
Gustavo chegou.
o primeiro jaraguaense

a nascer em 2012 veio ao

mundo saudável, com 3,48
quilos e 46 centímetros.
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APROVEITANDO O SOL E O MAR
Depois de uma virada de ano com chuva e até frio, o sol apareceu para alegria dos banhistas que estão em Barra Velha·
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ACORDE. MULHER!
Ou você se garante no

bolso. na independência.
garota. ou nada feito.

LUIZ CARLOS
PRATES

Falcão não vem mais

para ofutsaldeJaraguá
Filme deficção aborda
discussão existencial
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CRAQUE ANUNCIA SUA IDA PARA A INTELLI, DE

Orlândia (SP), e frustra plano da equipe
jaraguaense de contar com o camisa 12 na

próxima edição da liga Futsal Página 14

"UM ENCONTRO COM RAMA" DE ARTHUR C. CI..ARKE,
é uma das grandes obras do gênero e debate
sobre a natureza hurn�a, engenhariaMilXe o nosso lugar no umverso.
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Dinamismo perdido?
Durante muitos anos, vimos maiores buscaram novos Diversas empresas já ponto forte. LOTERIA FEDERAL

Iaraguâ do Sul crescendo a endereços para produzir. substituíram boa parte de sua Existem indícios de que a EXTRAÇÃO N° 4619

taxas bem maiores que a média Um dos segmentos intensivos em produção pela comercialização evolução econômica típica de l° 07.679 1.300.000,00
2° 61.593 100.000,00

do Estado e do país e também mão de obra que é o setor têxtil de produtos importados, mas, nações desenvolvidas chegou. 3° 67.151 50.000,00
bem mais que a população, passou a se concentrar cada vez como falta mão de obra, não por aqui antes de chegar a 4° 23.171 26.000,00
o que lhe proporcionou uma mais na produção de malha e se percebeu isto. Continuam outros municípios do país 5° 40.962 14.430,00

condição invejável de PIB e seu acabamento enquanto as a construção de prédios e até do Estado. Em grande
QUINA

qualidade de vida. Durante instalações de costura ficaram aceleradamente, mas, são cada medida isto ficou mascarado
SORTEIO W 2786

a "década perdida" que o praticamente inalteradas vez menos ás galpões industriais pelo crescimento do país nos 20 - 35 - 42 - 45 - 57

país experimentou nos anos ou foram substituídas por em construção. últimos anos. Infelizmente,
80, as empresas viveram terceirizações. Continuamos comprando muito, estamos alcançando este LOTOFÁCIL
um verdadeiro boom de Iniciamos esta década com um porém, é cada vez menor a patamar sem ainda contar com SORTEIO W 700

crescimento. Nos anos 90, com invejável nível de vida, contando parcela de máquinas industriais a infraestrutura que nos permita
01 - 02 - 06 - 07 r 08
09 - 10 - 13 - 14 - 16

a estabilização da economia, com empresas multinacionais que chegam à cidade. Ainda passar para o próximo estágio. 18 - 19 - 21 - 22- 25
as empresas. locais estavam - ou pelo menos multiestaduais somos um grande contribuinte, Embora nosso objetivo seja
preparadas para o crescimento - detendo ótima tecnologia e mas, perdemos posições para apenas provocar a discussão MEGASENA

e aproveitaram o período. facadas em setores dinâmicos outros municípios até do destas questões, acreditamos SORTEIO W 1350

Em 2000, a economia brasileira como o setor de energia, Estado. O nosso !DH (Índice que este seja o momento de 03 - 04 - 29 - 36 - 45 - 55
,

passou a ser vista com outros alimentos e construção civil. de Desenvolvimento Humano) toda a sociedade unir suas

olhos pelos investidores Paralelamente o município continua alto, entretanto já não forças para desenhar o que
LOTOMANIA

SORTEIO W 1206

estrangeiros e a ganância do teve maior relevância regional, tem o mesmo destaque nacional pretendemos para o futuro, 01 - 07 - 10 - 19 - 28

governo por tributos ficou reforçando o comércio e os de alguns anos atrás. pois, precisamos urgentemente 29 - 33 - 35 - 54 - 55

maior. Surgia também um serviços. Mesmo setores como o Sob todos os aspectos, vivemos de uma política municipal 57 - 60 - 62 - 67- 71

problema: o pleno emprego da educação e saúde - que são um momento de transição de desenvolvimento para não
86 - 88 - 90 - 94 - 96

passou a pressionar cada vez uma vergonha no país - atingem e, diferente de Ioinuille, não perder o dinamismo. Se não DUPLA SENA
mais os custos e o aumento na um nível bom. Ficamos mais conseguimos atrair novas fizermos isto agora, nos próximos SORTEIO N° 1033

produtividade era a fórmula parecidos com a Europa. empresas. Torna-se, portanto, anos provavelmente será tarde Primeiro sorteio

para compensar salários Claro que isto não se perdeu, difícil manter a criação de demais e não conseguiremos 19 - 20 - 22 - 24 - 28 - 45

maiores. No entanto, isto nem mas, alguma coisa passou a empregos, em especial no setor mais acompanhar o ritmo de Segundo sorteio

12 ; 13 - 17 - 21 - 42 - 44

sempre era possiuel. Empresas funcionar de forma diferente. industrial que semprefoi um outros municípios dinâmicos.
��-�

Lourival Karsten

erc:ado
lkarsten@netuno.eom.br
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I íNDICE PERíODO

N SELIC 11% 30.NOVEMBRO.2011

D _ TR 0,130% 28.DEZEMBRO.2011

I CUB 1.127,75 DEZEMBRO.2011

C BOVESPA '" - 2,54% 28.DEZEMBRO.2011

A POUPANÇA 0,6134 28.DEZEMBRO.20 II

D CAMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8720 1,8735 • 0,73%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7700 1.9100 ., 0%
E' EURO (EMR$) 2.4241 2.4245 '" -0,36%
S LIBRA (EM R$) 2,.8954 2,8959 '" -0,76%

ANIVERSARIANTES
Muitos empresários decidiram dar um novo rumo à vida ao nascer de um novo ano.A lista é longa, portanto, deixamos a divulgação para a primeira coluna de 2012:

I de Janeiro
• 1970 - Nascia o Posto Marechal que completaA2

anos de existência, atuando entre a Avenida Marechal
Deodoro e a Cabo Harry Hadlich, em Jaraguá do Sul.

• 1978 -: Foi o dia escolhido para a criação do Hotel
Nelo, que durante 34 anos vem atendendo em um

ponto privilegiado da Avenida Marechal Deodoro, no

Centro de Iaraguá do Sul.

• ·1993 - Surge mais um hotel em nossa cidade: Hotel

Etala, que há 19 anos fica localizado próximo a entrada
de Jaraguá do Sul, perto da ponte Abdon Batista.

• 1995 - No mesmo dia, há 17 anos nasciam dois

empreendimentos: Girassol Imóveis e Mery
Decorações. Embora atuando em ramos bem

diferentes, a data parece ter sido muito propícia.

• 1996 - Foi o ano em que as cidades da região
passaram a ficar muito mais conectadas com o

resto do mundo, pois surgia a NetUno, ainda hoje o

principal provedor de internet local.

• 2001- Esta foi a data em que o setortêxtil de nossa

cidade recebeu mais um membro: a Textio que agora
já completa onze anos de existência. .7

2 de Janeiro

Se o dia primeiro foi bem aproveitado, o segundo dia
útil do ano foi ainda mais como poderemos observar:

• 1960 - 52 anos atrás foi fundada a Lulimar que
continua disputando o mercado de embalagens em

nossa região.

• 1969 - Foi o ano em que um grupo de lavradores
resolveu unir esforços e assim surgia a Cooperativa
Iuriti que aos 43 anos de idade continua muito ativa.

• 1978 - Foi o ano em que no segundo dia do ano foi
fundado o Rodoviário Jaraguã que prestou e continua

prestando relevantes serviços de transporte para as

empresas de nossa região. Já são 34 anos de trabalho.

• 1984 - 28 anos atrás, no mesmo dia eram fundadas
as empresas Fiomaq e o Laboratório Fleming que
continuam progredindo na cidade.

• 1992 - Foi o ano em que surgia a Proma que ao longo
destes 20 anos firmou-se como uma potência no

mercado imobiliário de nossa cidade. Entre outras

obras, a empresa foi responsável pela construção da
Arena Jaraguá.

• 1993 - Há nove anos foi criada a escolaWlzard,
franquia da famosa rede de escolas de inglês. Ao

longo destes anos não faltou criatividade para seus

dirigentes, tornando a unidade de ensino uma

referência também na região.

• 1995 - Foi o ano de criação da Odonto Jaraguá,
referência no atendimento odontológico de nossa

cidade.

• 1999 - Surgia no dia 2 de janeiro a Sadefe malhas que
chega aos 13 anos de idade em pleno crescimento.

3 de Janeiro
• 1959 - Foi aberta a agência do Banco do Brasil,

localizada na área central da cidade. Isto ocorreu

53 anos atrás e representou um marco na história

econômica da região.

• 1990 - Foi o ano em que foi fundada a Metalúrgica
Pelens, que completa 22 anos.

� 1994 - Há 18 anos surgia a Metalúrgica Leoni e o

escritório de contabilidade Bruch. Duas empresas
que continuam se desenvolvendo e são referências
na região.

