Aproposta em discussão

prévia é a redução da alíquota
interestadual de 12% para 4%. Um
dos estados que concede incentivo
é oMato Grosso que Já pratica a
alíquota de 3%. Haja distorção.

• ti' I I I I! I I .l 't' J

Carvão
Embora seja um
combustível considerado

"sujo", o carvão continua
bastante abundante em

todo o mundo e os chineses
acabam de encontrar uma
nova jazida em seu país que
é a maior de toda a Ásia. O
carvão é o dominante na

matriz energética da China.

I Construção
, nos EUA
I�
.í
!ii
I

�1

I
�
I
�
,
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A confiança das construtoras

para este mês de outubro

superou bastante as

expectativas dos analistas
o que mostra uma certa
retomada nos negócios
que estão bastante parados
desde a crise provocada
exatamente pela bolha no
setor imobiliário dos EUA.
Estes sinais, combinados com
informações do comércio,
mostram que existe
uma reação nomercado
americano, o que poderá
se contrapor à crise gerada
pelos países europeus.

• , l.' I'. I .. I

Ikarsten@netuno.com.br

conhecimento tanto dos
colaboradores da empresa, quanto
dos seusfamiliares e comunidade
em geral.A construção do espaço
foi custeada pelaMenegotti
com apoio do Sesi e do BNDES,'
sendo que sua estrutura, anexa
ao novo restaurante da empresa
é compostapor sala de aulas,
biblioteca e um espaço para
treinamento digital que conta
com 20microcomputadares,

Alta do crédito
O Banco Central elevou a

projeção de crescimento do
crédito neste ano para 17,5% e

espera uma desaceleração para
um crescimento de 15% no

próximo ano. O grande motor
da economia - o crédito -

deverá alcançar este ano 48,5%
do PIB e, em 2012 esta relação
poderá ficar em 51%. Embora
não seja um percentualmuito
alto quando considerada a

situação de outros países,
preocupa no caso brasileiro,
pois os juros são altíssimos.

AAmérica Latina Logística (ALL) recebeu, no último
dia 3, o troféu Chico Mendes de Responsabilidade
Socioambiental pelo conjunto de trabalhos sociais e de
meio ambiente realizados em parceria com o Instituto
ALL. O prêmio foi entregue em reconhecimento às

empresas que valorizam e Incentivam trabalhos de

conservação dos recursos naturais e amelhoria de

qualidade da humanidade, Com 50 funcionários
desenvolvendo planos e ações ambientais, aALL investiu
cerca de R$ 1 milhão nessa área em 2010. Em Iaraguã do

Sul, ela já foi multada por problemas ambientais.
< \

Porto de

Itapoá
Desde junho, quando
iniciou suas operações,
este novo porto já recebeu
mais de 100 navios e

aguarda com ansiedade
a inauguração da SC-415

que está prevista para
meados deste mês. Com

isto, o porto fica livre para
crescer, pois estará livre
das restrições no trânsito
de caminhões. Este porto
tem um potencial enorme
devido à sua localização e

profundidade.

Mantega
•

aVisa
Guido Mantega, ministro
da Fazenda, tem
defendido enfaticamente

que o país não enfrenta
risco de recessão.

Segundo o mesmo, a

desaceleração econômica
dos últimos meses não
é um indicativo de que o

próximo ano seja recessivo
e situa o crescimento

em.3% a 3,5% para 2012.

Tomara que tenha razão e

que as medidas adotadas
surtam efeito .
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ESPERAS UM MIL
OS desejos de Natal são para as no que for, venha corno vier.

crianças. E O'S desejos, as fanta- Então é bom que não percamos
sias dos adultos? Essas são para O' 10 tempo na passagem de anO' comen

do ano. Na passagem do ano fazemos do lentilhas, vestindo camisa branca

promessas, pedidos, O'ramO's em si- O'U calcinha amarela, tudo bobagem,
lêncio, falamos com O' nosso Deus e, crendices primitivas que não produ
não raro, nO's comprometemos. Mas

.

zem O'S "milagres" O'U graças especiais
no fundo, no fundo somos como as que estamos jogando nos ombros no

crianças, ficamos a esperar pelo Papai AnO' NO'vO'...
Noel do AnO'-NO'vO'. E esse Papai Noel Já falei aqui, outro dia, que quem
tardio, O' dos adultos, vem em forma estiver ímagínando um salário maior
de esperanças. em 2011 que melhore sua proficiên-

Diferentemente das crianças, que cia no idêntico percentual desejado
precisam de um "Papai Noel" para de aumento. Se você espera ganhar à
ver realizados O'S seus sonhos, nós, O'S dobro do que ganha este ano, terá que
adultos, ternos que fabricar O' nosso dobrar a sua qualidade no trabalho,
Papai NO'eL. Fabricar, corno assim? fora disso é mesmo um milagre. Mas

Sim, já disse que diferente das você sabe que O'S milagres não ocor

crianças, nós temos que bancar O' Pa- rem sem muito suor...

pai Noel de nós mesmos, e isso signi- -' Vale para tudo, para O' casamento

fica projetar, suar, pôr-se duramente encrencado, para a saúde, para O'S re

em ação para colher O'S resultados. lacíonamentos no trabalho, para tudo,
NãO' há Papai Noel O'U sonho bom 'de Ou melhoramos a performance O'U

AnO' NO'vO' que se cumpra por graça do nada feito. É duro, mas, corno disse,
nada ... É preciso que produzamos O'S diferentemente das crianças, O' nosso

milagres do crescimento pessoal, seja "Papai Noel" somos nós mesmos ...

DO LEITOR

p R� OR.SA M
A PROFESSORINHA•••

C�rtamente O' "sonho americano"
da grande massa brasileira é par

ticipar' e ser escolhido, no processo
seletivo para ingressar em algum cargo
público. É umbom negócio...

Nesse processo, os participantes
optam por cargos de acordo com as

suas aptidões pessoais e seus graus
de instruções acadêmicas. Pensando
nisso, e consultando um edital do con
curso de uma cidade vizinha, fiquei
questionando o que faz um agente
administrativo, um técnico de informá
tica ou um técnico em enfermagem a

mais do que um professor?
Questiono isso, jamais com o in

tuito de menosprezar as tão honradas

profissões, por causa das propostas fi
nanceiras apresentadas pela Prefeitura
empregadora. Por uma lógica óbvia há
professores, que pessoalmente conhe

ço, que possuem duas licenciaturas
em educação com mais duas pós-gra
duações em áreas específicas e ao pas
sar no concurso vão receber o salário
muito próximo a alguém que concluiu
o ensino médio e posteriormente in

gressou em algum curso da área de seu
interesse.

Enquanto um professor precisa
estudar pelo menos cinco anos para
poder lecionar de uma maneira cor

reta e graduada, outro profissional
presta um curso de um ano, ou quem
sabe alguns meses a mais, e tem o di
reíto de receber omesmo salário.

Acredito que os técnicos de suas

áreas receberão pagamentos corres

pondentes ao seu trabalho e estudo,
mas será que um professor está sendo
valorizado e reconhecido?

Todos nós desejamos que nossos

filhos sejam bem instruídos por seus
educadores e que aprendam não so

mente em casa, mas também na es

cola, os princípios básicos para uma

boa conduta. Desejamos que tenham
a orientação, para no futuro serem ho
mens emulheres de bem. Mas preocu
par-nos com a condição física e psico
lógica destes irtstrutores da educação
é algo que parece estar fora da nossa

realidade.
"Eles são professores, são pagos

para isso ... ", pagos para quê? Oume
lhor, mal pagos para quê?

A educação básica é a prioridade
de um país em crescimento. Com pro-

ORE?
ELE

Não voto em siglas partidárias, voto em

pessoas. Não tenho nenhuma simpatia pelo
partido do Aloísio Mercadante, mas, se ele
mantiver a ideia de acabar com a promoção
automática no ensino fundamental, dou
lhe máxima força como novo ministro da

Educação. É um desastre a odiosa promoção
automática, igualar um bom aluno a um

vagabundo que não estuda. Igualar os de
siguais é crime hediondo, não é mesmo Rui

Barbosa, a águia deHaia?

ÊNFASE
Torço para que o Mercadante, como minis

tro daEducação, dê ênfase total, prioridademá
xima ao Ensino Fundamental e só o que sobrar

para o nível universitário. Dando ênfases ao

"[undamental", o sujeito chega bem ao estágio
universitário. O contrário éocaos. Como éhoje...

-

ADOÇA0
Uma mulher diz em uma nouelà que não

adota uma criança porque essa não teria
nada dela, boca, olhos, jeitos... Tolice dela, isso
é tudo psicológico, tão psicológico que crian

ças trocadas na maternidade crescem sendo
amadas como sefossem "naturais"nafamília.
Ademais, adoção é a melhor forma de amar,
pega-se alguém para amar, o amor édetermi
nado pelo ser e não pelo genético.. �

ESPECIAL
MELHORES DE 2011

ARTHUR MÜLLER
ESPORTE

X
URBANOTERMINAL 1

�f J

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.brChefe de redação: Patrícia Moraes· redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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Comoqueospoderes se ocuparam
Representantes
políticos usaram
boa parte de seu

tempo no ano que
se encerra com

assuntos internos

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Já estamos na reta final deste ano
e os assuntos internos tomaram

boa parte do tempo dos poderes
Executivo e Legislativo de Iaraguá
do Sul. Condutas suspeitas, atos

ilícitos, morosidade nos projetos
e ações investigadas foram alguns
dos assuntos. Mais um mandato

político vai encerrando e a socie
dade tem a impressão de que os

interesses coletivos ficaram de
- lado ou para os futuros represen
tantes do governo municipal e da
Câmara deVereadores em 2013.

Especialista em gestão, Jairo
Martins, superintendente-geral da
Fundação Nacional da Qualidade
(FNQ), afirma que urna boa admi

nistração pública depende de lí
deres com urna visão sistêmica da

organização e de boas práticas nas

diversas áreas. "0 primeiro passo é
conhecer as necessidades do prin
cipal público-alvo: a sociedade. A

liderança engajada, de posse dessas
informações, estabelece planos de

ação;motiva pessoas e cria proces-

sos adequados para atender resulta
dos desejados", afirma.

A sociedade percebe, muitas

vezes, que as instituições públicas
ficam presas a assuntos internos

por muito tempo, principalmente
por causa da burocratização nos

processos. Nesse sentido, o espe
cialista orienta: lia partir do mo

mento em que as organizações
públicas adotarem modelos de

gestão, terão eficiência e vão aten

der melhor a sociedade, inovar e
aumentar a competitividade".

Em Jaraguá do Sul, demorou,
mas o governo municipal enviou
urn projeto de lei à Câmara que
institui a Fundação e Instituto de

Pesquisa e Planejamento com a

finalidade de concentrar as ações
para o desenvolvimento da cidade.
O Projeto Jaraguá 2010 é outra peça
fundamental para repensar o cres

cimento e planejamento do muni

cípio. 2012 será urn ano importante
e propício para essas discussões em

que a sociedade precisará escolher o
candidato com a melhor proposta
para desenvolver a cidade � solu
cionarproblemas. Estáprevistapara
fevereiro a análise dos resultados do

Projeto Jaraguá 2010, que servirá de
base para revisar o Jaraguá 2030, em
março do ano que vem.

É possível visualizar que a área
urbana da cidade está em-estado de

alerta, conforme já apresentado no
Projeto Jaraguá 2010. O setor está
atrasado e passa por urn momento
crítico. As promessas para o setor

compiladas no plano de governo

DIVULGAÇÃO

daprefeita Cecília Konell (PSD) em

grande parte ainda não saiu do pa
pel. Das cinco pontes prometidas,
apenas �a foi construída entre o

Centenário e a llha da Figueira. Para
saber mais sobre gestão pública,
acompanhe entrevista abaixo com

Jairo Martins, superintendente
geral da FNQ, instituição que visa
disseminar fundamentos para o

aumento da competitividade das

organizações do Brasil.

Profissicmallsi 11\)

Gredibilidado

www.gumz.co!1l.br

(47)l371-4't41

Contabilidade
Consultoria Empresarial
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Confiança

gumz@gutnl..Gorn,br
UMA PARCERIA GUE DA CERro. Desde 197$

se sentido. Apenas como exemplo; temos
diante de nos os megaeceritas esportivos
que acontecerão no Brasil nos próximos
anos e que têm sofrido críticas devido à
lenta evolução das obras. Este seria um
bom "case' para iniciarmos um progra
ma estruturado

.

de melhoria da gestão
no setorpúblico e para tornar o paísmais
competítívc,

OCP: Dentro da gestão pública, há
necessidade de um novomodelo de de
senvolvimento das localidades?

JM: Embora a política seja o compo
nente mais importante, em algumas áre
a� da gestâo,pl1blica h�,,� n�ee,�s�idaàt,de
uma gestão mais prQfissionaliZada, feita
por especialistas com amplo conheci
mento do assunto. Para estabelecer um
modelo de desenvolvimento do país
como um todo, é preciso ter uma visão

sistêmíca da organízãção e implantar
stão que b

I

,

�'"
,"

1,111' , ',"O'8I'€f

,

blico contribui significativamente para o

aumento da cornpetitívidade Ué} econo
mia brasileira. Otimizar processos, me
lhorar atendimento àpopulação e reduzir
entraves burocráticos e de infraestrutura
estão entre os principais benefícios prá
ticos para o país. Diante do turbulento
e imprevisível cenário mundial, gerir as

organizações d� forma estruturadá,é ím
prescindível para reduzir os riscos aos

quais as organizações são submetidas.
Associado a isto, a adoção de um modelo
de gestão, como o MEG, fará com que as

organizações olhem todo o seu entorno

e tomem decisões proatívas, para se an

teoipar & eventos incontro�tlveis e'",contri-
,,'

bUir,para o sucesso daecorlÓntla.: '
"

,

'

OCP:Espaços para a divulgação das

informações do setor público são reco

mendáveis para as organizações que

desejam ,realizar uma boa gestão?
, J

.

',.atê' � .'"
"

suas lideranças e colaboradores. Esse

tipo, de comportamento é essencial
para a boa gestão e está inserido no fun
damento de excelência "Responsabili
dade Social" que embasa o MEG.'Atuar
de forma socialmente responsável se

define pela relação ética e transparente
da organização com todos os públicos
com as/quais ela se relaciona. Refere-se
também à inserção da empresa no de
senvolvimento sustentável da socieda

de, preservando recursos ambientais e

culturais para gerações futuras; respei
tando a diversidade e promovendo a re

dução das desigualdades sociais como

parte" integrante da estratéma da orga-
I' jl

'. ',,' 1!J!'f;Il ,
I I ,/' III', ,t", ,"

I

:'/

niiação. B, enfim, uma p6siú:ta'funtla-'
mental para buscar a excelência. A im

plantação de portais de relacionamento
com a população é uma ferramenta im

prescindível para que os governos ga
nhem em transparência, fazendo com

.