-
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Luiz arlos Prales
ACORDE, MULHER!

Tenho muitas amigas jovens, tenho
muitas conhecidas

-

jovens, tenho
muitas colegas jovens ... Santo Deus, to

das me parecem perdidas, tuitando o dia

todo, mandando e recebendo mensagens
"infantis" para e de namorados que em

nada valem a pena.
Todas essas mulheres me parecem

absolutamente sem rumo, sem destino
senão buscando um casamento ou, pior,
que tudo e hoje na moda, um ajuntamen
to semelhante em nada a um casamento.

E se for casamento, e daí? Mulheres
semi-instruídas ou mesmo com diplo
ma, mas despreparadas para um trabalho

competente e que lhes assegure índepen-

CALOTE
o governo Lula inventou a história dofinan

ciamento universitário em entidades particula
res para dar oportunidade a estudantes pobres,
pagando-lhes bolsas totais ou parte delas. Só que
essas universidades estão reclamando de calote,
não receberam o que tinham a receber. Umafria.
Mais uma do sujeito que sempre viveu cumpri
mentando com o chapéu alheio. Mais uma bu
cha deixada para o colo da Dona Dilma.

VIcrOR DANICH.
SOCIÓLOGO

A decisão tomada na cúpula do Mercosul
rlna última reunião do ano, de incluir mais
100 itens na lista da cesta de produtos com

tarifas especiais, foi, segundo a presidenta
Dilma, uma conquista do bloco no sentido
de poder fazer tributações nos níveis da Or

ganização Mundial do Comércio (OMC), de
modo a combater práticas protecionistas
adotadas por outros países (diga-se desen

volvidos). Tal atitude está destinada a se res->

guardar dos efeitos dacrise que se estende de
forma vertiginosa naqueles países. Na medi
da em que isso acontece, surgem as práticas
deformadas de competição desleal, nos clás
sicos moldes de dumpings e guerra cambial,
que leva a uma desvalorização artificial de
moedas, como forma de tomar por assalto
nosso mercado interno ou de qualquer outro

mercado fragilizado do mundo periférico.
São absolutamente válidas as considera

ções da nossa presidenta, quando diz que a

crise não vem da escassez de dinheiro, e sim
da incapacidade de tomar decisões políticas
para atenuá-la. Tal argumentação está sus

tentada a partir do episódio da votação do

FALE CONOSCO

dência financeira. E uma mulher sem in

dependência financeira, hoje mais do que
jamais, será é mulher por metade, subju
gada, sem voz, sem possibilidades de com

prar uma blusa sem que o sujeito ao lado
lhe dê o dinheiro. Será que vale a pena sair

por aí se dizendo casada só por ser casada?
Casamento tem que ser por ideias, por ali
nhamento de caráter, por aproximação de

gênios, por compatibilidade existencial ...
Fora disso, vai ser frustração na certa. Para

os homens, essa frustração e nada é a mes

ma coisa, para a mulher é diferente, é frus

tração mesmo, é depressão, sofrimento.
Conselho que dou às jovens mulheres?

Mais uma vez? Eu vivo repetindo esse con-

CONSELHO
A garota vivia gemendo a mesma frase

toda vez que tinha uma prova pela frente na

escola. Ela dizia: - 'í1i, não sei nada"! Repetiu
tanto que encheu a paciência das amigas. E

uma delas deu-lhe um conselho: - "Troca esse

ai, não sei nada por - eu vou conseguir. E sa

bes como?Estudando': Defato, que não estuda
não tem como saber. E nem quero chamar essa

pessoa de vadia, de vadio... Mas é o que merece.

selho, bah, estou cansado de passá-lo adian
te. O conselho é o de sempre: estude muito,
tome-se competente, capacitada para um

trabalho, tire desse trabalho a sua indepen
dência financeira e só depois, muitodepois,
se sobrar tempo, paciência e vocação, case.

Antes não, jamais. Ouvocê se garante no bol

so, na independência, garota, ou nada feito.

Fique solteira, não seja tonta, não a quero
chamar de burra, isso não...

Não tem cabimento ver. uma mulher
com o celular na mão o dia todo e só con

ferindo se o bermudão, um nada na vida,
mandou ou não uma mensagem. Se não

mandou, melhor, mulher. Vá viver a sua

vida, vá construí-la, acorde!

QUALIDADE
Na zona litorânea catarinense está

havendo um desespero entre os empre
gadores das áreas de bares, hotéis e res

taurantes para conseguir uma viva alma

que queira trabalhar e tenha um míni
mo de qualidade. É incrível a vadiagem
e o despreparo da maioria. E que fique
claro: preparo para o trabalho é de res

ponsabilidade exclusiva da pessoa.

aumento do teto da dívida norteamericana,
que aconteceu em agosto deste ano, e que
provocou uma disputa interminável entre

a oposição e o governo, adiando a decisão e

espalhando o problema para o resto do pla
neta. Muita gente deve-se perguntar como

isso é possível se há tanto dinheiro sobrando.
Devemos relembrar, apesar das justificati
vas obscurantistas de alguns, que a econo

mia mundial nestes últimos quarenta anos

centrou-se quase que exclusivamente na es

peculação financeira. E tal modelo não cria

nada, só usa fórmulas mágicas (derivativos,
subprimes e outros feitiços) para construir

.

uma pirâmide de riqueza parasitária, .que
sob qualquer circunstância, se concentranas

mãos de alguns poucos. Até desmoronar por
meio de um efeito cascata, como está acon

tecendo neste momento especial da econo

mia mundial.
No sentido contrário, as medidas ado

tadas no Mercosul estão direcionadas a for
talecer a garantia de empregos no países do

bloco, além de impedir que a região, durante
décadas castigadas por políticas neoliberais,

seja inundada por exportações de produtos
dos países desenvolvidos - alguns suntuosos

ou de péssima qualidade - vindos da Europa,
dos Estados Unidos ou daÁsia.

É possível que alguns leitores achem

que estamos retomando a um passado
restritivo. Mas o que fazer? De que forma
devemos nos proteger de uma avalanche
de produtos que não podem ser vendidos
nos seus países de origem? A máquina ca

pitalista é um relógio que não pode parar.
As indústrias manufatureiras dos países de
senvolvidos continuam funcionando, mas

seus mercados locais, por causa da crise, não

conseguem absorver seus próprios produ
tos. A melhor maneira de resolver o proble
ma é exportar-los de forma maciça. li irracío
nalidade do sistema reside nesse conceito, a

validade retórica do livre comércio só serve

para os outros. Tal é a razão da decisão do
Mercosul para encontrar uma solução con

dizente com políticas públicas de geração
de renda e emprego na região, sem ferir as

normas da Organização Mundial do Co

mércio, e continuar crescendo.

EDITORIAL

UNAMO
IMPREVISÍVEL

PONTO DE VISTA

A PRESIDENTE DILMA
E A_CRISE MUNDIAL

Oano de2012já começou
pregando umapeça.Pelo
menosparaosmoradores
da regiiioNortedeSanta
Catarina queseplanejaram
paraficarnapraiaatéodia 1°.

Ofinaldesemanada virada
-

foichuvoso, com o tempo
alternandoentregaroasfinas
epancadasd'água.Asituação
tirou umpouco a beleza da

festa; masdecepção mesmo

foia chegadaatrasadado tão

esperado sol. Parecequeoastro

também estava defolga,porém
nãofoiàpraia.Ressurgiu em

plenasegundJ:ljeira,quando
muitos regressarampara casa:
Pode-sedizerqueontem estava

um dia idealpara se esticarna

areia,sentirá brisado mare

darum mergulho.
Serão .três meses

de discursos

comov�ntes e trocas
de acusações entre

os candidatos.

Este ano deverá ser um

daqueles que "passam
rápido'; devido aos eventos

queserão realizados.
Londres receberá osJogos
Olímpicos mundiais em

julho.A esperança dos
brasileiros éque desta vez

os atletas dofutebol, vôlei,
ginástica, atletismo e outras

modalidadescom chances
deganharmedalha não

decepcionem como nas

outras edições. Tomara que
as Olimpiadas não preguem
novamente uma peça.
Outro evento importante
do ano serão as eleições
municipais para prefeitos e

vereadores.Apartirdejulho,
os meios de comunicação
estarão infestados de

promessas ejingles
grudentos. Serão três meses

de discursos comoventes e

trocas de acusações entre os

candidatos. Será que vão

pregarde novo uma peça
fWS eleitores?Nessa ocasião,
quem prega a peça

é
o

'

cidadão nele mesmo. Éele

quem vota e tem o poderde
escolha.

r,
/
(
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Adriana sOva (E), pedagoga, com o filho Abner, o innão Carlos e a cunhada, Débora Bicher

VERANEIO

Sol volta às areias da praia
Depois de uma virada de ano novo com

chuva e programação comprometida,
veranistas voltam a usufruir as praias

BARRA VELHA

SÔNIA PILLON

O sol voltou a ser generoso
no segundo dia do ano em

Barra Velha. O bom tempo de
.ontem varreu da memória a frus

tração por causa das chuvas que
comprometeram a programação
original da Festa da Virada 2011.

O colorido dos guarda-sóis, dos'

biquínis, das toalhas e cadeiras
de praia imperaram e deram o

clima festivo à cidade. Em meio a

tantos corpos expostos aos raios

solares, os vendedores ambulan
tes faziam sua parte, anunciando
seus produtos e enfrentando o

calor escaldante.
Nas ruas, o movimento dos

carros dava ares urbanos à cida
de litorânea que mais concentra

veranistas do Vale do Itapocu e

da macrorregião Norte. A ordem
era "sair da toca', seja para uma

caminhada, usufruir os brinque
dos ou a academia de 'ginástica
ao ar livre, instalada na Praça
Lauro Loyola.

Vale lembrar que a, progra-

mação da Festa da Virada 2011,
na avenida Beira-mar da Praia

Central, previa show pirotécni
co, show com Kelyn Carolyne, de

Penha, e animação com DI Man

draks, de São Paulo. Por causa da
chuvarada que não deu trégua,
a apresentação da cantora não
aconteceu e o show pirotécnico
teve menos impacto. A Prefeitura
estima que a virada concentrou

em torno de dez mil pessoas ao

longo da orla. Por causa do trá-.

gico acidente com fogos que
causou a morte de duas pessoas
e deixou,um ferido grave, às vés

peras do ano novo de 2011, dessa
vez a Prefeitura de Barra Velha
abriu licitação para a contrata

ção da empresa para o show de

fogos e interditou a rua para o '

show pirotécnico.

Il Prefeitura estima

que a virada
. concentrou em

torno de dez mil

pessoas ao longo
da orla.

�'
\ t

\ I'\.
Renata Pacheco (O) veraneia

na casa da tia, DaIva de Medeiros

Eventos, barco e pedalinho
A assistente da Diretoria

de Planejamento Turístico,
Fernanda Bairros, destaca

que a programação de verão

oferece atividades recreativas

diárias no centro e nas praias
do Tabuleiro, Grant e Cerro,
das 9h às 11h e das 16 às 18h,
por professor e estagiários de

educação física. Em fevereiro,
somente aos finais de semana.

Do dia 7 a 29 de janeiro acon

tecem as atividades do Projeto
Sesc Verão e Esporte. Também
no dia 7, às 20h, a PraçaLauro de

Loyola será palco para a Evange
lifest - Festival de Música Gospel.
No dia 14 de janeiro tem show

sertanejo com o Grupo Explosão,
e no dia 21, com o Grupo Pagode.
com. Nos dias 28 e 29 de janeiro
tem Torneio de Pesca.

Uma das novidades deste
ano é o passeio de pedalinho,
caiaque, barco e mergulho, na

beira da lagoa, e do triciclo. Os

passeios do Trenzinho do Krü

ger e do Trio Elétrico também
estão entre as atrações dispo
nibilizadas aos visitantes.

VERÃO
Hora de usufruir
a estação!
Instalada confortavelmente
embaixo de um guarda-sol,
a pedagoga Adriana Silva, 31

anos, de Ioínville, que foi à

praia com a família, olhava
o movimento incessante de
banhistas ao seu redor. O

filho, Abner, de cinco anos,

brincava na areia. Ela conta

que tem casa em Barra Velha
e está na praia desde o Natal.
Mas reclama do tempo, muito

chuvoso. "Gosto daqui porque
é uma praia mais tranquila,
mais família", opina.
"A chuva atrapalhou a virada,
mas só o fato de estar aqui,
é relaxante", diz o irmão
de Adriana, o engenheiro
mecânico Carlos Alberto Silva,
33. Para ele, o que falta é mais

segurança aos veranistas,
"no trânsito, mas também

policial, porque tem muita

gente consumindo drogas
abertamente na beira da

praia". Já a mulher de Carlos,
a administradora..Débora

Bickler, 32, destaca que Barra
Velha tem um comércio forte:
"Gosto muito das lojinhas que
tem aqui", observa, sorrindo.
A encarregada de confecção
Teresinha Maria Jacobi, 51, de

Guararnirirn, há duas décadas

aluga casa para a temporada de
verão. Ela foi acompanhada dos

filhos, da nora e do genro, em

um total de oito pessoas. O filho '

mais velho, o representante
técnico Fernando Gesser,
26 anos, garante que todos

gostam muito de veranear lá.
"É perto de Balneário Piçarras,
mas precisa evoluir. Deveriam
colocar mais pedras entre

as praias, mais chuveiros e

banheiros". E complementa:
''A praia é boa, as pessoas são
bem receptivas, mas precisa
mais investimento do poder
público no lazer"
A secretária Renata Pacheco, 22

anos, de Paraíso do Norte (PR),
veio passar uns dias na casa de

praia da tia, a empresária Dalva
de Medeiros, 41, de Joinville,
há 20 anos veranista de Barra
Velha. Ela conta que sua casa

é bem pertinho da praia, e

lamenta a festa que antecedeu
2012 ter sido prejudicada
pelo mau tempo: "Foram
dois dias de chuva intensa.
Teve pouca coisa para se ver".
Conta que o abastecimento
de água está normal durante
o veraneio este ano, mas

reclamada falta de retirada do
mato das ruas, do Morro do
Cristo e do Calçadão "que está

incompleto até Itajuba"

-
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AMBULANTES

Dinheiro ganho debaixo de sol
Eles vêm de longe, têm outras

profissões fora do verão e fazem

da areia seu ambiente de trabalho

BARRA VELHA

SÔNIA PILLON

OS raios solares são inclemen
tes, penetram na pele e pro

vocam grossos pingos de suor.

Mas mesmo assim não conse

guem intimidar os vendedores
ambulantes de Barra Velha, que
fazem da areia seu local de traba
lho, de segunda a segunda. No lu

gar paradisíaco onde os veranistas
relaxam e usufruem de suas férias,
eles seguem trabalhando, venden
do produtos que aplacam a fome e

a sede, e satisfazem-avaidade, com

a venda de roupas e acessórios.
Os que dispõem de alvará

para atuar estão devidamente
identificados com a camisa ama

rela fornecida pela Diretoria Mu

nicipal de Fiscalização de Barra

Velha, e são vistos empurrando

carrinhos, ou segurando cabídei
ros nas costas. Apesar das árduas

condições de trabalho, eles não re

clamam e até ficam felizes em po
der ganhar um dinheirinho a mais

durante o veraneio. O bom humor
é o melhor companheiro durante
a jornada de trabalho, que pode se

estender até o final da tarde.
O vendedor de bebidas João

Moita, 71, tem muitas histórias

para contar. Também conhecido
como "João da Cerveja", conta

que já foi marinheiro e há vinte

anos aportou definitivamente
em Barra Velha. "Conheço 60 pa
íses", afirma, orgulhoso. Nascido
em Rio Grande,no Rio Grande do

Sul, afirma que viveu por 40 anos

no Rio de Janeiro. "Me aposentei e

vim para cá. É um bom lugar para
vir depois que a gente 'morre",
dispara João da Cerveja, sorriden-

te, com um certo humor às aves

sas. Aliás, senso de humor é o que
mais define esse homem, bastante
conhecido pelos veranistas habi
tuais. "O trabalho aqui está bom, a

'estrada' é que está ruim", observa

ele, em referência às areias revolvi
das da Praia Central, por causa da
ressaca provocada pelas intensas
chuvas dos últimos dias.

No seu carrinho ele dispõe
de água mineral, cerveja em lata
e sucos, a R$ 3 e R$ 2,50. A ativi
dade nas areias ele passou a fazer
há 10 anos, para complementar
os rendimentos. "O movimento

aqui vai até fevereiro, até reco

meçarem as aulas", afirma ele,
enquanto se desdobra para aten

der a fiel clientela.

No lugar paradisíaco
onde os veranistas

relaxam e usufruem

de suas férias,
eles seguem
trabalhando.

Sorveteil'o Ildenilsoli Ribeiro, de Curitiba, afinna vender 1.5ÓO sorvetes por dia

Baile da Virada atraiu 8 mil em Jaraguá
O presidente da Fundação

Cultural de Jaraguá do Sul, Ior

ge Luís da Silva Souza, conside
ra que o baile. da virada de ano,

realizado no pavilhão A do Par

que Municipal de Eventos, foi
um sucesso, apesar das fortes
chuvas que marcaram as últi
mas horas de 2011. "Na minha

avaliação, o baile da virada foi
excelente, em função da chuva.
Atraímos 8 mil pessoas e tive-

mos uma queima de fogos de 12

minutos", declara. Se não fosse o

mau tempo, os organizadores pre
viam público de 20 mil pessoas.

O acesso ao evento foi livre.
O baile foi animado pela banda
Alma Germânica, de Blumenáu,
pela dupla sertaneja Caíque. é

Cainã, de Rio do Sul, e pela Ban
da Champanhe, de Blumenau. As

atrações se revezaram no palco
do pavilhão A, das 20h do dia 31

de dezembro até por volta das 5
horas do dia Iode janeiro.