...

tenhs ' e co ..

,i,
'

,

o Correio do POVQ: O guemudou no
modelo de gestão pública'nas'últimas
duas décadas, na avaliação da FNQ?

Jairo Martins: Já se observa uma si-
1enciosa mobilização do setor público
para a implantação de práticas de ges
tão sistêmica, estruturada pelo Modelo
de Excelência da Gestão (MEG) da Fun
dação Nacional da Qualidade. 'A FNQ
possui uma parceria com o GesPública

(Programa Nacional de Gestão Pública e

Desburocratização), que tem como obje
tivo adaptar e disseminar oMEG para or

ganizações do setorpúblico, a fim de con
tribuir com.amelhoria de sua gestão. Na

. visão ,pa PNQ, embora já haja iniciativas.

estaduais isoladas, alguns setores'estraté
gicos, como educação, saúde, transporte
e infraestrutura, carecem urgentemente
de um programa abrangente e estrutura

do para amelhoria da gestão. A FNQ tem

se colocado à disposição para auxiliar os
"

iciRai�, est
,}iil} I'", I i;;;!J I',

I ,a açao
.. fi
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Antes de comprar a sua, corúira alguns
ítens fundamentais para a instalação
bjeto de desejo demuitos, ter
uma banheira em casa não é

algo fácil de conquistar. Os

preços são até viáveis, a par
tir de R$ 900, sem instalação,

o que permite até ter ummodelo sim

ples, com hidromassagem. Mas antes
da compra é necessário verificar se o

espaço que você tem disponível em
casa comporta esse item. Por exem

plo: se a banheira vai ocupar o espaço
do box do chuveiro, tire asmedidas da

largura e profundidade, e escolha um
modelo que seja menor do que esse

espaço, no mínimo 2 cm, na largura,
se dobrar o espaço nas laterais dá para
ter uma borda em volta.

Uma banheira pequena, com 1,40
m x 0,75 cm, tem capacidade para 150
litros de água e será preciso estudar

qual o melhor sistema de aquecimen
to (elétrico, a gás ou solar), para que
a conta de luz não estoure a cada vez

que você usá-la.
Outro detalhe a ser verificado an

teriormente é a posição da bomba
da banheira, que deverá ficar com
fácil acesso para eventuais manu

tenções, através de uma abertura
com fechamento removível e venti
Iação permanente.

Em alguns modelos de banheira
existem quatro opções de posição da
bomba, em outros, apenas duas. Fi

que atento, pois a bomba não poderá
ficar encostada para o lado da pare
de. A manutenção é feita pela 'lateral
e não por cima, além da necessidade
de aberturas para ventilação desse

equipamento.

Em alguns
modelos de

banheira
existem

quatro
opções de
posição

da bomba.
enquanto

em outros.
apenas dois'

Com a valorização das áreas sociais nos no
vos projetos arquitetônico, tem restado ao ba
nheiro o desafio de ser charmoso, confortável e
útilmesmo quando restrito a espaços mínimos.

Para ajudar nessamágica, vale a pena apostar
em alguns truques de decoração e arquitetura. O
vrimeiro,passo é optar por cores claras tanto nos

. revestiméntos quanto nos móveis, para ganhar
sensação de amplitude.

Trazer a iluminação natural ou investir em
um bom projeto luminotécnico também é uma
saída poderosa. Revestimentos claros e janelas
sempre ajudam.

Substituir as portas tradicionais por um

'módelo"jit :nt,reli' tatn'l5é., �;t;;na álIel1natiya
,

interêSSati..te �. moderna pa a economizar al-
o t -". c',

....
/
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Antes da compra da banheira. é necessário
verificar se o espaço disponível é suficiente

Será necessário ainda um ponto de
dreno para escoar a água após o uso e

um ponto elétrico com disjuntor DR só

para a banheira. No caso da instalação
ser em apartamento, é preciso verificar
se a laje comporta essa carga adicional e
concentrada. Não pense que você pode
rá descobrir isso sozinho, contrate um

engenheiro.
Fabricados em fibra de vidro, os mo

delos existentes oferecem duas possi
bilidades de acabamento: a pintura gel
coat e o próprio acrílico usado paramol-

dar a peça. Ambos permitem ser lixados
e polidos, caso seja necessário remover

riscos oumanchas. Mas, no caso de trin
cas ou repintura, o gel coat permite re

paro e o acrílico não. Porém, o acrílico
tem proteção antibacteriana, não des
bota e é mais resistente.

Verifique também quais são os aces

sórios inclusos e o que é opcional, tais
como: apoio de cabeça, alça de apoio
(que melhora a segurança ao levantar),
ducha manual, hidros direcionáveis,
entre outros.

fluencia no resultado final do banheiro. Não
adianta comprar uma cuba bonita sem ter cer
teza de que ela é adequada ao espaço que você
tem disponível. .

Paramelhorar a circulação em um banheiro
de 2,5 m-, por exemplo, substitua a cuba redon
da por outra retangular, de semi-encaixe. Você
consegue colocar essa cuba em um tampo de
35 cm, ou seja, menor do que os tradicionais
de 50 cm.

Outras soluções simples e de grande efeito
- ria hora de deixar o banheiro mais bonito e es-

s..

paçoso. é instalar prateleiras no- lugar do. tradi-
cional gªbinete, revestir as portas de eventuais'

, armârio$� á.cima da: banc,aaa EI'a. 'N:Íª com eS�râlliQ
, e'apostai em ,vidros trabspatentes no box ,

guris metros.
Na parede do box, abra um nicho pata co

locar o xampu e o sabonete. Uma boa ideia é
revestir com pastilhas coloridas para dar um
toque diferenciado em caso de um banheiro
monocromático.

Importante:Ante� de criar um buracq na pa
rede ou pendurar qualquer estrutura, é impor
tante descobrir ti posição exata do encanamento
para não ter problemas de vazamento..
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Eleger a opção perfeita faz toda a diferença. Saiba como comprar o modelo mais
indicado para cada cômodo e deixe sua casa super aconchegante

m bom tapete pode
mudar completamente
os ares de uma casa. A

. peça é responsável por
garantir conforto, aquecer a

morada e deixá-la ainda mais
bonita. É imprescindível. Toda
casa deve recebermodelos que
estejam em sintonia com a

decoração.
Escolher a opção ideal é

uma tarefa simples, mas exige
atenção. Há uma infinidade de
cores, materiais, texturas e for
matos disponíveis no merca

do, o que pode causar dúvida
no momento da compra. Não
entre em desespero. Vá com as

medidas do espaço em mãos e

analise qual se encaixará me

lhor em determinado cômodo.
Não há mistérios. Algumas

lojas chegam a deixar que o

cliente leve o tapete escolhido
para casa para testar "in loco".
Você pode ficar um dia com

. ele. É amelhormaneira de des
cobrir se aquele é o ideal..

"

"

sTEXTURAS
Os modelos de náílon são

ótimas escolhas, já que ofere
cem uma manutenção sim

ples. Além de ter uma grande
variedade de cores e desenhos,
também é excelente para
quem tem crianças pequenas,
pois é antialérgico. Saber equi
librar as texturas em um único
ambiente é outra atitude fun
damental. Não misture muitas
tramas. Tente trabalhar com a

mesmamatéria-prima.
.

As estampas, de acordo com
a arquiteta Estela Netto, devem
ser usadas com moderação.
"0S desenhos estão em alta,
mas nem sempre são fáceis de
combinar com a cortina e com

o sofá. Cuidado com o exagero.
Apenas uma peça deverá ser o

destaque", ressalta.

.
,

..
",

NOS QUARTOS
:. Se em ambientes com alto

Íliáf�go os tapetes fininhos são
mais indicados, nos quartos,
os' felpudos reinam pelo con

forto que oferecem. O tama

nl)o e a forma de dispor osmo
d�lbs podem variar. É possível
colocã-lo sob a cama e deixar
SQr'cm de sobra de cada lado..

T�bém vale optar por tape
te�: pequenos nos três lados da
cama (laterais e pé).

.

'
.
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o tapete deve
estar em sintonia
com a decoração
do ambiente

O.modelo deve se enquadrar no espaço entrf.{Ds sofás e as pol,
tr09-a,s�:�e�e apenas ,;I.O c� de-sobra nas e�eU1!ç1ades esob ()
sofá. A peça nunca pode ser;menor. A textura ê oitao quesito que
merece atenção. Como recebemosmuitas pessoas no ambiente, é
importante pensar no conforto. Os de seda natural, bem macios,
são ótimas escolhas. Os fininhos são mais recomendados, pois fa
cilitrun'e-trânsito.

O tapete deve ser resisten
te ao tráfego e oferecer fácil

manutenção. Os modelos de
fibras naturais são ótimas op
ções, pois absorvem melhor
a sujeira. Dê preferência aos

tons mais escuros. O tamanho
também é importante - deve
ser igual ou maior do que a

mesa. Passadeiras por baixo
das cadeiras são bem-vindas.

Os mais recomendados são

aqueles que exigem pouca ma

nutenção e têm alta durabilida
de. Os de poliéster e os de vinil
são boas ideias. O tamanho deve
ser escolhido de acordo com as

proporções do ambiente.

Em todos os casos, é funda
mental limpar omodelo correta
mente.Uma lavagem anual e urn
banho de sol a cada três meses é
recomendável. Mude, ainda, o

tapete de lugar com frequência
para evitar que a peça fique des

gastàda em determinadas áreas.
.

Estampas
devem ser

usadas com

moderação

ENSINE SEUS 1"'.1105 A CUIDAR DANA'I'DREZA
A cada dia o cinza ganha mais des-.

taque na paisagem e quem mora nos

grandes centros urbanos vê a natureza
ser confinada a poucos redutos espalha
dos pelas cidades, muitas vezes de difícil
acesso. Diante desse cenário, aproximar
integrantes de urna geração que não co

nheceu o mundo sem internet e celu
lar da natureza pode parecer uma tarefa
impossível, mas não é - além disso, essa
interação pode trazer inúmeros benefí
cios e ajudar na formação do indivíduo e

do cidadão. Esse contato com as plantas
auxilia na compreensão da vida e ainda.

. desenvolve a habilidade de cuidar e res-
.

peitar a natureza, a simesmo e aos outros.
Esses valores essenciais são muitas vezes

esquecidos por conta dos compromissos
e a falta de tempo do dia a.dia,

Para começar essa relação é importan
te facilitai a interação e proporcionar o
contato dentro de casa. Criar uma peque
nahorta ouum pomar é uma ideia fantás
tica para começar. Já quem não dispõe de
tantos metros quadrados, pode investir
em vasos de temperos ou de ervas. E lem
bre-se: deixe que a criançamexa na terra.

Todas as plantas são importantes no

meio ambiente, mas algumas parecem
exercermaior atração sobre os pequenos.

A hortelã, além de ter urn 'perfume deli
cioso, pode ser usada no suco de abacaxi
ou como chá. Ou, que tal comer jabutica
ba da-sua própria árvore?Você planta, co
lhe e usa. Qual criança não ficará encan
tada com isso?

. Porém, com os pequenos todo cuida
do é pouco. Na hora de eleger as espécies.

para ter em casa é preciso redobrar a aten
ção, pois algumas são venenosas e devem
ficar longe da lista. "Comígosninguém
pode, espirradeira, coroa-de-Crísto e co

po-de-leite são alguns exemplos. É impor
tante explicar para a criança que ela não
deve colocar na boca.

"
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olhos de quem está passando.
Se a ideia for dar amplitude a cor

redores estreitos, espelhos serão bem
vindos. Outra solução para valorizar a
área é apostar em prateleiras. Elas são
ótimas pedidas para exibir coleções
ou organizar livros. Só é importan
te fixá-las no alto (a pelo menos 1,50
centímetros do piso) para não preju
dicar a circulação.

Quem está com o orçamento aper
tado também pode comemorar. "Um

papel de parede cheio de vida acaba ,.' . _

com esse problema em poucosminu- �tes de compraros Itens que irao
tos. O investimento é pequeno e o re-

. enfeIt� o corredor, vale re�obr� a

sultado, incrível", recomenda Raquel. atençao com alguns detalhes.
Mas se o bolso estiver cheio, vale a • Evite objetos ou plantas pontia
pena investir em um bom projeto de gudas que poderão machucar quem
marcenaria. "Painéis, uma pequena passar desatento pelo local;
biblioteca e até armários embutidos
são excelentes soluções e valorizam a

área', completa.
Em um de seus projetos a arquite

taMarina Conde aproveitou a área até
mesmo para fazer um doset. É total
mente possível se a largura do espaço
permitir, desde que o cliente escolha

bons profissionais para o trabalho.
Outra dica imprescindível é deco

rar o corredor de acordo com os se

tores da casa. Se o ambiente levar à
cozinha, recomenda-se colocar uma
lousa para recados e receitas. Mas se

conduzir ao quarto, nada melhor do

que criar um clima intimista, com

pouca luz, que remete ao descanso.

• Móveis muito grandes também
não são recomendados. Opte por pe
çasmenores, que deixe pelomenos 70
centímetros livre para a circulação;

• Se for colocar tapetes, cole ade
sivos antiderrapantes embaixo para
evitar acidentes.

Veja como valorizar essa área de passagem e transformá-la.
em um dos destaques da casa

ugar de passagem por natu
reza, o corredor não precisa
serum lugar sem graça e sem
utilidade. Com mudanças
simples e um pouco de cria
ivídade é possível tomá-lo

um ambiente de destaque e até mes
mo usá-lo como aliado na busca por
mais espaço dentro de casa. Há uma
lista extensa de opções para quem de

seja valorizar o local.
Uma delas é equipá-lo com itens

funcionais, como ganchos para casa

cos, porta-guarda-chuvas e chapelei
ras. Se o corredor for pequeno demais,
escolha apenas um desses itens para
não atrapalhar a circulação.

Apostar em uma composição de

quadros também é umaboa sugestão,
desde que seja harmônica. O formato
influi na escolha. Quadrados e círcu
los são mais recomendados para pa
redes menores. Vale colocar retratos
de família e lembranças de viagens.
Pontos de luz ajudam conferir ainda
mais destaque às peças. O importante
é pendurar os quadros na altura dos

Preparai saborosas refeições num
local espaçoso e reunir a família intei
ra ao redor da mesa é cena cada vez
mais rara. Com o passar dos anos, a

metragem dos imóveis encolheu e os

reflexos dessa história podem ser vis
tos na cozinha. O ambiente diminuiu
para dar mais espaço às áreas sociais.
Atualmente, as cozinhas são peque
nas e estreitas.