No 'pavilhão B, as crianças
puderam usufruir dos brinque
dos da Turma do Miguelito. Para

Jorge Souza, outro fator positivo
é que não foi registrado nenhum
incidente policial. No ano passa
do, foram atraídas lf mil pessoas
ao Baile da Virada, com a banda

Champanhe. "Agora vamos nos

focar no carnaval."

t
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"João da Cerveja", já foi marinheiro e

trabalha há vinte anos como ambulante

Sorveteiro e vendedor

de roupas de ocasião
o vendedor de sorvetes Ade

nilson Ribeiro, 23, revela que é
de Curitiba, atua como pedreiro
ao longo do ano, mas há quatro
anos passou a trabalhar no ve

rão de Barra Velha. Nesta tem

porada ele começou dia 17 de
dezembro de 2011 e pretende
ficar até 4 de março. Ele faz mis
tério em relação a valores, mas

afirma que o que ganha em três
meses supera em muito o salá
rio que recebe como operário
da construção civil. Cada sorve

te vendido custa em média R$ 4

e ele perde a conta de quantas
unidades vende por dia. "Vale a

pena!", assegura, misterioso.
O agricultor Eurico Souza

Câmara, 50 anos, se transfor-

ma em um vendedor de cangas,
vestidos e batas de praia du
rante a estação mais quente do
ano. Ele conta que é de Araçuaí,
Minas Gerais. Na lavoura, plan
ta milho e feijão para garantir o

seu sustento. Adenilson comer

cializa peças de R$ 20 a R$ 40.

Na alta temporada, com o ca

bideiro nos ombros, conta que
chega a faturar de R$ 2 mil a R$
3 mil no período, dependendo
da época. Segundo ele, a cidade
o cativou. "Muita gente já co

nheço. Gosto daqui. As pessoas
são bem educadas", observa.
"Venho há quatro anos para cá.
Dá para ganhar um dinheirinho
com as roupas do Nordeste",
complementa.

,'$f

Eurico Câmara vem ele Minas Gerais para
vender roupas de pr.Ua do NOI'deste

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BEM-VINDO

Primeiro bebê do
ano nasceu às Oh35
Gustavo é o primeiro filho de Roseliane e

veio ao mundo através de parto normal

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Enquanto muitos comemo

ravam a chegada de 2012, a

jovem Roseliane Kohls Antônio,
de 18 anos, estava em trabalho
de parto. À Oh35, Gustavo Gabriel
Dias Kohls abria os olhinhos para
o mundo. O pequeno nasceu sau

dável, com 3,48 kg e 46 centíme
tros. Gustavo é o primeiro jaragua
ense a nascer em 2012. A mãe não

conseguia esconder a satisfação
em carregar o pequeno. "Eu estava

curiosa para ver o rostinho dele",
diz-enquanto sorri.

Toalhinhas com as iniciais

do bebê, GG, são uma demons

tração do carinho .nos preparos
para a chegada do primeiro fi
lho de Roseliane e de seu marido
Josimar Dias, 24 anos. Gustavo
nasceu de parto normal. "No

primeiro momento foi doloro

so, mas depois senti um alívio,
principalmente por ele", acres

centa. Ela e Iosimar são casados
há quatro anos. Embora estives
se nos planos do casal ter filhos,
a gravidez de Gustavo não foi
exatamente planejada, segundo
a mãe. "Sempre quisemos um

menino e parece que sabíamos o

sexo desde o início", salienta.'
Roseliane conta que sua so-

gra afirmava que Gustavo nas

ceria na virada do ano. "Ela dizia

que era por causa da fase da lua.
Os antigos acreditam nisso. Dito
e feito", complementa. Gustavo
é um dos 20 bebês que nasceram

nos dois primeiros dias do novo

ano. De acordo com a enfermei
ra coordenadora da maternidade
do Hospital Iaraguã, Thays Al

meida, mais sete crianças deve
riam vir ao mundo até a noite de
ontem. Nos corredores, era pos-
sível observar gestantes que esta-

pltl.•..vam se preparando para o parto. .

Segundo Thays, mães de outras

cidades estão vindo ter seus be-
bês em Jaraguá. "Recebi grávidas
de São Bento do Sul, Balneário

Camboriú, entre outras cidades",
afirma. Em 20U, o Hospital Iara
guá realizou, aproximadamente,
quatro mil partos.

FOTOS MARCELE GOUCHE
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RoseIiane, 18 anos, está muito feliz com a chegada de seu primeiro filho

lê SfSI- www.sesisc.org.br
(link: Trabalhe Conosco)
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A Unidade lnteImediária tem capacidade
paraatendernove bebêssimultaneamente

Recebendo gestantesde
outras cidades do Estado

A enfermeira Thays Almeida

explica que atualmente o hospi
tal conta com 32 leitos. O local
está passando pOÍ' reformas e

deve receber mais acomodações,
mas Thays ainda não sabe o nú
mero exato. ''A ampliação tam

bém implicará em melhorias,
pois teremos quartos mais con

fartáveis", diz. A casa de saúde

possui outros dois espaços para
receber bebês prematuros ou

que tenham nascido com pro
blemas de saúde. A Unidade In-

.

termediária possui nove leitos e a

UTI (Unidade de Tratamento In

tensivo) opera com 11. Os'setores

de tratamento intensivo também
recebem crianças de diferentes

lugares do Estado. Hoje, a UTI
neonatal está com seis bebês pre
maturos, um em pós-operatório
e um a termo (nascido no tempo
certo) com quadro de insuficiên
cia respiratória. Há também três

moradores, uma menina de 14

anos, que está há 11 anos na UTI,
uma menina e um menino. Am

bos têm seis anos e estão ali des
de os primeiros meses de vida.

SUPERAÇÃO
Três moradores recebem
os pais todos os dias
A enfermeira responsável pela UTI neonatal, Laudinéia

'Ferres, convidou a reportagem do OCP para conhecer o

trabalho do Hospital Jaraguá na unidade. Começamos
visitando os três moradores. "Todos os dias esses pais vêm.
Eles tem de ser pai e mãe aqui", diz. As duas meninas passam
o dia vendo Tv. "Elas adoram 'desenhos e novela", conta

Laudinéia. A de 14 anos foi para a UTI neonatal aos três, após
sofrer um acidente de trânsito e ter sido diagnosticada com

politrauma. A presença da reportagem parece modificar a

rotina da adolescente, que manda beijos. Já a menor, de seis

anos, acompanhada pela mãe, estava mais quieta e não deu
uma de suas famosas piscadínhas, das quais as enfermeiras

i
falam tão bem. O menino, também de seis anos, havia
acabado de tomar banho e o pai fazia carinhos enquanto
conversava com nossa reportagem. "Pode parecer que não,
mas eles nos entendem", conclui Laudinéia

.

-
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Daiana Constantino· Interina

21 �6.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

D;�;;�::j)::�d:�S�!ff
mostrou que está itisposta a dialogar
e ma�tê1ItQ qu# Lula, seu a[tteçessor;
dizia: "Prefiro o õar�lh() da imprens'Çl
livre ao silêncio.dâS ditaduras"

IJistoricamrnte, 201.1 jicoumarcado
como o �noq'ue1nais ministros

foram exonerados-.]\/0 .total,
somarantsete: Seis deles ..tiueram
seusrwmescitâdQs.·em denáncias
acerca de crimes por corrupção e

apenas NelsonJobim deixou o cargo
porfazer declaraçõesp.(tblíças que

desa[Kadararn aprlJ-side1Jt�. Sobre o

.. assunto, elafaloupquco e entendeu
qlllJ'(l, melhor resposta à mídia seria

agir.
MeSmOque não haja comaprever"
areZaçã,o deliJcomoS rneíof de

co,municação neste ano, ê provável
queA presidente sé bgnfIficie do

c, per[odo das eleiçõesrY}unidl'1ais para
publicizar seu governo, assim como

aconteceu com seus antecessores,
Lula e Femçmdo Henrique Cardoso.
Os dois tiveram seusinâices de

aprovação pela populaçãa brasileira

elevados em aniideeleição para
prefeitos e uereadores.

Tudo indica que201.2não
será diferente paraDilma,) que
encerrou seu prtmeiro ano .de
governo tom a,ltos índices de
aprovação, superando inclusive
os indicadores do ex-presidente
Lula. Este resultado será um

aliado importantepara ela, pois
dificilmente. hcwera candidatos
contrários, ao seu govemo, Já os

políticos da situação estarão com a

faca e o queijo nas mãos.

Sem punição aos corruptos
Em estudo recente, pesquisadores do IDP (Instituto de Direito

Público) analisaram os desdobramentos na Justiça brasileira de
687 demissões de funcionários públicos, entre os anos 1993 e

2005. Do total, 441 foram afastados por corrupção, mas apenas
14 servidores (3,17%), foram condenados criminalmente e

1,59% receberam condenações em ações de improbidade
administrativa. As punições atingiram apenas 4,76% dos

suspeitos. Ou seja, o poder judiciário não cumpriu seu papel de

expurgar os que praticaram desvios.

�anking dos melhores
Apenas dois deputados federais de Santa
Catarina foram selecionados em uma

avaliação feita pela revistaVeja e pelo Núcleo
de Estudos do Congresso, do Rio de Janeiro,
que apontou os políticos que tiveram
melhor desempenho em 2011. Nenhum
senador catarinense entrou no ranking dos
mais bem avaliados. Jorginho Mello (PSDB)
e Zonta (PP) receberam as respectivas
notas: 9,3 e 4,6. O material está disponível
no site www.veja.abril.com.br.

Serviço
A partir desta semana,
a Prefeitura de
Barra Velha volta a

atender a população
de segunda-feira a

sexta - feira, das 8h30
às 12h e das 13h30
às 17h. O paço está
localizado na Avenida
Governador Celso

Ramos, no Centro.