Mas, acredite, nem tudo está perdi
do.Háuma lista extensa de dicas e pos
sibilidades para aproveitar da melhor
maneira a área disponível. O primeiro
passo é analisar a rotina dos morado
res, para planejar a distribuição dos

componentes e facilitar a circulação.
Cozinhas americanas são boas

soluções para dar amplitude. Elas

permitem integração com outros cô
modos da casa e deixam o local mais

arejado. A próxima etapa é definir
como serão os armários, itens funda
mentais no dia a dia. Aposte em um

projeto modular, que garante melhor
aproveitamento de cada centímetro.

, As peças eleitas devem ir até o teto,
pois acomodammaior quantidade de
itens e não acumulam pó.

Descubra como

aproveitar o
espaço e dar

sensação'"
....pI .
área .

........i.

O'
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Se o ambiente levar à
cozinha, recomenda-se
colocar uma lousa para
recados e receitas,
por exemplo

.. -�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCPConstrui &Ref�rmar
. W Dezembroj2011

.;. ...

•

q
.

�,tuatUJls; �qJJlbéf1J CQ(11 (!ggtas. fi mirca�

'.
.

Contato: (47) 2107�t51O ...

·

vendas@nilmar,ind.br - nilmar@nilmar.ind.br
R. Carlos Ileehsler, 1165 -Ilha da Figueira -,89.258-820 - Jaraguá do sul/se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ASSUNTOS QUE TOMARAM MAIS TEMPO DO EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM 2011
...........................................................................................................

' � .

Executivo
• A prefeita Cecília Konell e seus aliados
ajudaram a criar o PSD. Deixaram o DEM

e migraram para a nova legenda em
outubro.
• O governo municipal rompeu com o

PSDB, partido do vice da prefeita, Irineu
Pasold. Os 23 tucanos tiveram de deixar
seus cargos de confiança à disposição
da prefeita. Apenas Célio Bayer e Sílvio
Celeste permaneceram na base de apoio
do governo. .

• A administração articulou com o

senador Paulo Bauer e o governador
Raimundo Colombo para o DEM ficar
com a vaga titular da Secretaria de
Desenvolvimento Regional. O clima

esquentou entre democratas e tucanos.
• Em julgamento realizado em outubro,
o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
condenou a prefeita CecíliaKonell por
improbidade administrativa com a perda
dos direitos políticos por três anos. Mas,
amandatária poderá ficar no cargo até

o fim do governo. A prefeita já havia sido
condenada em primeira instância em
outubro do ano passado, por conceder

gratificação irregular à irmã, Carmelita
Hirayma Konell, em 2009.
• Duas denúncias acerca de supostas
práticas ilegais na esfera da administração
municipal foram protocoladas na
promotoria pública pelo Diretório Central
dos Estudantes do Centro Universitário da
Católica de Santa Catarina. As acusações
referem-se ao descumprimento da Lei

Orgânica do Município - pois a prefeita
emprega a filha, Fedra Konell, como
chefe de Gabinete, e o marido, Ivo Konell,
como secretário de Administração - e ao

contrato com a empresa concessionária
do transporte coletivo do município, a
Viação Canarinho.
• Prefeitura anuncia o projeto de demolir
o ginásio de esportesArthurMüller para
substituí-lo por um terminal rodoviário
urbano. O assunto dividiu opiniões entre
a população. Amaioria dos presentes em
uma audiência pública para debater o
tema vaiou o secretár.io de Administração
Ivo Konell. Atletas e estudantes são a favor
damanutenção do ginásio, doado pelo
governo do Estado.

Legislativo
• Natália Petry (PMDB) é acusada
de se beneficiar com duas contas de

celular no mês de julho de 2010 a

abril de 2011. A vereadora devolveu

R$ 4,5 mil referentes a esse período
aos cofres do Legislativo. Nesses

.

dez meses, uma segunda linha
de telefone ficou à disposição
da parlamentar, que solicitou o

aparelho durante seu mandato de

presidente na Casa de Leis, no ano

passado.
• No primeiro semestre do ano, a
Câmara dispensou atenção maior
para a proposta que previa o

aumento do número de cadeiras

para a legislatura de 2013. A

primeira votação ocorreu .na calada
da noite e o projeto foi aprovado.
A população se rebelou contra a

mudança e o presidente da Casa,
Jaime Negherbon, promoveu
uma audiência pública para
debater o tema. Cerca de 300

pessoas participaram e amaioria
manifestou ser contra o projeto .

• O ex-secretário de Cultura,
Ronaldo Raulino (PDT) protocolou
na Câmara de Vereadores o pedido
de abertura de um processo de

perda de mandato da prefeita
Cecília Konell por descumprimento
ao artigo 90 da Lei Orgânica
do Município, que veda o

nepotismo em todos os cargos
da administração. No mesmo
dia, os vereadores votaram pelo
arquivamento da denúncia.
•Votação da proposta que previa
50 novas pontes e viadutos para
o Plano Diretor da cidade foi

suspensa pormeio de liminar
da juíza Karina Müller, em razão

de uma ação ajuizada acerca de
uma ponte que começou a ser

construída entre os bairrosVila Rau

e Amizade, durante "O governo de
Moacir Bertoldi. As obras não foram
retomadas e a atual administração
quer erguer uma ponte no mesmo
bairro, mas em outro local - a rua

AnnaMuller Enke.

.•.•.•.....•..........•....•.•..................••.......••...•.....•...•................•......•..•........••..•...•............................•.....•........................•.....•......

Qual o seg�edo para úma boa administração pública?
.......•...........•..........................................................•..•................
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"Para estar à frente de alguma posição
pública, é preciso ter equilíbrio. Foi o que
busquei enquanto presidente da Câmara
de Iaraguá neste ano, ouvindo os colegas do
Legislativo e também o Executivo".

Presidente da Câmara de Vereadores
de Iaraguâ do Sul,JaimeNegherbon

ção pública. Eu,
. Od�ffl'�

.,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •.i..!:ij .•••.•

"No meu entendimento, uma boa
administração pública seja no Executivo,
seja no Legislativo, precisa da participação
da comunidade".

Presidente daAssociação dos Vereadores
do Val� do Itapocu, ValmorPianezzer

••_"_el.•••,_
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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3° ANO DE GOVERNO DO
PREFEITO T. INI

r)Prefeito de Corupá, Luiz
'-'Carlos Tamanini (PMDB)
faz um balanço do ano e encerra

mais uma etapa do seu mandato
programando novas ações
para 2012. Nesta entrevista, ele
destaca também que houve um

replanejamento nos recursos

públicos em [unção dos problemas
trazidos pelas fortes chuvas
que prejudicaram omunicípio
novamente neste ano. Confira ainda
o que o peemedebista respondeu
sobre os temas listados abaixo.

Mudanc;a para
a nova sede
Amudança para a nova sede
está prevista para 2012, e a

primeira etapa aconteceu
neste ano. A Secretaria de
Obras já está funcionando
no novo endereço, o que
melhorou o fluxo do trânsito
no Centro da cidade,
evitando o grande número de

máquinas e equipamentos se

movimentando nos horários
de pico, principalmente no
horário escolar.
A segunda etapa está
sendo executada. Estamos
reformando os prédios. A
área é de aproximadamente
2,8 mil metros quadrados. O
investimento para a reforma
está orçado em torno de R$ 2

milhões. A terceira etapa será
a restauração da antiga casa,

orçada em R$ 500 mil.
No mesmo local, a
administração adquiriu uma
área de terra para mudar o

traçado da rua Francisco Mees.
Está em fase final de construção.
um viveiro para armazenar a

produção de mudas de plantas
nativas, frutíferas, ornamentais
e flores. Esse horto será

gerenciado pela Secretaria de
Desenvolvimento Rural eMeio
Ambiente. Já o prédio onde
funciona atualmente aPrefeitura
será usado como Museu
Histórico e como uma central
de informações turísticas.

ARQUIVOOCP

Educac;ão
Foi feita a adequação salarial dos
professores, conforme normativa
federal, em negociação com o sindicato
e a classe. Concluímos um ginásio
de esportes na escolamunicipal José
Pasqilalíní, denominado de Ginásio
RenatoWolf, que custou R$ 720mil.:
Desse total, R$ 240mil são provenientes
do governo federal, doMinistério dos
Esportes, e R$ 480mil do município.
Foi feita a doação dematerial escolar
para todos os estudantes da rede

municipal e, para o próximo ano,
será doado uniforme para todos os
estudantes cadastrados no programa
BolsaFamília. O transporte escolar é uma
de nossas grandesmetas.Atualmente,
atendemos gratuitamente cerca de 75%
dos alunos, tanto da redemunicipal
como estadual. Em relação àmerenda
escolar, prezamos pela qualidade, com
supervisão de nutricionistas. Temos até
umapadariaprópria, sempre observando
a legislação federal. No que diz respeito
ao ensino infantil, nós apresentamos
uma proposta junto ao governo federal

para a construção de um CEI (Centro
de Educação Infantil) no Bomplandt.
Fomos selecionados no PAC2. Com
essa nova unidade, iremos atendermais
150 crianças.A obra está licitada e em
andamento. O governo federal investe

R$ 618mil e a administraçãomais R$ 200
mil, além de doar o terreno e osmóveis.
Vamos ampliar o CEI DonaNina que terá
capacidade para atendermais 50 crianças.
Hoje, temos 300 alunos matriculados nas
creches e 1.350 no ensino fundamental.

Saúde
Neste ano, construírrios o PA (ProntoAtendimento) 24
horasAnaMaria Linzmeyer. Esse era um compromisso
da nossa administração.Aunidade é administrada
pela Fundação Beneficente de Corupá. Pelo consórcio
CIS-Amunesc, juntamente com uma ação firme da
Secretariade Saúde, consultas, exames e procedimentos
cirúrgicos são realizados. Com a implantação do PA

24 horas, cerca de 600 exames de raio-X são feitos
mensalmente. Cabe salientar que omunicípio atende
100% através do ESF (EstratégiaSaúde daFamília),
que é a base para a prevenção de doenças.

Planos 2012
Em função do prejuízo decorrente das enxurradas
desse ano, fomos obrigados a re-planejar os gastos
em 2011. Consequentemente, atingindo boa parte de
2012. Mas, ainda assim, estamos commuitas obras
em andamento, muitas obras licitadas para iniciar nos

próximosmeses e outras com projetos em andamento.
Vou destacar aqui a construção de um CEI no bairro

Bomplandt, que está licitado no valor de R$ 800mil.
Vamos abrir licitação para as obras de ampliação do
CEIDonaNina, orçadas em R$ 200mil, assim como

parapavimentações.
Iremos implantar refrigeração em todas as salas de aula
da redemunicipal de ensino. Na área dahabitação,
vamos firmar parceria com os governosestadual e
federal, e implantar o ProgramaMinha Casa,Minha
Vida. Na agricultura emeio ambiente, íremosdar
todo acompanhamento necessário aos produtores.
Tambémvamos acompanhar as necessidades no
que diz respeito às questões ambientais e agrícolas.
No esporte, iremos continuar com nossas parcerias
ampliando o PAE (ProgramaAbraçando o Esporte).
Na saúde, iremos equiparaindamais nossoPronto
Atendimento. Quero continuar dando apoio à
implantação de novas empresas e ampliação das já
existentes, através da nossa lei de incentivos.

Recuperação
Neste ano, fomos duramente

castigados pelas chuvas nosmeses de
janeiro,março e setembro,No início da
reconstrução, omau tempoprejudicou
o andamento dos trabalhos. Fizemos
umplanejamento para a recuperação
mTI várias etapas.Aprimeíra foi dar
condições de ir evir às comunidades,
retirando barreiras, arrumando
pontes ebueiros, reestabelecendo o
abastecímento de energia elétrica,
comida e água a quemnecessitasse.

Também fizemos-parcerias com
os atingidos, principalmente
produtores rurais,paradar acesso
às suas propriedades.Trabalhamos
na liberação dos FGTS. Garantimos
moradia às famílias queperderam
suas casas ou queestavam em locais de
risco.Algumas ainda recebem auxílio

aluguel ou estão alojadas em escolas.
Na sequência, começamos a
recuperar as estradas, bueiros e
pontes, commãquínas domunicípio.
Foram investidos cerca deR$ 1,5
milhão emmais de 20mil horas de

máquina trabalhadas. Da Defesa
Civil do Estado, recebemos cerca de
R$ 875mil em horasmáquina, além
de R$ 50mil para a compra de tubos',
R$ 70mil para a compra de galerias,

,

e cerca de R$ 145mil pata a compra
demateriais para construir 19
cabeceiras de ponte nas localidades
de Pedra deAmolar, Pedra deAmolar
Alto, Guarajuva eAno Bom,

Praticamente todos os recursos

disponíveis para investimentos
foram alocados para a recuperação
das estradas. Foram danificadas 33

pontes.Nomomento, estão sendo
reconstruídas as pontes naPedra de
Amolar no valor de R$ 550mil e outra
no JoãoTozini, no valor deR$ 900
mil, Os recursos são provenientes da
Secretaria Nacional deDefesaCivil e
domunicípio.
Também iremos reconstruir aPonte

do Packer, na localidade do RioNovo,
através de tunaparceria com o governo
estadual, comcerca deR$ 420mil.
Temos umprojeto para a reconstrução
daPonteBaixa, que fica localizada
prõxíma aos BombeirosVoluntários,
no valor de R$ 400míl, Esse projeto está
sendo analisado emBrasília.

Já recuperamosmuitos pontos,
mas ainda temosmuito a fazer, tais
corno drenagens de valas, ribeirões
e rios que apresentam riscos para
avia pública, propriedades rurais,
residências, contenção de encostas,
entroncamentos emmargens de
rio. Isso custamuito,Temosmuito a

fazer,mas não podemos desanimar.
Precisamos persistir para vencer.

�--------
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ATENDIMENTO

Hospitais e
Pamaestão
de plantão
Um dia após o Natal, com o fechamento

temporário dos postos de saúde, a
população recorre aos Pamas e hospitais
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Passado um dia da comemo

ração do Natal, as duas ins

tituições hospitalares de Jaraguá
.

do Sul e o Pama 1 (Pronto Aten
dimento Médico Ambulatorial)
centralizaram os atendimentos
de saúde. Já-no início da manhã
de ontem era possível conferir a
grande movimentação de pesso
as que aguardavam atendimento
no pronto atendimento do hos

pital e maternidade São José, na
sala de espera e na parte externa.

A reportagem do O Correio do
Povo tentou buscar dados relacio
nados ao número de atendimentos
e entrevistar pacientes, mas não foi
autorizada pela direção do hospital
São José, No final da manhã de on

tem, servidores do Pama 1 confir
maram que a movimentação em

busca de consultas aumentou na

unidade de saúde do Czerniewicz

porque o São José estava encami
nhando os pacientes para lá.