Voto distrital
Já são 120.894 pessoas que apoiam o

Movimento a Favor do Voto Distrital na

internet. A meta é alcançar 200 mil clics
favoráveis. Acesse: www.euvotodistjital.org.br.

Lei de Mobilidade
Urbana I
Neste ano, os governos de Jaraguá do
Sul e' Guaramirirn precisam elaborar o

Plano de Mobilidade Urbana com base
na legislação aprovada pelo Senado Federal
nas últimas semanas de 2011. A nova

determinação vale para cidades com mais
de 20 mil habitantes que se enquadram
na lei que institui a Política Nacional de
Mobilidade Urbana. Esta legislação cria
instrumento para as administrações
públicas priorizarem o transporte coletivo

público, a redução do custo das passagens
e conscientizarem sobre a diminuição do
uso dos veículos particulares.

Lei de Mobilidade
Urbcma2
PelaLeideMobllidade Urbana,o

governo federal poderá repassar
recursos às cidades que adotareme .

segu.iremas diretrizes impostas pela
legislação edeacordo com seus planos
municipais. Criadas as regras,as

,'erbas estaduais e federais terão uma

destinação programada.A finalidade
épromoveramobâídadeurbana em

hannoniacom o meio ambiente e o

desenvolvimento econômico e social
decada localidade.Alegislação garante
aindaaparticipaçãoda sociedade

_
noplanejamentOtna fiscalização
enaavaliação dapolítica local de
mobilidadeurbana.

Morre jornalista
Os jornalistas perderam um grande colega de

. profissão em 2011. Aos 41 anos, Daniel Pizza
morreu de um acidente vascular cerebral, na

última sexta-feira, 30 de dezembro. Ele era

colunista do jornal o Estado de São Paulo,
onde também iniciou a carreira de jornalista,
em 1991. No rádio, apresentou os programas
Estadão no Ar e Direto da Redação, no

Estadão ESPN. Foi autor de 17livros, entre

eles a biografia Machado de Assis - Um Gênio
Brasileiro (2005). As informações são do

.

portal estadao.com.br.
.

Seja você também uma doadora I
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'.R.R. ToUüen: escritor. tradutor e Ungiüsta
No dia 3 de janeiro de 1892, nascia em Bloemfontein, África
do Sul, o escritor, linguista e folclorista anglo-africano John
Ronald Reuel Tolkien, um dos mais célebres autores de
fantasia do século 20. Filho de um gerente de banco e uma

dona de casa, o jovem Tolkien teve na primeira infância uma

experiência traumática que moldou sua escrita: uma mordida
de aranha que lhe manteve em estado febril por vários dias.
Embora afirmasse não ter lembrança consciente do evento, o

medo de aranhas se manteve por toda a vida.
Aós três anos, Tolkien partiu em viagem' com a mãe e o irmão

para Bírmingharn, na Inglaterra, no que deveria ser uma visita
a familiares. Porém a morte do pai, vítima de febre reurriática,
deíxoua família sem fonte de renda, e sem outra escolha, foi
morar com os tios. Os passeios de infância e a fazenda dos tios -

Bag's End - foram outra influência nas suas histórias.
Em 1920, após experiências desagradáveis no serviço militar
servindo na linha de frente da primeira guerra mundial-Tolkien

passa a trabalhar como tradutor para o dicionário de Oxford, e

como orador na universidade de Leeds. Na universidade, se

destacou no estudo das línguas proto-germânicas e do inglês
arcaico, se tornando referência mi traduçãe de literatura
medieval, como Gawain e o Cavaleiro Verde, e Beowulf -

sendo autor da "tradução definitiva" do épico. Em 1948,
Tolkien completa sua obra prima, e que lhe lançou a fama fora
do meio' acadêmico: "O Senhor dos Anéis", um dos primeiros
épicos de fantasia contemporâneos. Em 1971, aos 82 anos,
faleceu de causas naturais, velado ao lado de sua esposa Edith,
deixando quatro filhos e uma legião de fãs.

1976

Celebrando o ano bissexto

Na edição do dia 10 de janeiro de 1976,
o jornal O Correio do Povo trazia um

artigo do professor Paulo Moretti,
comentando sobre a natureza do ano

bissexto - situação que se aplicava em

1976, e se aplica agora em 2012 - e do
centenário do município, situações que
se misturavam no ano que começava.
"Multiplicam se vaticínios de mau

agouro. Avolumam-se as predições
de adivinhos vulgares e vulgarizados-.

Proliferam presságios de falsos profetas.
Falam os astros fatais. Emudece a crença
popular. Está aí mais um 29 de fevereiro,
causando polêmicas contraditórias por
parte de horoscopistas desacreditados
- se os há os que mereçam crédito -

motivando previsões de decifradores
de sonhos perdidos em divagações
oníricas", escarnecia o autor.

"Fugindo das efêmeras previsões de

origem duvidosa, quando não enganos,
o que nos poderia sugerir de concreto

este ano bissexto de 1976, 'em termos

de Iaraguá e do seu centenário?",
questionava. Fugindo da superstição,
das crendices e de previsões, Moretti
fez um pedido simples: que os

jaraguaenses encarassem o dia "extra"
não como uma "mancha escura na luva
branca do Tempo", mas sim como uma'
oportunidade a mais de tornar mais
bela a sua cidade.
"Ano Bissexto, Ano Cem ... Acreditamos
na diferença, trabalhamos por valoriia
la; afastemos a indiferença, lutando

por minimiza-la. Conseguiremos?",
concluía, antes de desejar a diferença
aos "bons jaraguaenses" e a

indiferença a0S m�us.
.

PELO MUNDO

l869

Restauração Meiji
No dia 3 de janeiro de 1869, o imperador
japonês Mutsuhito restabelece o poder ao

shogun Tokugawa Yoshinobu - deposto por
rebeldes reformistas em novembro de 1867.

.

A decisão imperial de devolver o poder a

Yoshinobu reacendeu as tensões entre os

reformistas - favoráveis ao governo imperial
- e o shogunato. Yoshinobu foi deposto
novamente em maio de 1869, dando fim ao

período conhecido como a restauração Meiji,
e devolvendo poderes absolutos ao trono

imperial. Yoshinobu passou o resto de sua vida
em prisão domiciliar, fazendo bicicletas.

,q 3

Novo tratado nuclear
No mesmo dia em 1993, o presidente americano

George H. W. Bush e o presidente russo Boris
Yeltsin assinam o tratado START II, de redução
estratégica dos arsenais nucleares e de longo
alcance. Entre os termos do tratado, estava

a proibição do uso de mísseis balísticos
intercontinentais aCBMs) e de sistemas de

lançamento independente múltiplo (MIIRVs). O
tratado não está mais em vigor, tendo sido anulado
de forma unilateral pelos russos em 2002.

INVENÇÕES ANTIGAS

Pão chinês a vapor
o mantou, vulgo o popular pãozinho a

vapor chinês foi criado no final do século
II pelo estrategista, filósofo e poeta
Zhuge Liang, ou Kongming - segundo
o "Registro dos Três Reinos", Kongming
criou o pãozinho como uma forma de
manter os soldàdos bem alimentados

enquanto poupava recursos ao dispensar
o recheio: a mesma massa recheada com

carne suína ou bovina é conhecida como

baozi, e compunham parte das rações de

viagem na china antiga.

-
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Livros têm temas diferentes_
Como gênero literário, a Fic- de 80, a hegemonia americana se

ção Científica abrange estilos estabelecia e a internet dava seus

que vão desde as "óperas espa- primeiros passos, foi a vez do Cy
ciais", como as famosas séries berpunk, retratando um futuro
"Star Wars" e "Jornada nas Estre- 'incerto onde corporações eram

las", àté cenários de totalitarismo donas das pessoas.
como "1984 ", de George Orwell. Nos anos 90, o tema da vez era

Em sua essência, a Ficção Cientí- a engenharia genética, a perda
fica não é invenção fantástica ou de privacidade, e o mundo cada

alienígena misteriosa, mas sobre vez mais conectado. A década

ª relação da humanidade com a passada viu autores se focarem
ciência - e como ela nos afeta. no aquecimento global, na insta-

"Escritores de Ficção Científi- bilidade política que retornava,
ca prevêem o inevitável, e embo- e na nova fronteira aberta com a

ra problemas e catástrofes sejam - popularização da internet - ex

inevitáveis, soluções não são" - é plorada por autores como Cory
assim que o russo naturalizado Doctorow, que disponibiliza to- ,

americano Isaac Asímov definiu dos os seus textos gratuitamente
o gênero. online. O tempo passa, as coisas

Entre os anos 30 e 50 tratava- mudam, e as previsões erram.

se de jornadas no espaço e um Mas a Ficção Científica enquanto
brilhante futuro à frente e, ao gênero se mantém atual, e, como

mesmo tempo, alertava para a comentou Clarke durante a pro
ameaça do totalitarismo. Já nos dução do filme "2001",1 "um dos
anos 60 era o temor da guerra nu- maiores papéis da Ficção Cien
clear que marcava as prateleiras tifica é preparar as pessoas para
dé Ficção Científica. Conforme' aceitar o futuro sem sofrimento,
a Guerra Fria acabava na década e encorajar uma mente flexível".

TíTULO "Um Encontro Com Rama"

inspirou imagens como esta ilustração
de Jim Burns do interior de "Rama"

FOTOS DIVULGAÇÃO

LITERATURA

"Um encontro com Rama"
traz discussão existencial
Obra relançada é uma das principais da Ficção
Científica e amplia os limites do gênero no país

JMAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

e quando lhe falam
em ficção científica o

que lhe vem em mente

são batalhas espaciais,
alienígenas e robôs,
ao estilo "Jornada nas

Estrelas" e "Star Wars", é hora de
rever seus conceitos. .Pinalmen
te relançado em português pela
editora Aleph, "Um encontro

com Rama", de Arthur C. Clarke,
é uma das grandes obras do gê
nero, mas não são embates com

seres estranhos do espaço side
ral ou aventuras cósmicas que
aguardam o leitor - mas sim um

debate sobre a natureza humana,
engenharia, e nosso lugar no uni
verso.

Passado no século 22, "Um
encontro com Rama" narra o

primeiro contato da humanida
de com um artefato alienígena:
uma nave espacial cilíndrica de
50 quilômetros de comprimento,
vinda de fora do sistema solar.
Notando a perfeição geométrica
e a falta de textura do objeto, a

humanidade decide enviar uma'

equipe para contatar a coisa mis
teriosa. Embora a maior parte da
trama se passe dentro do objeto,
apelidado de "Rama", seus cria
dores nunca aparecem - ao invés

disso, Clarke detalha o ecossis
tema artificial de Rama, elabora
as consequências filosóficas do
contato extra-terrestre, e ao fi-

nal, Rama parte do sistema so

lar, mais misterioso do que era

quando chegou.
Com o relançamento de "Um

encontro com Rama", os leitores
brasileiros voltam a ter acesso

ao que são consideradas as três

principais obras de Clarke, junto
com "O Fim da Infância", "2001:
Uma Odisséia no Espaço" - escri
ta para o cinema junto com Stan

ley Kubrick. Também estão com

pletas as grandes obras dos três
maiores nomes do gênero - Isaac

Asirnovcorn "Fundação", "O Fim'
da Eternidade" e "Os próprios
Deuses", e Robert A. Heinlein,
com "Tropas Estelares" e "Um
Estranho em uma Terra Estra
nha". Assim com Clarke, Asirnov
e Heinlein fazem da ficção cien
tífica um instrumento de comen

tário filosófico e social- e a série

"Fundação" teve a honra de ser

citada pelo Nobel de Economia
de 2008, Paul Krugman, como

a obra que lhe inspirou a seguir
carreira de economista.

Três Leis de Clarke
Aprimeira determina que quando um cientista distinto e experiente diz

que algo é possível, é quase certeza que tem razão; quando ele diz que algo
é impossível, ele está muito provavelmente errado. A segunda lei prevê que
o único caminho para desvendar os limites do possível é-aventurar-se um

pouco além dele, adentrando o impossível. A terceira diz que qualquer tec

nologia suficientemente avançada é indistinguível de magia.
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Divórcio de Katy
rende R$58 milhões
Russell Brand pode ganhar até R$ 58
milhões com seu divórcio de Katy Perry, de
acordo com o "Daily Mail". O comediante
tem direito, pela lei da Califórnia, à metade
dos ganhos do casal.A fortuna de Katy,
segundo o tabloide, já ultrapassa os R$lOO
milhões; os ganhos de Russell, por sua vez,
estão em torno de R$ 32 milhões.

Ricky Martin vai
. se casar este· mês

cx Segundo o jornal porto-riquenho "EI
Nuevo Día", Ricky Martin irá se casar com

o namorado Carlos González no dia 28
de janeiro, em NovaYork, nos Estados

.

Unidos. A publicação teria ouvido uma

fonte que teria afirmado que o cantor e

seu companheiro se casarão na cidade

americana, onde no dia 24 de junho foi

aprovado o casamento entre homossexuais.

Show de Latino
termina em briga
o clima era de festa, mas a gravação do DVD
de Latino na festa de Réveillon na praia
de Copacabana, na Zona Sul do Rio, teria
terminado em barraco. Segundo o colunista
Leo Dias do jornal "O Dia", no fim do show
do cantor, a Prefeitura do Rio teria resolvido

desligar o som do palco principal armado
em frente ao hotel Copacabana Palace.

Kutcher desmente
namoro via Twitter
Na madrugada de ontem, Ashton
Kutcher usou sua página no Twitter para
negar que esteja namorando Lorene
Scarafia. A roteirista estava sendo apontada
pela imprensa como a nova namorada
do ator."A mulher nesta foto é a minha

amiga grega Athanasia e o homem à minha

esquerda é oseu marido. Vamos parar com

esta falta de noção", disse ele no microblog.

PREVISÃO DO TEMPO

SUDOKU

2 3 6

9 4 5
--

8 6 1 4

3 5 9

7 9 4

1 2 7 8

1 5 7 8

4 1 5
2 8 7

DIVIRTA-SE

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

I quadrado de 3x3.

Casamento fúnebre•••

Aquela vizinha fofoqueira encontra uma amiga no supermercado e

comenta:
- Sábado eu fui num casamento, lindo que só vendo! Uma das

maiores festas que eu já presenciei!
- É mesmo? E os noivos? Foram passar a lua de mel aonde?
- Em lugar nenhum! Pois no dia seguinte ele já estava no cemitério e

ela no hospital!
- Que horror! Mas o que aconteceu?!
- Nada, é que ele é coveiro e ela é enfermeira!

A.
""�

MAFRA
T Á.
13° 25°

Tempo aberto

por toda Santa
Catarina
Tempo estável em todas as

regiões catarinenses com

sol entre poucas nuvens.

Temperatura estável, baixa

para a época do ano. Vento
de sul a sudeste, fraco a

moderado com rajadas.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 18°C
MÁX: 27°C

AMANHÃ
MíN: 19°C

MÁX: 28°C

JOAÇABA
.... Á.
18° 30°

QUINTA
MíN: 20°C

MÁX: 21°C

SEXTA

MíN: 19°C C��
MÁX: 260C 'W'iti

�.
CANOINHAS

.... Á.
12° 24°

RIO DO SUL
TÁ.
16° 26°

JOINVILLE
TÁ.
18° 27°

I'
I

JARAGUÁ DO SUL
.... Á.
18° 27°

/

-

!

LAGES
.... Á.

{;ii;. 14° 26°
y
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SE voe' 'lÁI flAAA,,,
LAGUNA

Dia de tempo firme, com

sol forte bloqueado apenas
por, algumas nuvens. Não
há chance de chuva e as

temperaturas ficam entre

os 15'C e os 28'C.

Contia.a a 'i., 'iagam
e

Devido ao fenômeno La Nina, a

tendência para SC no verão de 2012 é
de tempo seco, com chuva abaixo
da média - e os efeitos deste quadro
já foram sentidos na região oeste do

Estado, onde a estiagem já causou

estado de emergência em 13 municípios
desde o início da temporada seca, em

novembro passado.

Ensolarado

" ...
Instável

Apesar da previsão de tempo aberto,
com sol entre poucas nuvens, as

temperaturas devem se manter

agradáveis ao '.mgo da primeira
semana de 2012, sem o calor
intenso que marcou parte do mês
de dezembro. Esse padrão não deve
mudar ao longo da semana, e se

espalha por todo o Estado.

Parcialmente
Nublado

IMBfTUBA
T Á.

150�
CRICIÚMA
TÁ.
16° 29°

e CRESCENTE 1/1

CHEIA 9/1

16/1

23/1

==j
-
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Michele Camacho

E:tn1IANDO NA LINHA
Depois que Coco Chanel imortalizou as

listras (lá na década de 20) com a famosa

junção do branco com azul, ou como é mais

conhecida, a moda navy, elas nunca mais
saíram de moda.
Passados uns bons anos e a maneira de
ver a listra nesse verão, segue uma linha

um pouquinho diferente, graças a coleção
baphonica da Prada no inverno, que trouxe

uma mistura do preto+ listras - com a

tendência do Calor Blocking (que acabei
de comentar) - aparecendo assim

super colorida e um tanto quanto
irregular.Aliás, a moda agora é apostar
nas várias cores e proporções, e se

quiser brincar, porque não combinar
duas peças num look só?
Cada dia mais ganhando as ruas,

e os nossos corações...

micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

FOTOS DIVULGAÇÃO

Com que
roupa eu 1) �. u?

A "coluninha' dessa semana não é sobre com que look ir em algum
determinado lugar, mas sim, idéias de como usar determinadas

peças: saias e vestidos de babados. Achei essa coluna perdida na

minha pastinha e pensei que seria uma ótima pedida pra essa

semana, afinal os babados estão com tudo nesse verão.

Aliás, apostem nas peças rendada viu garotas, são must have!!!!!!!!
Pra dar mais idéias e no caso ajudar mais, separei em algumas
opções com as saias de babados rendadas, saias apenas de babados,
e com vestidos rendados e de babados e vestidos com babados.

Apenas aumentei um pouquinho o leque de opções viu? Mas

tudo é daro, é adaptável ao que você tem, ou ao que você

pensa em comprar!