Já no hospital Iaraguá, que
centraliza os atendimentos pedi
átricos, a procura era por atendi
mentos considerados de rotina,
como desidratação, diarréia e

vômitos, intoxicação alimentar e

problemas respiratórios.
O gerente assistencial do hos

pital Iaragua, o enfermeiro Mar
cos Vinicius Brasil, confirmou

que até ontem a ocupação da

instituição não ultrapassava 60%.
"É normal uma redução, em fun

ção das festas. O que aumenta é

pronto atendimento infantil e de
obstetrícia. São 128 leitos: 24 da

pediatria, 13 da UTI pediátrica e

neonatal, 12 das enfermarias do

SUS, 32 da maternidade, 24 des
tinados a convênios de saúde e

particulares e cinco apartamen
tos para pacientes particulares.
O PA adulto atende convênios e

particulares, enquanto que a pe
diatria atende pelo SUS, conve
niados e particulares.

De acordo com Marcos Brasil,
do dia 25 até 10h de ontem, o Ia
raguá tinha registrado 281 atendi

mentos, número que aumentou

para 338 atendimentos por volta
das 14h30. No mesmo período do
ano passado, até as 14h30, o hospi
tal havia atendido 306 pacientes. Já
no Pama, até perto das IOh, foram
apenas 12 pacientes atendidos, com
problemas especialmente relacio
nados a gripes e amidalites.

Pacientes

O contabilista Elemer Kroeger,
49 anos, que procurou o hospital
Jaraguá por problemas pulmo
nares, foi acompanhado da filha,
a analista de custos Poliana Len

nert, 28, e pelo genro, analista de

marketing Marcos Lennert, 38.
"Acordei com tosse. Estou fazendo

acompanhamento, em recuperação
de uma pneumonia", conta. O bebê
Bernardo vVeber, de apenas ummês
de vida, aguardava sonolento uma

consulta no colo da mãe, Patrícia,
34, operadora de máquinas, sob o

olhar atento do pai, o tintureiro He
riberto Werner. "Ele acordou com

ronco no peito, tossindo e espir
rando'" revela Patrícia, enquanto o

embalava carinhosamente.
.

No Pama 1, na rua Jorge Czer

niewicz, a costureira Marilene

Araújo, 36, conta que precisou
consultar porque estava com tos-

.

se: "Operei nódulos nas cordas
vocais há quatro meses, e volta e

.

meia me ataca a tosse e a alergia.
Sempre vou ao médico. nessas
horas, e tomo antiínflamatórío de
três a quatro dias"..Paralelamente,
se submete a tratamento com fo

noaudióloga para' reeducar a voz.

EDUARDO MONTECINO

.

Desde ontem, o Pama 1 está atendendo a demanda do hospital São José

Confirmadomínimo de R$ 622Colônia
de férias
o Centro deReferência do
Idoso estácom inscrições
abertas para aColônia de
Férias 2012. As inscrições
estão abertas para idosos

particjpantes de algum grupo
de idosos ou oficina do CRIe
devem ser feitas pessoalmente
no centro de referência até
o dia 13 de fevereiro. Mas a

coorderiaçãorecomenda
quenão se deixe paraa
últimahora, pois as vagas são
limitadas.A colônia de férias
acontece nos dias 14e 16de
fevereiro naRecreativa do
Stiv. Mais informações pelo
telefone (47) 3370-7562 ..

O Diário Oficial da União pu
blicou ontem o Decreto 7.655, as
sinado dia 23 de dezembro pela
presidenta Dilma Roussef, deter
minando que o salário mínimo

passará a R$ 622 a partir de Iode
janeiro de 2012. O novo mínimo
nacional corresponde a R$ 20,73
por dia, ou R$ 2,83 por hora. O
acréscimo será de 14,13%, já que
hoje o valor vigente é de R$ 545.

Segundo dados do Dieese (De
partamento Intersindical de Esta
tística e Estudos Socíoeconômí-

PM
- Agentes
temporários
As inscrições para seleção
e recrutamento de Agentes
Temporários na PolíciaMilitar
seguem até o dia 6 de janeiro. Os
aprovados hão atuar naCentral
Regional de Emergência como
telefonistas no atendimento

I ao público e também no

monitoramento das câmeras
de segurança. Os interessados
devem acessar o edital no
site da PM (wwwpm.sc.gov
br). O candidato deve ter no,
mínimo 18 emáximo de 23
anos incompletos. São 34 vagas
para Jaraguá do SuJ. � duas para
trabalharemGuaramirim.

Imwm�ts pelo telefone (47)
3276-9100 ou 3373-0447.

Eundode
Cultura
O projeto "Desabafo: Espetáculo
de dança contemporânea"
foi apresentado nos últimos
dias 20 e 21 no teatro do Sesc.
O espetáculo'é ummonólogo
de dança quedilige o olhar do
público para os acontecimentos
atuais sobre omeio ambiente.
A direção e a coreografia foram
construídas porWaldOliveira, e
abailarina intérprete" Daníeíle

, .
.

cos), o salário mínimo ideal seria
de R$ 2.349,26 em novembro para
as despesas básicas. O valor de re

ajuste domínimo é calculado com
base na inflação dos dois anos

anteriores, acrescido do percen
tual de crescimento da economia
do ano anterior de sua validade.
O método foi definido no início
de 2010 por meio de uma medida

provisória, que determina ainda
a ocorrência da definição sobre o

valor do mínimo por meio de de
creto presidencial até 2015.

PR JET
Natal Solidário
para carentes
o projeto Fome deAmor
realizou esse mês o 20 Natal

Solidário, com atividades que
envolveram aproximadamente
100 crianças carentes da
região em uma tarde com
brincadeiras e guloseimas.
O objetivo da campanha foi
proporcionar a essas crianças
umNatalmais feliz. O projeto .

Fome deAmor realizou várias
atividades durante o ano

de 2011, entre elas aulas de
violão, doações mensais de
cestas básicas, de roupas e

calçados e orientação contra

drogas e violência. Mais
. lnfotmações pelo site www. .

'

fomedeamor.com,br.

....

,
'

,

'.
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1986

··0 Jaraguá está ameaçado··
No dia 27 de dezembro de 1986, o jornal O Correio do
Povo trazia em sua edição o texto de opinião "O Jaraguá
está ameaçado", de autoria de FritzVon Itapocu. Confira a

publicação na íntegra:
"Quando dizemos que o Iaraguá está ameaçado, não
queremos dizer que o Estabelecimento Iaraguá do nosso
fundador Emílio Carlos Jourdan está ameaçado. Naquele ano

de 1876, o chamado Sertão era constituído de uma floresta
densa e impenetrável. Muitos machados caíram por cima
de frondosas árvores para abrir as primeiras clareiras para
corporificar a idéia de uma usina de açúcar.
Depois os machados abriram outras clareiras, que veio a ser o

'Stadtplatz, alugar da futura cidade, uma do lado esquerdo
do rio Itapocu, o lado das goiabeiras e do capim e do lado
direito, o que inicialmente mais prosperou, entre a foz do rio

Jaraguá até a estrada Francisco de Paula, servindo como área

adequada para o plantio de cana de açúcar e hoje o centro

nervoso daMetrópole do Dinamismo, da Pérola do Vale do
Itapocu e ainda da Rainha do Arroz.

Quando dizemos que o Iaraguá está ameaçado, queremos dizer
que o Pico do Jaraguá está ameaçado neste final do ano de
1986, 110 anos após a sua descoberta. Cento e-dez anos foram
consumidos para chegarmos a ser o que somos. Prósperos sem
dúvida, desenvolvidos também, mas pesa sobre todos urna
grande responsabilidade, uma espécie de culpa coletiva sobre
tudo o que vem acontecendo nos dias atuais.
Vocês já olharam lá pras bandas do Pico do Iaraguá?A sua beleza

está ameaçada. Quando não é o fogo ateado nas roças, as águas
se encarregam de completar a tragédia. Na edição passada,
divulgamos em 'Osmorros estão descendo' o perigo porque
passou a cidade quando a tromba de água que se abateu sobre
a região pegou a todos desprevenido contra urn fenômeno
dessa natureza. Iaraguá, Guaramirim e Schroeder foram os mais

atingidos e os prejuízos não puderam ainda ser contabilizados.
Eis que novas enxurradas se juntaram às águas de dezembro
e as encostas do Pico do Jaraguá (o cartão de visita de toda
a região) apresenta as chagas provenientes da doença de
agressão ao meio ambiente. São as rochas nuas que se

apresentam à vista de todos paramostrar aos desavisados

passantes que a exuberante vegetação da floresta atlântica
acaba de despedir-se.
Omachado foi substituído pelasmotosserras que aceleram a

devastação, sem reposição. As chagas, com o tempo, receberão
uma vegetação rasteira, mas que não resiste à força das águas
que despencammorro abaixo, como uma besta enfurecida que
leva de roldão tudo o que encontra pela frente.
É o morro do Jaraguá que está descendo de maneira perigosa.
Quem pode fazer algo para impedir essa modificação de

paisagem? A Prefeitura? O I.B.D.R? AAprema do Dr. Fischer?
OuVOCÊ?
O homem é um predador e haverá de pagar por isso! Amãe
natureza não perdoa! Por isso vale a pena pensar agora, antes

que seja tarde. Quem começa? O ano feliz é menos feliz do

que OS augúrios de um Feliz Ano Novo!", dizia o texto.

FOTOS DMJLGAÇÃO

INVENÇÕES ANTIGAS

o picolé
Em 1905, ummenino de 11 anos de idade
chamado FrankEpperson, morador de São
Francisco, Califórnia (Estados Unidos), foi
quem acidentalmente criou o primeiro picolé ...
Frank esqueceu um copo de suco na varanda
de sua casa, que amanheceu congelado após
uma noite fria. Omenino colocou dois palitos
no. líquido para poder consumir o suco .

... . '.'

PERSONAGEM HISTÓRICO

PELO MUNDO

1 ·35
Pérsia vira Irã
No dia27 de dezembro de 1935, a Pérsia
passa a se chamar Irã (Terra dosArianos,
como já era conhecida pelo seu povo,
embora o país tenha sido referido por séculos
como Pérsia pelos europeus). Já em 1959,
ambos os nomes passaram a ser admitidos.

Hoje, o termo "Pérsia" costuma ser usado
para se referir ao Império Persa.

:939

Censura na eraVargas
Nesse mesmo dia, em 1939, foi criado o

Departamento de Imprensa e Propaganda
(DIP), encarregado da censura no Estado
Novo (regime político brasileiro fundado
porGetúlioVargas em 1937, que durou
até 1945, caracterizado pela centralização
do poder, nacionalismo, anticomunismo
e autoritarismo). O DIP foi criado para
controlar a propaganda oficial que se

fazia em torno da figura de GetúlioVargas,
abrangendo a imprensa, o esporte e todas as

manifestações culturais.

Jacinto Figueira JÚllior: o homem cio sapato branco
No dia 27 de dezembro de 2005, morria o apresentador de televisão Jacinto Figueira Júnior,
conhecido como "O Homem do Sapato Branco". Jacinto nasceu no dia 4 de dezembro de 1927, na
cidade de São Paulo (SP).
Na década de 50, ele fez sucesso no meio musical com sua banda country "Júnior e seus Cowboys",
mas sua estreia na televisão só aconteceu em 1963, com o programa "Fato em Foco", transmitido

pela TV Cultura e no ano seguinte veio o "Câmera Indiscreta", na mesma emissora.
Passou tambémpelaRádioNacional de São Paulo (hoje, aRádio Globo) nas décadas de 1960 e 1970. Nessa

época, suamúsica '''0 Charreteiro" fez tanto sucesso que ele engatou novos trabalhos: uma telenovela e uma
fotonovela, publicada numa revista voltada para o público feminino. Em seu programa.naRádio Nacional,
faziaurn quadro com dramatizações radiofônicas, da qual participava LuéimaraParisi, que trabalhou como
diretora nos programas Perdidos naNoite eDomingão do Faustão, com Fausto Silva .

.O que levou Jacinto a ficar realmente conhecido foi seu programa "O Homem do Sapato Branco",
criado em 1966. O show foi interrompido devido a problemas com a ditaduramilitar, mas voltou a

ser transmitido nos anos 80, pelas emissoras Bandeirantes, Globo, Record e SBT. Ele constumava
entrevistar seus convidados.usando um sapato branco, que sempre era focalizado pelas
câmeras. A idéia de l:lsar os sapatos brancos surgiu porque era a cor dos sapatos que os médicos
e os psiquiatras usavam, e Jacinto pretendia ser uma espécie de "médico" do povo em seus

programas. Foi também o precursor dos quadros que traziam para o palco casais com problemas e

que chegavam a brigar na frente das câmeras.
Vítima de um derrame em 2001, Jacinto ficou com uma série de seqüelas, como problemas
de locomoção e de audição. Morreu em São Paulo devido a problemas pulmonares, aos 77 anos.
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Es uilos em alto-mar!
Terceirofilme de "Aluin e osEsquilos"está em cartaz desde segunda-feira
JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

ara a garotada que não
teve como viajar e acabou
cando em Jaraguá do

Sul neste fim de ano, os
cinemas oferecem uma

alternativa para a suá di
versão. Entrou ontem em cartaz o

terceiro filme da série "Alvin e os

Esquilos", levando Alvin, Simon e

Theodore a uma viagem de cru

zeiro junto com seu empresário,
Dave Seville (Jason Lee, do seriado
MyName is Earl) e as esquiletes.

Como de costume, o trio de

esquilos cantores faz do navio seu

parque de diversões pessoal, in
cluindo várias referências a outros
filmes "náuticos", como Alvin gri
tando que é o "Rei do Mundo" do
alto da proa da embarcação. Tudo
é brincadeira para eles e desespe
ro para Dave - até que Alvin acaba

em uma asa delta, que o leva, jun
tamente com os irmãos e as esqui
letes, para uma ilha.

Na tentativa de resgatar o trio,
Dave acaba carregando consigo
o ex-empresário dos esquilos,
Ian (David Cross), reduzido a tra

balhar numa fantasia de pelica
no para entreter os passageiros
do cruzeiro após ser arruinado
no primeiro filme.

Como o que os esquilos me

lhor fazem é cantar (e causar

confusão), um bom repertório
musical não poderia faltar, com
músicas como "Whip my Hair",
deWillow Smith, "Bad Romance",
de Lady Gaga, e "Survivor", do

grupo Destiny's Child.

Sucesso desde
osanós50

Embora só tenha chego aos ci
nemas em 2007, a franquia Alvin
e os Esquilos faz sucesso desde
1958, quando o primeiro disco da
banda de mentirinha foi lançado
pelo compositor Ross Bagdarian,
sob o nome artístico de David Se

ville, acelerando partes da música
para gerar a característica voz agu
da dos esquilos.

Nos anos 80, Alvin, Simon e

Theodore fizeram sucesso com o

desenho animado "Alvin e os Chi

pmunks", entre 1983 e 1990, com
vários longas diretamente para VÍ
deo nos anos 90. Somente com os

filmes, desde 2007, a série já ren

deu US$800 milhões; e o terceiro
filme conta com a direção de Mike
Mitchell- do quarto filme da série
Shrek.
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Teló negocia com
•

rapper americano

Em entrevista ao jornal "Folha
de S.Paulo" deste domingo, 25,
o cantorMichel Teló contou

que está de olho na carreira
internacional e por isso negocia
a gravação de umamúsica com
o rapper americano Pitbull, do
hit "You KnowYouWantMe".

"Quero fazer uma parceria
forte para que o sucesso

internacional continue."

De Miro vira pai
pela sexta vez
o ator americano RobertDeNiro
se tomou pai pela sexta vez aos
68 anos, após o nascimento do
segundo filho com a atualmulher,
com quem é casado desde 1997,
informou o jornal "NewYorkPost"
em seu site.Amenina se chamará
Helen Grace Hightower e pesa
aproximadamente 3,2 quilos. Ela
nasceu de umamãe de aluguel,
segundoum representante do casal.

Arnold quer voltar
com a ex-mulher
Arnold Schwarzenegger está tentando reconquistar amulher,
Maria Shriver, segundo o site TMZ. Fontes próximas ao ex-casal
teriam contado que o ator tem sido "incrivelmente doce" com ela e

tem lhemandado inúmeros presentes. Maria deu entrada no divórcio
em julho deste ano, após descobrir que omarido lhe traiu com
uma ex-empregada e que teve um filho com ela.

Tempo começa
à ter aberturas
Entre a Serra e o Litoral,
nebulosidade variável com
chuva isolada namadrugada
e à noite, e aberturas de sol
no decorrer do dia. Nas

.

demais regiões, sol entre
nuvens e pancadas rápidas
de chuva à noite.

AR GUÁ DO UIL E REGIÃO
HOJE

MíN: 19°C
MÁX: 28°C

AMANHÃ
MíN: 21°C
MÁX: 29°C

PO

DIVIRTA·SE

Ajudando o bêbado
Três horas damanhã, a campainha de Juarez
toca: Din Don!... Ele, morrendo de sono, é claro,
abre a porta e esbarra com um bebum de fazer

inveja a qualquer pai de santo.
- O que você quer seu bêbado?
- Dá prame ajudar a empurrar?
- Não, são três horas damanhã, está chovendo
e você pede pra eu te ajudar? Sai fora! Ele bate a

porta na cara do bêbado e vai se deitar.

Alguns minutos depois começa a bater àquela
angustia de não ter ajudado o pobre bebum,
então ele se levanta corre até a porta e no meio

da escuridão grita:
.

- Ei, seu bêbado, vai querer aminha ajuda
ainda?

-VOU!
- Tá, mas onde você está?

-Aquil
�'Aqui aonde?
- Aqui, no balanço!

.....
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QUINTA
MíN: 20°C
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Parcialmente Chuvoso
Nublado

"

Nublado Trovoada

Embora deva voltar amanhã, o
quadro de chuva que cobriu o Estado
durante o fim de semana natalino

perde força por hoje, com aberturas

de sol ao longo de todo o dia,
intercaladas com pancadas de chuva
de fraca amoderada. A temperatura
também sobe um pouco ao longo
do dia.
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O calor intenso da semana passada
não deve se repetir durante a

última semana de 2011. Embora as

temperaturas continuem elevadas, o
desconforto deve ser menos intenso
e a tendência é que não sejam
alcançadas as máximas acima dos
35°C registradas naprimeira semana
deste verão.
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SE OC� VAI PARA .

MONTE CARLO
Dia de sol encoberto por
nuvens, com pancadas
esporádicas de chuva
de fraca a média,

especialmente entre
a tarde e a noite, com
possíveis trovoadas. As
temperaturas ficam entre

os 17°C e os 27°C.

Preencha um quadrado
9x9 com números de1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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MAFRA
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/

JOINVILLE
... Â
190 28°
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SAO JOAQUIM
... Â
12°24° IMBITUBA .

... Â
19° 28°

CRESCENTE 1/1

CHEIA 9/1

MINGUANTE
.

16/1

NOVA 23/12
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ASUNHAS ME TE REVE��
-

Aproveitando a deixa do
meu amigo Alessandro
de Jesus (Relações
Públicas e responsável
pelo Setor de Tendências
do conceituado salão, o
Illuminé Hair ) a dica pra
arrasar nas unhas nesse
reveillon é uma só:

coleção "Impala Festa",
nas cores "Sua Noite", uma
espécie de prateado, � a

"Ouro Nobre), umlindo. - _�.

dourado. ":

.;

Cores super
predominantes nessa
estação, além de ficar

super in deixa qualquer
mulher com um quê
elegantérrimo e-mega
lindo!
E a boa nova garotas, é que
como eles são cromados,
não fica aquele visual meio
cheguei sabe?!?
Especial pra quem gosta
de literalmente arrasar o

quarteirão...

••

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 4788383084

. Com que roupa eu vou?

EspecialReveillon
E como não poderia deixar, adivinhem sobre o que será a

coluna dessa semana? Sobre looks de reveillon é claro!!

Rendas, babados, paetês, jeans, vestidos, shorts, macacão,
saias mais curtinhas oumais longas, salto ou rasteira, isso

realmente não importa!
O look da vez, independe um pouco do que se está usando.

O mais importante antes de tudo, é você lembrar que esta é
uma festa em que a palavra da hora é: diversão.

Então #anoteadica e escolha a sua cor, não necessariamente

precisa-se ir de branco viu? Aliás, que tal mudar e ousar um
pouquinho e brincar com as cores neste reveilon? Se você

tem medo de uma cor forte, aposte no dourado ou prateado
(vai bombar e arrasar!).

Daí é só se jogar na pista, na areia, na grama - aonde for - e

definitivamente ser feliz!!

Aproveitando meninas, quero desejar à todas vocês, um
ano novo iluminado, commuito sucesso, muito amor e

saúde! Espero que todas (e todos) tenham alcançado tudo que
sonharam durante este ano de 2011, e que em 2012 continuem

a sonhar e realizar! Um beijo no coração e até ano que vem! =)

Orçamento Gratuito.
Cartão Construcard

até 4Bx
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CRÔNICA
O QUE
ESPERAMOS

LUlZCARLOSAMORIM, DE 2DI2?ESCRITOR E EDITOR

2011 que está se encerrando foi o ano da corrup
ção e da impunidade. Os brasileiros viram, mais

do que nos anos anteriores, talvez, os políticos sen
do denunciados por roubos e desvios de dinheiro

público, sem que ninguém nunca devolvesse nada
ou fosse preso por isso. Isso não só na esfera federal,
mas também nas esferas estaduais e municipais.
Quando muito, alguns ministros saíram do car-

go, mas continuam nos seus partidos, incólumes,
cheios de poderes, sem prestar contas a ninguém.
A "faxineira", que diz não darmais trégua à corrup
ção, parece ter perdido o entusiasmo, a vontade de
conter a roubalheira.

Para o ano de 2012, esperamos que a ética e a

moral voltem a ser qualidades valorizadas tanto
para nossos "políticos", quanto para a nossa justiça,
que no corrente ano mostrou muito bem que de jus
ta não tem nada. Essas qualidades precisam voltar a
ser sine qua nono

Que a corrupção e a impunidade sejam comba
tidas veementemente e que a justiça pare de passar
a mão na cabeça de políticos ficha suja, como fez

neste ano de 2011. Aliás, por culpa da "justiça", a lei
da ficha limpa acabou se tornando sem efeito, pois
os tribunais não julgaram a validade da lei e recon
duziram políticos corruptos a cargos públicos.

Queremos políticos que não legislem apenas em
causa própria, que se preocupem com o cidadão
brasileiro, que se preocupem com a saúde públi
ca, com a segurança pública, com a educação, que
foram destruídas nos últimos tempos.

Queremos para
2012, políticos
honestos, que real
mente representem
o povo brasileiro. É

Esperamos que a pedir demais? Que-
ética e a moral voltem remos ver menos

a ser qualidades notícias de roubos,
valorizadas tanto assaltos, mortes,

apropriação indébita
do dinheiro público,
superfaturamentos,
desvios de valores.
Sabemos que não
será um mar de

rosas, mas sabemos
também que 2012

pode sermelhor.
recisamos avaliar os candidatos nas próximas

eleições, para que possamos renovar essa safra de
"políticos" que temos aí, que na sua grandemaioria, de
políticos verdadeiros não têm nada. E se não houver
candidato decente, que votemos em branco, para
manifestar nosso protesto contra os candidatos que
almejam a vida pública apenas para enriquecerem.

Precisamos fazer alguma coisa. Não podemos
mais compactuar com esse estado de coisas. Esta
mos sendo roubados continuamente: os brasileiros
é o povo que mais paga impostos, no entanto não há
"verbas" para a saúde, não há recursos para a educa
ção' não há como melhorar a.segurança.

Está mais do que na hora de mudarmos tudo. E
2012 é um bom ano. Que entremos nele com o firme
propósito de torná-lo um marco na transformação
deste "Brasilzão de Deus" em um país mais humano
e menos corrupto.

para nossos

"políticos", quanto
para a nossa justiça,
que no corrente ano
mostrou muito bem
que de justa não

-, tem nada.

JARAGuÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Leg(14h, 16h30, 19h,21h30)

• Cine Breithaupt 2
• Gato de Botas - Dub (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e

21h20)
• Cine Breithaupt 3
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h50, 16h20, 18h50 e

21h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Leg (14h, 16h40, 19h20 e 22h)
• Cine Garten 2
• Gato de Botas - Dub (14h20 e 16h50)
• Noite de Ano Novo - Leg (18h40 e 21 h1 O)
• Cine Garten 3
• Os Muppets - Dub (13h50)
• Roubo nas Alturas - Leg (16h30, 21 h20)
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - dub (18h50)
• Cine Garten 4
• A Fera -Ieg (13h30, 15h40, 17h30, 19h30 e 21 h30)
• Cine Garten 5
·Tudo pelo poder-Leg (13h40, 16h15)
• Cine Garten 6
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Imortais -Ieg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Dub (13h50, 16h30, 19h10 e 21h45)
• Cine Mueller 2
• Compramos um Zoológico - Dub (13h45, 16h20, 19h

e_21h30)
• Cine Mueller 3
• O gato de botas - Dub (13h30, 15h40 e 17h50)
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (19h40
e 22h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• O gato de botas :- Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Imortais - Leg (21 h50)

NOVELAS

• Cine Neumarkt 2
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Dub (14h
e 19h20)

.

• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (16h40
e 22h)

• Cine Neumarkt 3
• O gato de botas - Dub (13h30, 15h20 e 17h15)
• Roubo nas Alturas - Leg (19h1 O)
• Noite de Ano Novo - Leg (21 h30)
• Cine Neumarkt 4
• Compramos um ZOOlógico - dub (13h40, 16h1 O, 18h50
e 21h20)

• Cine Neumarkt 5
• Tudo pelo Poder - Leg (13h50, 15h50, 17h50, 20h e

22h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma - Dub (14h e

19h20)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma - Leg (16h40 e

22h)

• Cine Norte Shopping 1 (3d)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma -

Leg (11h40,14h25, 17h10, 19h55 e 22h40)
• Cine Norte Shopping 2
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma -

Dub (13h25, 16h1 O, 18h55 e 21 h40)

• Cine Norte Shopping 3
• O gato de botas - Dub (13h, 15h, 17h e 19h)
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (21 h15)
• Cine Norte Shopping 4
.Compramos um zoológico -

dub (11h30, 14h05, 16h40, 19h15 e 21h50)

• Cine Norte Shopping 5
• O Palhaço - Nac (13h20 e 15h35)
• Tudo pelo Poder - Leg (17h50, 20h05 e 22h20)

• Cine Norte Shopping 6
• Roubo nas alturas -Iet! (13h30, 15h45, 18h, 20h15 e

22h30)

• Cine Norte Shopping 7
• Gato de Botas - dub (14h, 16h, 18h e 20h05)
• Imortais - Leg (22h)

• FINA ESTAMPA
Paulo pede para Griselda deixar a casa de Tereza

Cristina. Deborah beija Quinzé. Esther e Vanessa tra
balham na coleção de verão para a "Fio Carioca". Te
reza Cristina manda Crô chamar a polícia para acabar
com a festa de Griselda. Zambeze encontra o laptop
de Marcela e Álvaro vê um vídeo que a jornalista fez
antes de morrer. Pereirinha dorme com Tereza Cristi
na. Dagmar procura por Leandro em casa. Paulo rasga
todos os desenhos de Esther.

• AQUELE BEIJO
Grace Kelly comenta com Ticiano que gostou de

passar o Natal na casa de Maruschka. Alberto propõe
um acordo para a partilha dos bens e Maruschka pede
para ficar com o Covil do Bagre. Iara não consegue
ter nenhuma vidência e Joselito conclui que ela está
apaixonada. Lucena conta a Rubinho que está grávida.

Maruschka planeja revelar as fotos de Sarita e Alberto
para provocar a prisão da líder comunitária. Vicente
avisa a Claudia que conseguiu a soltura de Regina e

os dois se beijam.

• A VIDA DA GENTE
Ana diz para Manu que Rodrigo foi uma paixão,

mas que é parte do passado dela. Laudelino não reve

la à Iná as suspeitas de seu médico. Ana avisa a Lúcio
que vai fazer o tratamento nos Estados Unidos. Celina
se entristece ao saber que os pais de Tiago são indi
ferentes ao menino. O médico avisa a Laudelino que
ele tem um tumor e precisa de operação. Olívia pede
para Dora fazer um quarto para ela. Manuela pergunta
a Rodrigo se ele ainda sente alguma coisa por An�.

• VIDAS EM JOGO
Não Divulgado.