\V\Wi��,br �)!IIUmi(,Il&fíIi,1rt
(4''''''''''''' __....... �ll;ft.
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HORÓSCOPO

CRÔNICA
2012 PARA

RECOMEÇARLUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

O· s turistas que vêm para o verão em Santa Cata

rina, pela BR 101, têm um espetáculo de luz e

cor incomparável: as duas margens da estrada der
ramando flores e cores sobre os passantes, qual uma

alameda enfeitada para receber os visitantes. Cida
des como Joinville, São Francisco do Sul, Iaraguá do

Sul, Corupá e tantas outras são privilegiadas, por te

rem seus acessos ladeados pelas flores da grande e

majestosa árvore, tão generosa a oferecer essa festa
brilhante de vida. Elas começam a florescer no final
de outubro, começo de novembro e vão até janeiro,
fevereiro, anunciando o verão, enfeitando o Natal e

colorindo a entrada do ano novo. Em janeiro, os ja
catirões nativos começam a florescer no Paraná, em

São Paulo e outros Estados e o espetáculo se transfe
re, enchendo de matizes vermelhos as matas corta

das pelas estradas tantas, como a que leva a Santos,
por exemplo.

É a natureza, pródiga, a nos presentear com suas

obras mais belas, apesar de cuidarmos tão pouco
dela. Nós, homens, continuamos desmatando, cor

tando árvores indiscriminadamente. Ainda se corta

pés de jacatirão para se fazer lenha. Haverá crime
maior do que esse? Queimar a árvore que é um dos
arautos da natureza, o enfeite natural de nossos na

tais, a flor que anuncia o ano novo ...

-

Há quem, felizmente, faça o caminho ínverso.
Planta o jacatirão no jardim de sua casa, onde pode
admirá-lo e cuidar dele ao mesmo tempo, Ou então

colhe as suas sementes, depois da florada, para espa
lhá-las nas regiões aonde ele ainda não chegou.

Algumas pesso-

II
as sequer enxergam
as vibrantes. árvores
floridas de jacatirão,
desde meados da

primavera até quase
o fim do verão. Não

que tenham proble
mas visuais - elas
não dão nenhuma

importância ao be
líssimo fenômeno da
mãe natureza que é
a profusão de flores

por todos os lados. Já
disse antes, mas vale

repetir o que Cecília
Meirelles escreveu,

com maestria e propríedadaem ''A Arte de Ser Fe-

liz": "é preciso olhar e ver". Às vezes, apenas olhamos,
mas não vemos. Se você não viu ainda, olhe para o

alto, para os lados, para as matas, para as alamedas,
para os morros, para as margens dos caminhos, dos

rios, das lagoas e veja: elas estão lá, singelas, humil

des, mas majestosas e iluminadas. São elas que dão
as boas vindas aos novos anos que se iniciam, colo
rindo-os com suas cores, lembrando-nos que a vida
é o maior presente que podemos ter. São elas que
renovam o nosso mundo que insistimos em tornar

preto ê branco, espalhando pétalas que vão do bran
co até o vinho, mostrando que é possível recomeçar.

Enquanto existir o jacatirão, saberemos que have
rá esperança para o futuro. Vamos aproveitar o novo

ano e cuidar mais do nosso meio ambiente, da nossa

humanidade e da nossa capacidade de nos recons-
-

truir, para que o futuro aconteça. E ele será melhor.

Enquanto existir o

jacatirão, saberemos

que haverá esperança
para o futuro. Vainos

aproveitar o novo ano

e cuidar mais do nosso

meio ambiente, da
nossa humanidade e

da nOSSa capacidade
de nos reconstruír,
para que o futuro

aconteça.

'"
- �

V CINEMA
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
• Mlvin e os esquilos 3 - Dub (14h30)
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (16h20, 18h50 e 21 h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Missão Illlpossível- 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 (16h30,21h20)
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - dub (18h50)
• Cine Garten 4
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub (13h30 e 15h40)
• A Fera -Ieg (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, 19h1 O e 21 h45)
• Cine Mueller 2
• Compramos um Zoológico-

Dub (13h45, 16h20, 19h e 21h30)
• Cine Mueller 3
.0 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)
• Cine Neumarkt 2

NOVELAS

/

• 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 171i15)
• Roubo nas Alturas - Leg (19h1 O)
• Noite de Ano Novo - Leg (21 h30)
• Cine Neumarkt 4
• Compramos um Zoológico - dub (13h40, 16h10, 18h50

e 21h20)
• Cine Neumarkt 5
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub (13h50, 15h50)
• Tudo pelo Poder - Leg (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, 1]h10; 19h55 e 22h40)

• Cine Norte Shopping 2
• Amanhã Nunca Mais - Nac (13h25 e 16h1 O)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma - Dub (18h55

e 21h40)
• 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
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub (13h30 e 15h45)
• Roubo nas alturas -Ieg (18h, 20h15 e 22h30)

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

• FINA ESTAMPA
Enzo e Pereirinha fogem do antiquário, mas

perdem as miniaturas na rua. Teodora sai de seu es

conderijo e recupera o tesouro. Baltazar reclama das
atitudes de Solange com Celeste. Amália e Rafael

passam a noite juntos. Griselda sugere que Amália e

Rafael se casem. Pereirinha encontra uma miniatura
na rua. Esther tem alta do hospital e vai pam casa com

Vitória. Tereza Cristina ameaça armar um escândalo
no restaurante de Renê, quando Griselda chega.

• AQUELE BEIJO
-

Agenor comunica à família que pretende levar
Belezinha para morar com ele. íntima se recupera e

obriga Belezinha a se casar com Agenor. Alberto des- .

cobre que sua fotq com Sarita foi publicada no jornal
e cobra explicações de Maruschka.· Juan invalida a

anulação de seu casamento com Lucena. Rubinho se

recusa a dar o divórcio para Claudia. Claudia discute
com Maruschka e acaba falando sobre o filho que a

empresária entregou para adoção.

• A VIDA DA GENTE
Manuela não perdoa Ana e pede para ela ir em

bora. Iná consola Laudelino. Manuela conta para Júlia

que se mudará para Florianópolis. Júlia pede para Ro

drigo levá-Ia para casa e Ana se entristece. Laudelino
confirma que terá que fazer uma cirurgia. Ana decide
não abrir mão de Lúcio. Rodrigo fala para Nanda que
não consegue esquecer seus sentimentos por Ana.
Manuela se despede de Iná e Maria. Ana e Lúcio se

beijam.

• VIDAS EM JOGO

Acompanhados de Adalberto, Adalgisa e Viníéius,
Jorge e Marialice vão até o apartamento de Augusta.
Carlos pede a Wellington que ele fique morando .em
sua casa junto com Cacau após o casamento. Fátima
diz a sua filha Itue já marcou a visita ap ginecologista.
Cacau fica tensa. Ela liga para Wellington e fala sobre
a visita ao ginecologista. Margarida se irrita ao des

cobrir que Divina foi até Severino para falar sobre o

plano de Elton.

ANIVERSARIANTES
2/1 Kunibert Weege Aldo V. Padilha . Juan G -, Manske
Alvan Karsten Laura Josiane André D. Vitorello Katia R. Vollz

Amanda M. Costa Laura Stahelin Andréia M. Silva Leonita S Wi�tricke
Bruna C. Engelhardt Lucia Arendt Andressa Herrmann Luis A. Antunes
Carine S. Antunes Maira Muller Antonio Baesso MitLihira KOama
Chrislaine Vitorello Marilucia Weiss Bruna M. Morsch Nationara A. de Moura

Cristiane Hening Mário C. Mendonça Carlos E. Stinghen Rafael da Costa

Gabriela Vercino Otavio Krueger Cátia R. Andrade Costa Renato Lewerenz
Gilberto Morsch Paulo H. Belhirig Diego Matheus Renita Baumgartel
I raci Borges Raquel Fritzen Edevaldo De Campos Rodrigo Sopelsa ,

Ivo Erdmann Renilda Buerger Edla Siebert Sigrid Neitzel

Janaina C. Prestes Tcharla M. da Costa Estefani G. lanchin Sonia Dematte

Juliana Simon Terezinha E. Fusi '\ Fabricio Lux Tayse da S. Freitas

Katia Schutze Valdecir Feltrin Gustavo A. Ferreira Vilma Bertoldi

Kauã C. Ronclavilo Viviane Formigari Isolete Cristofolini Viviane André

Kerllyn C. C. de Oliveira 3/1 Josefa Schlickman Wolnei Marquardt

r.'i1 ÁRIES
•• Bom momento para os contatos com

pessoas mais experientes ou de
autoridade. Para ser feliz no romance,
basta acreditar em sua boa estrela.

� TOURO ._

I!!I Mostre persistência e aposte em sua

capacidade de realização. Com sua cara

metade, o diálogo é a melhor maneira de
vencer a inquietação.

liiiI GÊMEOS
I!!!I No trabalho, os melhores resultados

serão obtidos se agir discretamente.
No romance, o clima será de muita
sensualidade na intimidade.

CÂNCER
Suas amizades estarão em destaque,
particularmente se ajudam em seu

crescimento. No romance, as carícias
terão mais impacto do que palavras.

.-... LEÂO
•• Há perspectiva na vida profissional.

Aproveite as chances para obter
benefícios. Nos assuntos afetivos, poderá
se entusiasmar com o clima envolvente.

liitI VIRGEM

_ Veja o que colegas ou chefes realmente

esperam de você. Se está de olho em um

aumento ou promoção, não hesite para
mostrar sua competência.-

lI:iI L1BRA�·
.

� Dia para trabalhar duro sem fugir das

próprias responsabilidades pmüssicnas
e pessoais. Na relação a dois, esse é o

momento de conquistar alguém especial.