ANIVERSARIANTES
26/12 Guilherme Marinho 27/12 Irma M. Trentini
Ademir Marquardt Ida L. Ferrari Ana B. S. Zanetti Irma Sardanha
Alessandro J. Morbis llca V. Kruger Anderson Bortolini Jociele Mateus
Alissa Floriane Josiane T. Nesladeck André L. Lageado Lucas Laube
André Hohl Léoda Silva Celia R. T. kuhn Mariane S. Mendonça
Anele Bandeiras Leonir M. Beck Charlene G. D. Maiochi Mariani Schwercoski
Carin Streit Loele Bassaw Cleber Corrêa Marli Hoengen
Carla G. Heinert Lori M. Hermes Daniela C. Rosa Mauro A. Buui
Carlos E. Wehrmeister Lucas Thumseiser Glorali S. Draeger Nilse T. Massaia
Caroline Rahn Luisa M. Ruisan Edson G. Gielow Onorio Girola
Charles de Freitas Marci 'R. Dias Elizandra Oliveira Roselei Ter.Prestes
Debora L. Bartel Mauro de S. Coelho Ervelino Harmel Roseli Correia
Edson Adan Osnildo Voelz Fernanda de Assunção Sabrina Mass
Eduardo R. Kinas Rafael Mahs Gabriela Marquardt Sabrina O. Kupas
Eduardo Rodrigues Susana A. Fernandes Gerald.o J. Fodi Schirlei O. Vargas \

Elcira Hansen Suzana A. F. De Souza Gisela Jensen Stevan S. Naumann
Eliane Oliveira Gisele Bassani Valcir Pinter
Eno Imroth .Jllí.p Hérbê1tb'H�rb's' H� OH t u\fartêFi�MM�;:<C. , _,
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ÁRIES
Sua vida financeira merece mais atenção
para não se ver em apuros depois.
Compartilhe seus planos com seu amor

e fortalecerá os laços da união.

TOURO
Atividades em grupo são as mais indicadas
neste dia. Ótimo astral para seus amigos e
familiares. No romance, atitudes carinhosas
vão melhorar a relação.

GÊMEOS
Troéa de ideias e tarefas em equipe
são as mais indicadas neste dia. Os
assuntos do coração contam com boas

energias, invista no companheirismo.

CÂNCER ,

No trabalho, conte com o apoio dos
colegas para agilizar suas tarefas. Na
área sentimental, o clima é de confiança
entre você e a pessoa amada.

LEÃO
Tudo que for feito em grupo será mais
prazeroso e trará melhores resultados.
Aproveite o bom momento para começar
uma fase mais promissora no romance.

VIRGEM
Saia com pessoas de sua estima para
se divertir. Coloque o papo em dia com

sua cara-metade e apare as arestas, o
.

relacionamento só tem a ganhar.

LIBRA
Sua vida pessoal estará cheia de
alegria. A vida a dois deve vir em
primeiro lugar. Se você está livre, uma
amizade pode virar romance.

ESCORPIÃO
No campo profissional, conclua as

tarefas já começadas. Se estiver em
busca de companhia, pode se interessar
por alguém marcante e divertido.

SAG'ITÁRIO
Estar entre amigos vai trazer alegrias
para seu dia. Aproveite o bom astral

para renovar seus votos de amor. Se
você procura um par, poderá começar
um namoro.

CAPRICÓRNIO
Neste período há uma tendência a gastar
demais. Aproveite para se divertir ao lado
de sua cara-metade. Mas não deixe a

família em segundo plano.

AQUÁRIO
Em família, preserve a liberdade. Cada
um tem direito de fazer o que acha
melhor. A dois, renove os laços afetivos
existentes em seu relacionamento.

PEIXES
Em famma, mantenha a calma e tudo sairá
bem. No campo sentimental, momento
para confidências com quem ama A
intimidade pode esquentar, aproveite! f
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Tita Pretti -Interina'
redação@ocorreiodopovo.com.br

Verão de Barra Velha

ganha mais um poiat
fls veranistas de Barra Velha vão contar com mais uma opção para
Vgarantira diversão neste verão. Isso porque inaugura hoje o "Válvu
la Rock Pub", a apenas uma quadra do mar, no Centro da cidade. O pub
terá música ao vivo, com o melhor do rock and roll e blues.A decoração
temática promete agradar os fãs de cinema e de rock! Já no cardápio,
além de cervejas e doses, também serão servidas pizzas especiais. O bar

fica na avenida Santa Catarina, 1192, e abre às 19h.

Música de qualidde
Hoje, quem sobe ao palco é a dupla "Musical Journey", tocando clássicos
do rock de várias décadas. Amanhã, é a vez da voz e violão do "Irmão e

Associado", com um repertório que vai de Beatles aThe Doors. Na sexta

feira, o blues de Chicago dos anos 40 e 50 embalam a noite na voz de

"Joe&Maca", e no sábado o grupo "Medley Acústico" mescla clássicos
do rock inglês de 1960 com expoentes do folk e country estadunidense,
como Bob Dylan e Iohnny Cash.

Aovivo
Nestaprimeira semana, o
VálvulaRockPub ficaráaberto
até o dia 30. As portas do pub
reabrem no lo dia de 2012,
que terá até o dia 8música
ao vivo todas as noites. Na
semana seguinte, o bar passa
a funcionar de quinta-feira
a sábado.Aprogramação de
dezembro e janeiro pode ser
conferida, junto com outras

informações, no sitewww.
valvularockpub.com.br

Nova estrutura
A estrutura doHotelVale das Pedras, em
Iaraguá do Sul, deve conieçar o ano com
melhorias emais conforto. O espaço terá
mais urna piscina, além do restaurante e

espaço "kids" reformados.A piscina será
construída em frente aos apartamentos
e o local vai 'contar com hidromassagens,
pequenas ilhas com quedasdágua,
pergolados e duchas. No novo layout do
restaurante, a entrada e o espaço do buffet
serão alterados com a construção de urn

espaço para recepcionar os hóspedes,
visitantes e crianças com urn playground.

CONCURSO Os vencedores do CODCUl'SO arquitetônico do IDstituto de
Seguridade dos ServidoresMunicipais (lssem) de Jaraguá do Sul, que
escolheu os aneIhores antepl'Ojetos arquitetônicos para á conslnação
da nova sede do instituto. O prianeiI'O lugar &COU com a empresa FGM
Urbana ArquItetara, premiada COID ..... c::heque de RS 20 adi. O segundo e
o terceiro lugar fonua, respeçlivameate, a empresa Cúbica lIrcpdtetura e
CaIuIlraçõe. (RS 7 adi) e arqaIIetá In- Jagelrdd Daalel (B$ 3 1DiI,.

NIVER A jovem Caroline A1essandra de Oliveira celebrou ontem,
dia 26,� aniversário de 19 anos. Quem deseja os parabéns é seu
pai AgostinhoOliveira, diretor de Comunicação da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, e suamãe lvete Oliveira. Feliz aniversário!

(

Axé de manezinho
Gostando ou não do ritmomusical que surgiu naBahia, você aindavai ouvir falar
dela:DianaDias. Ela tem 23 anos, poucomais de urn ano de carreira, já faz até seis
shows pormês, cantou com Ivete Sangalo namicareta Florianópolis e estampou a
capa do jornal Folha de São Paulo em pleno domingo de Natal. Quem passar oAno
Novo emFlorianópolis vaipoder acompanhar o show danova revelação do axé em
dois locais: às 20h na BeiraMar Norte e na virada em São José.

Menegotli inaugura ··Espac;o Gourmet··
Funcionários daMenegotti IndústriasMetalúrgicas de Schroeder vão ganhar em
janeiro urn novo refeitório amplo e climatizado, onde foram investidos quase R$
700mil.AMenfund, unidade denegócios de fundição e usinagem (pertencente ao
grupoMenegotti) vai inaugurar em janeiro de 2012 o "EspaçoGourmet", com 640
metros quadrados e capacidade'paramil refeições diárias. O projeto ainda prevê
a implantação daFundação EduardoHorn (nome dado ao ex-diretor da empresa,
falecido em2008, que teveurna atuação destacadanas lideranças empresariais da
região), que tem como principal objetivo ofertar infraestruturapara a capacitação
profissional e fomentar o conhecimento tanto dos colaboradores da empresa,
quanto dos seus familiares e comunidade em geral.

, ".
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DEFESA CIVIL

Reforço extra nomonitoramento
Quinze estações
meteorológicas
serão instaladas até
fevereiro. Primeira

instalação ocorreu
na semana passada

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Na última quinta-feira, Iara
guá do Sul recebeu mais uma

medida para prevenir novas ca

tástrofes causadas pelas chuvas:
a instalação da primeira das 15

estações de monitoramento mete
orológico da Defesa Civil, no pátio
da Prefeitura. A estação é parte da
rede de sensores que servirão para
o sistema municipal de alerta.
"Com esses dados podemos fazer

agestão de riscos, alertas prévios e

uma respostamais rápida", explica
o diretor de fiscalização da Defesa
Civil, Ronis Roberto Bosse.

Ao todo, as 15 estações vão con
tar com um total de 29 sensores: 11

.
deles servem para medir os níveis

• Nunca atravesse ruas alagadas ou com enxurradas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, pois a força da água pode arrastar você;
• Se você mora perto de córregos e rios, acompanhe o nível de subida das águas, mesmo à noite;
• Deixe o rádio ligado na estação local. O acompanhamento das notícias pode salvar a sua vida;
• Evite o contato com as águas em caso de enchentes. Elas podem estar contaminadas pelos esgotos e poluição das ruas e transmitir
doenças;

• Aparelhos elétricos, quando molhados (ou úmidos), tornam-se perigosos. É melhor desligar a energia;
• Fique atento à inclinação anormal de árvores e postes e às "cachoeiras" de lama descendo das encostas. Estes são sinais de que a qualquer
momento poderão ocorrer deslizamentos de terra na encosta.

• Nos casos de maior gravidade (havendo muita infiltração, algum barulho estranho, rachaduras nas paredes, etc.),
saia imediatamente de sua residência;

• Quem mora às margens de rios, córregos e próximo à encostas deve sair de casa;
', As águas da enchente são pesadas e violentas. Mesmo que você saiba nadar, não se arrisque.

Com novos sensores, alertas e respostas à chuva devem termaior precisão

da chuva e a velocidade dos ventos,
e outros 11 paramedir o dos rios. Os
sete restantes são sensores portá
teis para medir a umidade do solo.
"Com isso nós podemos avaliarme
lhor o risco de deslizamentos", lem
braBósse.Ao todo, foram investidos
R$ 50 mil na compra do equipa
mento, emparceria com aUniversi
dade Católica de Santa Catarina.

Segundo Bosse, o equipamen
to foi importado da Espanha, e

além de servir para a coleta de

informações para a Defesa Civil,
também integram um projeto de

pesquisa da instituição. "A meta

dos acadêmicos é desenvolver
outros equipamentos do gênero,
para que possam ser produzidos
aqui, e os municípios não tenham
mais que importar", ressalta, des
tacando o investimento a longo
prazo. O próximo passo será a

instalação de software que permi
tirá a transmissão de dados para
os computadores da Defesa Civil,
e a instalação das outras 14 esta

ções, em pontos chave de Iaraguá
do Sul, o que deve ocorrer até fe
vereiro. O sistema também estará

integrado à redede sensores insta
lados pelaMalwee, diz Bosse.

• Não jogue lixo ou entulho nas ruas e encostas;
• Mantenha limpos os ralos, esgotos; galerias, valas, etc.;
• Você, que mora em área de risco, entre em contato com a

Defesa Civil do seu município,

Para mais esclereclmentos, procure a

Defésa Civil do seu município. (" I i c ,

Minis��riO da
.
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a

devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório,
para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo
legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 196869/2011 Sacado: ALEXUMADOS SANTOS Endereço: R ARDUINO PRADI 380
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: RADARAUTO PECAS LIDA Portador: - Espécie: .

DMI - N" Titulo: 0000443 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 160,00 - Data para pagamento:
02/01/2012-Valor total a pagarR$231,08Descrição dos valores: Valordo título: R$l60,OO - Juros: R$
0,42 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 196860/2011 Sacado: ANDERSON LUIZ PEDROSO Endereço: RUA JOAO MIGUEL
DA SILVA 343 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-390 Credor: BANCO FICSA SA Portador: - Espécie:
CBI - N"Titulo: 998093113-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 498,69 - Data para pagamento:
02/01/2012- Valor total a pagar R$767,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 498,69 - Juros:
R$ 197,81 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$16,51

Apontamento: 196586/2011 Sacado: ftNT0NIO ADAlR VIEIRA CIA LIDA Endereço: RUA ALE
XANDRE KOLLER 35 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-270 Credor: UCZNERSKI INDUSTRIA
E COMERCIO DE COUROS E CALC Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 1269A - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 472,50 - Data para pagamento: 02/01/2012-Valor total a pagar R$543,17 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 472,50 - Juros: R$ 0,78 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 196792/2011 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC DA INF lIDA Endereço: RUA
PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 1329 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor: DI COMUNI
CACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 0000061005 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$ 1.965,00 - Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar
R$2.046,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.965,00 - Juros: R$ 17,03 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196913/2011 Sacado: BERNARDINA NEVES VAITER Endereço: RUA RlO DA LUZ
VITORlA 8229 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-600 Credor: PANAMERlCANO ARRENDAMENTO
MERCANTIL S/A Portador: - Espécie: NP - N"Titulo: 39497304 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2.138,43 - Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$2.684,80 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 2.138,43 - Juros: R$ 471,16 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196594/2011 Sacado: CAMlLA DAL BERrO Endereço: RUA ANGELO TORRlNEill
78 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-200 Credor: MARCOS ANDRE FAGUNDES Portador: - Espé
cie: DMI - N" Titulo: 30C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.930,00 - Data para pagamento:
02/0112012-Valor total a pagar R$2.998,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.930,00 - Ju
ros: R$ 8,79 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$5,l1

Apontamento: 196906/2011 Sacado: CARLOS COELHO Endereço: RUA JAIR BAUMGARTEN 546-

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-480 Credor: BVFINANCEIRA SACREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N" Titulo: 131025681 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 20.723,52 - Data para pagamento: 02/0112012-Valor total a pagar R$26.532,23 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 20.723,52 - Juros: R$ 5.733,50 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196815/2011 Sacado: COM. DE CONFECCOES MORENAUS lIDA. Endereço: RUA
JOSEmEODORO RlBEIRO 3595 SAL 02 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: DJ COMU
NICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0000076103 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 500,00 - Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar
R$574,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 4,33 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 196658/2011 Sacado: CORUPAMAQUINASDE COSTURA lIDAME Endereço: RUA
JORGE LACERDA - 125 - CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ROLEMAKCOMERCIAL
lIDA. Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 6-218D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 635,33
- Data para pagamento: 02/0112012- Valor total a pagar R$758,15 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 635,33 - Juros: R$ 18,00 Emolumentos: R$ 10,85..- Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 196659/2011 Sacado: CORUPA MAQUINAS DE COSTURA LIDA ME Endereço:
RUA JORGE LACERDA - 125 - CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ROLEMAK CO
MERCIAL lIDA. Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 6-218E - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 635,33 - Data para pagamento: 02/0112012- Valor total a pagar R$751,79 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 635,33 - Juros: R$ 11,64 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$.21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 196806/2011 Sacado: D. RlBEIRO LAVACAO lIDA Endereço: AV PREFEITOWAL
DEMARGRUBBA 3611 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: SS MADEIRAS LIDAME Por
tador. - Espécie: DMI - N" Titulo: 66 C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 842,50 - Data para
pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$913,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$
842,50 - Juros: R$ 2,24 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$14,24

Apontamento: 196696/2011 Sacado: DANIEL COM DE ART DO VEST LT M Endereço: AV MARE
CHALDEODORO DA FONSECA 191 SAL 10 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: ANAM S
GIAC GUARATlNGUETA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1962/5 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 208,20 - Data para pagamento: 02/01/2012-Valor total a pagar R$273,66 Descrição'
dos valores: Valor do título: R$ 208,20 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196618/2011 Sacado: DESENTUPIDORA JUNG G AMBIENTAL lIDA ME Endere

ço: AVWALDEMAR GRUBBA 4955 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: SAMUEL JUNG
Portador: JUNG TRANSPORTES E COMERCIO LTDA Espécie: DMI- N° Titulo: 21 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 2.800,00 - Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$2.896,09
. Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.800,00 - Juros: R$ 22,40 Emolumentos: R$ 10,85 - Publi
cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 19674112011 Sacado: DV SUPRlMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Endereço:
RUA BERTHAWEEGE 315 SALA 05 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: BARROS & BI
CHIAlTO lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 41569 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 302,25 - Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$380,48 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 302,25 - Juros: R$ 3,Ó2 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196855/2011 Sacado: ELlZETE FEUPE Endereço: DOMINGOS RODRlGUES DA '

NOVA 127 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Por
tador: - Espécie: CBI - N" Titulo: 131031265 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 893,54 - Data

para pagamento: 02/01/2012-Valor total a pagar R$1.l46,04 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 893,54 - Juros: R$ 187,94 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÜBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA

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

Apontamento: 196848/2011 Sacado: HERCULANO ROSA Endereço: Rl 167 278 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: BANCO SANTANDER BRASIL S/A Portador: - Espécie: CT - N"
Titulo: 6415.0000.0822.6490 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 42.765,12 - Data para pagamen
to: 02/01/2012- Valor total a pagar R$59.846,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 42.765,12
- Juros: R$ 17.006,26 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196697/2011 Sacado: HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUA Endereço: RUA JOR
GE CZERNIEWCZ SN - CZERNIEWICZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: AGUIA
EQUIPAMENTOS lIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 455 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 134,00 - Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$203,72 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 134,00 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 196851/2011 Sacado: INES VENERA Endereço: RUA DOMINGOS ROSA 10 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BANCO SANTANDER BRASIL S/A Portador: - Espécie:
CT - N" Titulo: 6415.0000.0829.5000 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 31.200,00 - Data para
pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$43.531,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$
31.200,00 - Juros: R$ 12.261,60 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 196865/2011 Sacado: lZAQUEL DA SILVATElXE� Endereço: RUA Rl DEZENO

VE,49 - IRES RlOS DO NORTE - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BV FINANCEIRA S/A
CF! Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131036047 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 913,10
- Data para pagamento: 02/01/2012-Valor total a pagarR$1.l30,46Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 913,10 - Juros: R$137,57 Emolumentos: R$lO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,89

Apontamento: 196706/2011 Sacado: JAIRO SCHUCK Endereço: RUA CARLOS OECHSLER 1111 -

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-820 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 29204-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 513,00 - Data para pagamento: 02/01/2012-
Valor total a pagar R$584,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 513,00 - Juros: R$l,53Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 195535/2011 Sacado: JANIA DEMATIE Endereço: RUA ANDRE VOlIOUNI 771 -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-700 Credor: HAOLETEC - COMERCIO DE EQUIP. E SUPR. DE Por
tador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 852360506 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 833,33 - Data

para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$918,41 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 833,33 - Juros: R$ 3,05 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 196859/2011 Sacado: JANSERLEYHERTOUN LEMES Endereço: RUAURUBICI 325
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-366Credor: BANCO F!CSA SA Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo:
998501274-0 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.965,38 - Data para pagamento: 02/0112012-
Valor total a pagar R$3.497,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.965,38 - Juros: R$ 460,62
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 196856/2011 Sacado: JARDEL RODRlGUES DOS SANTOS Endereço: R FRANCIS
CO HEMPCKERMAIR,201- CHICO DE PAULA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: BV
FINANCEIRA S/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N"Titulo: 131041697 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.630,71 - Data para pagamento: 02/O1/2012-Valor total a pagarR$1.817,15Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.630,71 - Juros: R$115,78 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,7

Apontamento: 196726/2011 Sacado: JEAN CARLOS GOMES Endereço: RUA 1157 CLEMENTE
SCHIOCHETTI LOTE 02 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-425 Credor: COOPERATIVADE CREDITO
VALE DO ITAJAI-VlACREDI Portador: ENOC DE SOUZAME Espécie: DMI - N" Titulo: 02815/0001
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 160,00 - Data para pagamento: 02/0112012- Valor total a
pagar R$229,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 160,00 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 196502/20n Sacado: JOAO MARlA BISCAIA DE UMA Endereço: RUA JOAO PLA
NINCHECK 60 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Es

pécie:DMI- N" Titulo: 29609 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 388,00 - Data para pagamento:
02/0112012-Valor total a pagarR$458,43Descrição dos valores: Valor do título: R$ 388,00 - Juros: R$
1,29 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 196850/2011 Sacado: JONES PALMAS WERUS Endereço: RUA RlCARDO MAR

QUARDT 17 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BANCO SANTANDER BRASIL S/A Portador: -

Espécie: CT - N°Titulo: 6415.0000.0825.9275 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 37.020,00 - Data

para pagamento: 02/01/2012-Valor total a pagarR$51.747,72 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 37.020,00 - Juros: R$ 14.622,90 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 196528/2011 Sacado: JORGE PEREIRA Endereço: RUATECLA KIRSCHENER TODT
170 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-726 Credor: IRENE MARlA SCHWARZ Portador: - Espé
cie: NP - N'Titulo: 002/21-Motivo: falta de pagamentoValor: R$10.000,OO - Data para pagamento:
02/01/2012- Valor total a pagar R$I1.001,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.000,00
- Juros: R$ 926,66 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 20,31

Apontamento: 196708/2011 Sacado: JOSE EDVALDO ALENCAR Endereço: RUA ARDUINO PERlNE
100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-300 Credor: GUIMARAES PROD Q UMPEZA lIDA Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 000006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.204,OO - Datapara pagamento:
02/01/2012- Valor total a pagar R$1.284,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.204,OO - Juros:
R$ 4,01 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 195875/2011 Sacado: KATIA GIOVANIXAVIERWELKER Endereço: RUA OTIO HIL

BRECHT, 1907 - ex 03 SERVID - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MAT. CONSTR. HORlZON
TE LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 12 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00
- Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$306,02 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 200,00 - Juros: R$ 1,20 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 196729/2011 Sacado: LACASA CONSTRUTORA E INCORP lIDA Endereço:
R.CAMILO PICOLI SALA 01 177 SALA 01 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-360 Credor: TELAS
EGGERTlNDUSTRlA E COMERClALlIDA-EPP Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 12874 - Mo:
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 106,50 - Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar
R$178,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$106,50 - Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 16,51

Apontamento: 196914/2011 Sacado: umo STRAUB Endereço: RUA BERTHAWEEGE 79 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: BV FINANCEIRA S/A CF! Portador: - Espécie: CBI - N" Titulo:
131018629 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.848,34 - Data para pagamento: 02/01/2012-
Valor total a pagarR$2.669,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.848,34 - Juros: R$ 745,49
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196811/2011 Sacado: LUIZ CARLOS SOARES DE ANDRADE Endereço: RUA BER
TOLDO DREWS 31 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-442 Credor: RDS TRANSPORTES RO-

DOVIARIOS DE CARGAS II Portador: RDS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LT Espé
cie: DMI - N° Titulo: 04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.000,00 - Data para pagamento:
02/0112012-Valor total a pagar R$1.072,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.000,00 - Ju
ros: R$ 2,66 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,99

Apontamento: 196839/2011 Sacado: MARlADE FATIMADOS SANTOS DA SILVA Endereço: R MA
RlAMADALENA LOPES SANTANA 21 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-670 Credor: IMAGE FOTO
GRAFIAS lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 91545/01 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 50,00 - Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$132,13 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 50,00 - Juros: R$ 0,10 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 196720/2011 Sacado: MARNILDO KUESTER & CIA lIDA Endereço: RUA BERTHA
WEEGE 832 SALA 01- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: COOPERATIVACENTRAL OESTE
CATARlNENSE Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 193006 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 370,31 - Data para pagamento: 02/0112012- Valor total a pagar R$446,50 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 370,31 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196814/2011 Sacado: MERCEARIA KROEGER LTDA Endereço: RUA ANITA GARI
BALDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-130 Credor: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL
LIDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 296027001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 659,58
- Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$758,21 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 659,58 - Juros: R$ 1,31 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 42,42

Apontamento: 196907/2011 Sacado: MICHAEL JACKSON KLUGE Endereço: RUA JERUSALEM 01
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-890 Credor: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 251014299 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 41.742,11 - Data para pagamento: 02/0112012- Valor total a pagar R$46.841,80 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 41.742,11- Juros: R$ 5.022,96 Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

.

Apontamento: 196858/2011 Sacado: MICHEL ANDERSON BUTZKE Endereço: RUA ERNESTO
SCHUTZE,rOO CASA - CHICO DE PAULA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-830 Credor: BANCO
F!CSA SA Portador: - Espécie: CBI - N"Titulo: 998209024-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
819,74 - Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$1.l35,50 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 819,74 - Juros: R$ 245,10 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 196798/2011 Sacado: MINI MERCADO ADRlANO lIDA ME Endereço: RUA
ROBERTO ZIEMANN 3485 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: PARATI SA Portador: - Espécie:
DMI - N" Titulo: 1141150 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.592,48 - Data para pagamento:
02/0112012- V<!lor total a pagar R$2.673,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.592,48 - lu
ros:R$ 6,04 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$20,31

Apontamento: 196487/2011 Sacado: MOACIR BIER Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO DA
COSTA 4596 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89257-900 Credor: CRlCIUMA CONSTRUCOES lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: NP03066025 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.139,15 -

Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$3.230,98 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 3.139,15 - Juros: R$13,60 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 196864/2011 Sacado: ROBSON FRANCISCO DA SILVA Endereço: WALTER OFER
MANN,16 - BOMPLANT - CORupA -SC - CEP: 89278-000 Credor: BV FINANCEIRA S/A CF! Por
tador: - Espécie: CBI - N" Titulo: 131041833 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 832,31 - Data

para pagamento: 02/01/2012-Valor total a pagar R$1.022,17 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 832,31 - Juros: R$ 57,42 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
33,30 - Diligência: R$ 65,94

Apontamento: 196837/2011 Sacado: ROSEU MARlA OPPTIZ Endereço: RUA JOAO BORCHARDT
06 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: FARMACIA ESPOSITO LIDA ME Portador: - Espécie:
DMI - N" Titulo: 02/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 240,00 - Data para pagamento:
02/01/2012-Valor total a pagarR$347,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 240,00 - Juros: R$
0,48 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 52,21

Apontamento: 196822/2011 Sacado: SEARA AUMENTOS S/A Endereço: RUA EURlCO DUWE SN
- RlO DA LUZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89264-000 Credor: TECHPUMPS COMERCIO E RE
PRESENTACOESDE BOMBAS lIC Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 00224(F) - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 905,00 - Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$984,73 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 905,00 - Juros: R$ 4,52 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196669/2011 Sacado: STOCK CRITOPOUNE CONF. FESTAS EVENT Endereço: R
LEOPOLDO MAHNKE, 45 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89151-510 Credor: CHANTIPAN -

ALIMENTOS LIDAME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 4293/03 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 636,00 - Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$702,04 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 636,00 - Juros: R$ 1,48 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66 -----------------------------------------------------------

Apontamento: 196734/2011 Sacado: WA. COM. E CONSERTO DE BICIC Endereço: RUAWOLF
GANGWEEEGE 17 - Iaragua do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: BANCOVOTORANTlM SA Porta
dor: STATUS BlKE lNDUSTR Espécie: DMI - N"Titulo: 5-5942/1 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 493,48 - Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$577,72 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 493,48 - Juros: R$ 6,74 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 22,60

Apontamento: 196662/2011 Sacado: WERNER KLEMANN Endereço: RUA CONRADO HERD
MANN LT JOAO ROCHA L08 210 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: VALDOCIR HAAS
ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 29140-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 293,00
- Data para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$372,l2 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 293,00 - Juros: R$ 0,87 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 196820/2011 Sacado: YAGO HANNIEL SA SILVA Endereço: RUA WALTER MAR

QUARDT 2125 =-Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: DIST CARNES NOVA IMAGEM L ME
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 62642 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 122,52 - Data

para pagamento: 02/01/2012- Valor total a pagar R$183,14 Descrição dos valores: Valor do título:
R$122,52 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 5,11

Certifico, que esteEditalde Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio doPovo", na data
de 27/12/2011. Iaraguá do Sul (SCl, 27 de dezembro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 46
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TEMPt')RADA

BarraVelhaaguarda
movimentodeverão
Nessa época, a população da cidade
aumenta em quatro vezes e prefeito
acredita que temporada será lucrativa

BARRA VELHA
............... . , .

ALEXANDRE PERGER

H á cinco dias da virada do

ano, BarraVelha já está pre
parada e esperando os milhares
de turistas que invadem as sete

praias do balneário localizado no
Norte de Santa Catarina. Com a

chegada dos veranistas, a popu
lação passa de 23 mil para cerca

de 100 mil habitantes. Pela pro
ximidade - 63 quilômetros - boa

parte dos veranistas são da re

gião do Vale do Itapocu.
Com a cassação do prefeito

eleito SamirMattar, o vice, Clau-

que mais se beneficia com a che

I gada dos turistas, mas,. segundo
o prefeito, a cidade inteira se pre
para para os dois meses que dura
a temporada, "Economicamente,

demir Matias Francisco assumiu é a época em que muitas pesso
as aproveitam os ganhos do ano

para saldar dívidas e equilibrar a
situação financeira", conta.

Com o objetivo de evitar

transtornos, a Prefeitura está fis
calizando vendedores ambulan
tes. Para comercializar produtos
pela praia, é necessário alvará e

camisas de identificação, que es

tão sendo distribuídas pelo pró
prio setor de fiscalização da Pre

feitura de BarraVelha. Quem não

estiver devidamente regulariza
do, terá os produtos apreendidos
e a liberação só será feita depois
da apresentação de nota fiscal.

e completa seis meses de man

dato. A primeira missão do atu

al administrador foi resgatar a

credibilidade da cidade, abalada
com os estragos causados pelas
ressacadas da metade do ano.

Apesar de toda a turbulência de
20 II, BarraVelha está se recupe
rando e a expectativa do prefeito
é de que esta temporada. seja um
sucesso. "Espero que tudo saia

bem, que as pessoas se sintam
bem em Barra Velha e que cur

tam bastante esse momento de

alegria", deseja Matias.
O comércio é um dos setores

ClaudemirMatias
Francisco, prefeito

V"",,
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REVITALIZAÇÃO

Obras nas praias de BarraVelha
Prefeitura investe
na construção de
calçadas na orla,
visando oferecer
mais conforto aos
moradores e turistas

BARRA VELHA

ALEXANDRE PERGER

O turista que for a Barra Ve
lha poderá conferir as obras

que estão sendo feitas na cidade,
principalmente no calçadão da
Praia Central. O cenário é de ho
mens e máquinas trabalhando a

todo vapor. Outros dois locais que
estão recebendo melhorias nas

calçadas são as praias do Tabu
leiro e do Costão dos Náufragos.

Na primeira, o investimento
é de R$ 457.09 mil. Já as outras

duas obras somam investimen-

tos de R$ 648,5 mil, sendo R$
397,2 do governo do Estado e R$
251,3 daPrefeitura. Em todas será
utilizado o pavimento intertrava
do paver, que segundo o prefeito
Claudemir Matias Francisco, não
agride o meio ambiente, porque
usa areia e pode ser reutilizado
em caso de ressaca. "Não pre
tendemos mais usar o concreto,

porque dá mais prejuízo, como
ocorreu neste ano", diz o prefeito.

A obra de construção do cal

çadão da Praia Central faz parte
de um projeto de revitalização
da área, que compreende uma

extensão de 800 metros. A inten

ção também é construir baias de
estacionamento com ângulos de
60 graus ao longo do trajeto. No
futuro, o calçadão será arboriza
do e terá academias nas praias,
com iluminação. "Queremos que
todas as pessoas possam praticar
esporte com segurança em nossa

praia", diz o prefeito. Nas outras

duas praias, serão plantados 30

coqueiros e nove abricós, além
da instalação de quiosques.

INFRAESTRUTURA

."�. . -, '

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Operários realizam obras de construção do calçadão na Praia Central
. .: '.,

" Como ainda não há banheiros públicos, a Prefeitura de BarraVelha vai instalar banheiros

químicos pela orla. "Nós temos dificuldade em relação a isso, vamos fazer o que dá", diz o ..

prefeito. Para o futuro, a intenção é construir banheiros com chuveiros para os turistas que

quiserem tomar banho antes de voltar para casa.
.I

I' I" li � I

, , , ,

ABASTECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA
Com o aumento da população, o prefeito afirmou que a Casan alugou um 'gerador para evitar que
falte água durante a temporada.Além disso, a caixa de água foi limpa com antecedência. Para

garantir o abastecimento de energia elétrica, a Celesc (Companhia de Energia Elétriéa do Estado de
Santa Catarina) fez uma alteração na rede e agoraBarraVelha divide o abastecimento, que vem de

, Tijucas, com apenas ummunicípio e não dois, como era antes.
'".' , 1

SAÚDE
Nessa época do ano, apenas o Pronto Atendimento de BarraVelha estará em funcionamento, mas

,
o prefeito afirmou que serão dois méqicos de plantão 24 hQ,�as. O� planos da Prefeitura incluem
aumentar a estrutura do PA, já que a cidade nãoteria condições de receber um hospital.

SEGU,RANÇA
Com a:operação veraneio, BqrraVelha ganhou o reforço de II policiaiSmilitares e seis viaturas.Mndà
foram para a cidade uma delegada e dois agentes da Polícia Civil, além de duas viaturas. Matias
afirma que nessa época do ano, como a população aumenta, os furtos diminuem, porque as casas

de veraneio não ficammais vazias! Parª- evítar os afogamentos,as praias pacidad ontam com oito
'0 pos�os'((éshlvrunêntoe34êãIva"Vid�s.'"

",' I ,I"

/"," ,H� '. j, :!'�'" I

PRECAUÇÃO SaIva·vicIa passa orientações a uma
banhista na areia da Praia Central
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TALENTOS'OLÍMPICOS

De cesta em cesta,
Caio busca espaço
Iaraquaensede nascimento e maranhense

'

de coração, Caio Pereira se destaca e

sonha fazer carreira no baquete
JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Ele nasceu em Iaraguá do Sul,
,

mas mudou-se junto com a

família para São Luís (MA) com

menos de dois anos. Radicado
no Maranhão há IS anos, Caio

Henrique Pereira é uma promessa
do basquete local. Com 16 anos e

1,8Sm, é presença certa em seleções
estaduais. Neste ano, disputou o

campeonato brasileiro da terceira

divisão, realizado no Acre.
Sempre gostou de esportes.

Praticou handebol, futebol, na

tação e capoeira antes de se en

contrar no basquete, onde atua

como ala/pivô. Suas primeiras
quicadas de bola aconteceram

no Colégio Crescimento, insti

tuição onde estuda desde os dois
anos. Dentro de quadra, tem como

ídolo Lebron James, atleta doMiami
Heat, da NBA. "Gosto de seu estilo
de jogo e de suas atitudes humaní
tarías, É um cara da paz", diz.

Caio garante que a opção pelo
basquete não teve influência de
seu pai, Gilberto Pereira, atleta da
modalidade, que defendeu Iara
guá do Sul nos Jogos Abertos de
Santa Catarina de 1980, realizados
na cidade. Acredita no seu poten
cial, mas no momento se encontra

em um dilema: caso queira crescer

no esporte, terá que largar o Mara
nhão e 'cair' no'mundo.

IISe for este o preço, estou dis

posto a assumir", comenta o atle
ta, ciente de que precisa deixar pai,
mãe e irmã para trás, caso queira
manter vivo o sonho de disputar
a Olimpíada de 2016, no Brasil. O
Maranhão é um estado que não
tem muita tradição no basquete

Me inspiro em

Lebron James.
Gosto de seu

estilo de jogo e

de suas atitudes
humanitárias.

É um cara da paz.

elido Pereilfa.lJ, 'lli 3J11, �

nacional, daí a necessidade de se

mudar para outros centros, como
-,

São Paulo ou Rio de Janeiro.
Outro problema enfrentado

por Caio atualmente é a pouca
quantidade de treinos. IILá treina
mos apenas três vezes por semal!a.
No ano que vem será ainda, pior.
Serão apena� dois treinamentos",
lamenta. O fato é justificado pela
ausência de competições esta

duais na modalidade. O estado é

grande e as cidades são distantes.
Lá a principal competição é os Jo
gos Escolares.

E é nos Jogos Escolares a gran
de aposta de Caio para ganhar
projeção em 2012. Neste ano, seu

tdrégldi foi' Viéelcampeãb ,e' ficou

fora das Olimpíadas Escolares.
Para o próximo, o atleta acredita

que a escola terá 110 timemais forte
montado até agora". A competição
nacional é observada de perto pela
Confederação Brasileira de Baske
tball. "Neste ano, dois atletas ma
ranhenses foram convocados para
a seleção brasileira sub17", diz.

Quanto a atuar um dia por
sua cidade natal, Caio garante
que gosta da idéia e não descarta
a possibilidade, mas ainda parece
ser um feito distante. De momen

to, ele quermesmo é jogar basque
te e através dele alcançar uma bol
sa de estudos para a faculdade. Só
falta decidir se será de Educação
Física; Psicologia 'OuArquitetura.
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Fiesta Hatch 1.01 2012 Ford K� 1.01 �
� �

tt
(/J

À VISTA 2012� �
�

R$26.900 LU
tI:

Entrada de R$ 1.000 �
w

Comprou, paga pela Ford �
�gantiou

MAIS 2 ANOS 60X DE R$ 647,94
DE GARANTIA· TAXA 1.590/0 A.M.
ou ovo PORTÁTil
OU VAlE-COMBUSTrVEl R$24.500 À VISTA

c.atFAE2

Promoção "Ford Kali (válida até 3t/12/2011). Novo Ford Ka 1.012012 {cat. KBX2} a partir de R$ 24.500,00 à vista ou financiado com taxa de 1,59% a.m. e 20,84% a.a., com R$tOOO/OO de entrada paga pela Ford, exclusivo para financiamentos atravésdo Programa Ford Crepit, e saldo em 60 parcelas de R$ 647,94 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF)/ valor talai a prazo de R$ 39.876,40, Custo Efetivo Total (CET) - calculado
na data de 01/12/2011 a partir de 1,83% a.m. e 24,26% a.a., através do Programa Ford Credit. Promoção Compre e Ganhe liA decisão é sua" (válida até 31/12/2011 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades, considerando-se a data de emissão da
nota fiscal). Na compra de um veículo da linha Ford Fiesta RoCam, o cliente poderá escolher entre mais 2 anos de garantia de fábrica ou OVO portátil ou Vale Combustível. Regulamento completo e maiores informações podem ser consultados através. do
site www.forcLcom.br/promocao. nos Distribuidores Ford ou através do CAF 0800103 3673. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat. FAE2) a partirde R$ 26.900 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito â aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer atteração,quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CH) a data da
c.ontratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

I Faça revisões em seu veículo regulannente·1 CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU_
�.

Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu FOrd Zero.
Caplt3ls eTegI!Ies metropolitanas: 4OOH1!S81 DemaI.localldodes: 0000 722�a

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800

liA ADOÇÃO É UM ATO
ESPONTÂNEO E NATURAL.

�\

O CORAÇÃO BATE MAIS FORTE,
OS OLHOS BRILHAM:'

(FÁBIO, PAI ADOTIVO DETRÊS IRMÃS)

Amor incondicional é aquele que desconhece o tempo e qualquer outro limite que possa
existir. A adoção tardia e de irmãos é uma prova disso. Crianças que já tiveram uma história e

•

dividiram momentos difíceis da vida merecem um final feliz. E você pode fazer como o Fábio
e a Mariah: virar uma página e escrever um novo capítulo para quem precisa.de muito amor.

M ASSEMBLEIA LE�ISLATIVA
V DO ESTADO DE SANTA CATARlNA

MP
Estado de Santa Catarina
MINISTÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA

Estado de Santa Catarina
Tribunal de Justiça

Para saber mais, acesse Vl(yvyv.pqrtal�doca9.cqm.br
.• 1, .1,1 •• l ui'p d I.
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ASSALTO E TRÁFICO

Quadrilha é presa
pela PolíciaMilitar
Grupo confessou ter cometido assalto na

madrugada de ontem, em São Francisco

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

A Polícia Militar prendeu na

<, manhã de ontem uma quadrilha
responsável por assaltos realiza
dos nos últimos dias em Jaraguá
do Sul e São Francisco do Sul. En
tre os cinco integrantes há uma

mulher grávida e dois menores

de 16 e 14 anos:

A operação iniciou após
denúncias feitas para o Serviço
de Inteligência da Polícia Militar,
informando que um grupo liga
do a tráfico e roubo estaria hos

pedado em Jaraguá do Sul. Em
uma pensão, localizada na rua

Procópio Gomes, policiais loca
lizaram o casal Vanessa Cristina,
27 anos e Rogério Nascimento,
21 anos. Com eles, foram locali-

zados 42 gramas de crack escon
didos dentro de um bicho de pe
lúcia, duas munições calibre 32,
R$500 em dinheiro e uma 'moto

Suzuki com placas de Guarami
rim. O casal apontou o local onde
estariam mais três integrantes do
grupo. No motel Misterius, no

bairro Vieiras, em Jaraguá, foram
detidos Diego da Silva, 19 anos,
e mais dois adolescentes de 16 e

14 anos. Em seus pertencentes,
foram localizados R$ 2,7 mil em
uma mala e mais R$ 2 mil com
cada menor. Foram recolhidos
também CDs, televisores e uma

grande quantidade de jóias e bi

juterias. Boa parte desses objetos
foi roubada em uma casa em São
Francisco do Sul. A vítima pres
tou depoimento na Delegacia de

Jaraguá e reconheceu os perten-

ces na tarde de ontem. O grupo
confessou o assalto.

Segundo o delegado que
lavrou o flagrante, David Quei
roz' R$120 do valor apreendido
são falsos. Havia também uma

pequena quantidade de dólares e

de guaranis (moeda paraguaia).
O delegado pediu a apreensão
dos menores que deverão ficar
no máximo cinco dias na delega
cia' até decisão do promotor e do .

juiz para serem encaminhado ao

CIP (Centro de Internação Provi

sório) de Joinville. Eles responde
rão por porte de ama, formação
de quadrilha e Diego por porte
de arma e corrupção de menores.

O casal foi preso por tráfico
de drogas e posse de munição.
Todos responderão pelo assal
to praticado em São Francisco.
"Desconfiamos que eles reali
zaram mais roubos no Litoral
e em Jaraguá do Sul", afirma o

delegado.
EDUARDO MONTECINO

Suspeita de homicídio \

O delegado David Queiroz de
Souza, da comarca de Jaraguá
do Sul, vai solicitar exame balís
tico, comparando as munições
encontradas com o grupo preso
na manhã de ontem e o projétil
retirado do corpo de um homem
de 28 anos, encontrado rnorto na

última sexta-feira. A intenção é
saber se há ligação do homicídio
com a quadrilha acusada de as-

salto.
Tarcísio Valessari foi encon

trado por populares em um ma

tagal' na rua Marisol, na Vila
Lalau. Ele tinha marca de tiro
na nuca. Ao lado do corpo foi

�

encontrado material usado 'para
o consumo de crack. Segundo
o IML (Instituto Médico Legal),
pelo estado de decomposição,
Iarcísíojá estaria mçrto hã pelo .

menos dois dias. Parentes da ví
tima prestaram depoimento na

delegacia, na tarde de ontem. A
.

suspeita da Polícia Civil é que o

homicídio tenha sido motivado

por acerto de contas ligado ao

tráfico de drogas. "Como a qua
drilha presa é acusada de assalto
e tem envolvimento com drogas,
ela pode ter ligação com o assas

sinato", comenta David.

Curta a nossa página no Facebook e
fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

EDUARDO MONTECINO

Homem que tentoumatar o
cunhado emCorupá é preso

Moacir de Castilho, 28 anos,
está preso por tentativa de homi
cídio cometida contra o cunha
do, Sandro Rodrigues, 31 anos,
na noite de Natal. Ele aguarda
decisão judicial no Presídio Re

gional de Jaraguá do Sul.

Segundo informações. do de

legado de plantão, David Quei
roz, a família'celebrava o Natal,
no Centro de Corupá. Por volta
das 5h de domingo, Moacir pas
sou a discutir com o cunhado.

Ele teria buscado um facão e

atacado a vítima. Sandro se de
fendeu e colocou amão no rosto.
O facão provou cortes profundos
nas mãos. Ele permanece inter
nado em estado grave na UTI do

hospital São José, em Iaraguá do
Sul e corre o risco de perder um
dos dedos. "Eles brigaram por
motivo fútil, provavelmente a

discussão foi motivada pelo con
sumo excessivo de álcool", afir
ma o delegado.
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