ESCORPIÃO
Estará con_fortável com relação a seus

objetivos. Este é um dia de dedicação: ao

trabalho, aos familiares e ao par. O amor

se mostra ainda mais forte.

SAGITÁRIO
Você terá mais disposição para tarefas
cotidianas. Tente ficar de bem com a

vidà e manter o bom humor. No amor,
evite divergências com sua cara-metade.

CAPRICÓRNIO

• Busque prazer nas tarefas que
desempenha, especialmente no setor
profissional. O relacionamento promete
ser feliz e divertido: aproveite para
interagir.

AQUÁRIO
Momento favorável para mudanças em
sua vida Viagens com a família contam
com boas energias. No campo'sentimental,
deixe seu coração falar mais alto.

PEIXES
Dia favorável para quem trabalha com

compras e vendas. Seu relacionamento
com os parentes estará tudo de bom. Na
área sentimental, muita sensualidade.

.�
-
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Exposição
Bom programa para as

férias é visitar o Parque
Malwee e ainda prestigiar
a exposição "Pomeranos
em Santa Catarina" no

Museu Wolfgang Weege. A

exposição que comemora

os 150 anos da imigração
pomerana em Santa
Catarina acontece até o dia
15. O horário de visitação é

de segunda a domingo, das
10 às 12h e das 13 às17h.

Coluna do Moa
Tita Pretti · Interina

redação@ocorreiodopovo.com.br

���);,.Rí7
�U0
Troféus e Medalhas

3275-4044 "'"

Ao Nelson Luiz Pereira, que está festejando a

idade noVa em Las Vegas, ao lado da esposa e filha, toda

a equipe do OCP deseja muitas felicidades!

Diversão ao mar

Quem está curtindo o início de 2012 do jeito que gosta
é o empresário Marcello Mueller: livre, leve e solto a

bordo de um cruzeiro internacional.

Ilha estrelada De volta
Mais um ano, a Ilha da

Magia foi o palco da festa
de Réveillon de muitos
famosos. Florianópolis
recebeu a visita de
celebridades como

Jonatas Faro, Sorocaba,
Marco Antônio Gimenez,
Helen Ganzarolli,
Neymar, Duda Nagle e

-

Monique Alfradique. Os

vips se concentraram

principalmente nas

baladas de Iurerê
Internacional.

Quem retorna a Iaraguá do
Sul é o casal Renato e Lurdes

Freiberger, que voltaram dos
Estados Unidos, depois de

prestigiar a colação de grau da
filha Thayse Caroline no curso

de Administração de Empresas.

Descanso
o empresário Iurgen
Joachim Ioesting, conhecido
como Igue, está curtindo ao

lado dos amigos e familiares
as delícias de Balneário
Camboriú.

T

Com R$ 170 milhões.
eles gastariam com....

Loucuras inimagináveis. Esta foi a resposta mais votada na

enquete realizada no site do jornal O Correio do Povo, com a

pergunta: o que vocêfaria com os R$ 170 milhões da Mega Sena
da Virada?A opção vencedora teve 15% dos votos, seguida pelas
opções "investiria em imóveis, ações ou negócios" e "daria uma

festa miiionâria", ambas com 14%. A resposta menos votadafoi a

de ajudar os mais necessitados, com 7%.

I
'\

[{�

IDADE NOVA Noelv Lescovilz comemorou aniversário no dia 27 de dezembro e

reuniu amigos. Na foto, posa com a prima Aline, sua tia Irondina e sua irmã Suelen

Famosos
em Jw-erê
A festa que o Cafe de
la Musique organizou
à beira-mar, em Iurerê
Internacional, foi a que
reuniu o maior número de

personalidades.
Os humoristas Carlinhos
e Ceará, acompanhado da
namorada Mirella Santos,
os atores Gustavo Leão e

Thiago Gagliasso, além
de Leo Ribeiro, Matheus

Mazzafera, Raphael
Viana e o empresário
Rico Mansur estiveram

curtindo a balada.
As beldades também
estiveram por lá. As

apresentadoras Fernanda
Motta e Mariana Weickert

desfilaram pela balada.
Elas também são

modelos, assim como

Loris Kraemerh e Ana
Beatriz Barros.

J

, ;

DUPLA Os amigos Rodrigo e Diego
curtindo as merecidas férias

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo
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DECIDIDO

Sondado pelaADJ,
Falcão fecha com a InteUi
Atleta defenderá a equipe
de Orlândia (SP) por
um ano e afirma que sua

passagem por Jaraguá do
Sul pesou na decisão

-

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Enfim terminou a novela. O destino do
atleta Alessandro Rosa Vieira, o Falcão,

foi selado na manhã de ontem. Falou-se em

diversas equipes, até mesmo em um possível
retomo ao futsal de Jaraguá do Sul, mas o ca

misa 12 acabou optando por defender a In

telli, da pequena Orlândia [cidade de 40 mil

habitantes], próxima a Ribeirão Preto (SP).
Segundo Falcão, sua decisão levou em

conta os oito anos em que atuou com a ca

misa da Malwee. "Tomei minha decisão ba
seado em varias coisas, como a experiência
fantástica que tive em Iaraguá do Sul, onde a

cidade respirava futsal", comentou no Twit
ter [@Falcao120ficial]. "Decidi ir mais uma

vez para uma equipe onde a cidade e a re

gião vivam o futsal", disse, em uma sutil alfi
netada no Santos, sua última equipe.

A contratação de Falcão faz parte de um

plano audacioso da Intelli, que busca con-

quistar o título mundial da modalidade. "O
<'

objetivo de nosso patrono, Vincenzo Spedi-
cato, sempre foi chegar a um título mundial
e trabalhamos para viabilizar esse sonho",
comenta o presidente Roberto Oliveira, em

declaração ao site oficial da equipe. "A contra

tação do Falcão nos dá a possibilidade de bus
car isso.com mais intensidade, mas temos que
dar um passo de cada vez" explicou.

A equipe alvigrená é a atual bicampeã
paulista e prepara uma festa para a recepção
do jogador, que deve acontecer entre os dias
15 e 17 de janeiro. A princípio, o atleta de 34
anos defenderá a Intelli por uma tempora
da. "Estou feliz demais. Escolhi uma equipe
que, tenho certeza, será como era a Malwee",
finaliza Falcão.

Frustração
O anúncio da contratação de Falcão pela

Intelli coloca fim na expectativa dos torcedo
res jaraguaenses em contar novamente com

o melhor jogador do mundo na equipe, que
'

retoma à Liga Futsal neste ano. Em dezembro,
o dirigente Carione Pavanello chegou a afirmar

que pensava ser mais fácil o atleta vir para Iara
guá do Sul, do que para quaÍquer outro clube.

AADJ se reapresenta aos treinos no início
de fevereiro. Até o momento foram anuncia
das as contratações do goleiro Gian (26, ex

Umuarama); dos pivôs Elisandro (25, ex-São

Paulo}, Genário (25, ex-Intelli) e Willian (24,
ex-Intelli); do fixo Lucas (25, ex-Copagril) e

do ala Mello (22, ex-São Paulo).

Falcão diz ter levado em conta na decisão a paixão do povo de Orlânclia pilo futsal

Equipes iniciam o ano desconfiadas de seus 'dez'
LEANDRO AMARAL/SANTOS FC

Os grandes clubes de São Pau
lo têm um problema em comum

para resolver já no início de 2012:

o camisa 10. O São Paulo está de

sesperado para contratar alguém
capaz de vestir esse número. Ia
dson, que está no Shakhtar Do

netsk, é o preferido. Corinthians,
Palmeiras e Santos vivem a incer
teza sobre o que fazer com aque
les que usaram a 10 em 2011:

Adriano, Valdivia e Ganso.
O corintiano tem contrato

até 30 de junho deste ano, mas

as lesões, as confusões fora de

campo, o baixo rendimento e

o alto salário levam diretoria e

comissão técnica a questionar
se vale a pena manter o ata

cante até lá. O clube elegeu a

contratação de um centroavan

te como prioridade para 2012
-o ex-vascaíno Elton deve ser

apresentado logo.
No Palmeiras, Valdivia foi

.mais problema do que solução
ao longo de 2011. O chileno se

meteu em todo tipo de encren

ca, dentro e fora do campo, no

Santos e Paulo Henrique Ganso
não falam a mesma língua

clube e na seleção. Brigou com

a diretoria, com o técnico Luiz

Felipe Scolari e com a torci
da. Agora, o Palmeiras tenta se

livrar de seu alto salário e do

pacote de emoções que o tem

acompanhado.
No Santos, o presidente Luis

Alvaro de Oliveira Ribeiro afir
mou que sua primeira missão
em 2012 seria "resolver o proble
ma" de Paulo Henrique Ganso. O
camisa 10 e o grupo DIS, dono
de parte de seus direitos, travam

uma briga sem fim corri a direto
ria do clube. Apesar de seu con

trato durar até 2015, nada indica

que Ganso vá ficar tanto tempo
assim no Santos. O meia quer
um salário mais alto, algo que o

aproxime de Neymar.
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Número de mortes diminui em rodovias federais de se
As filas quilométricas nas ro

dovias federais no período de fim
de ano não foram surpresa e os

motoristas tiveram apenas que
exercitar a paciência e encarar

pelo menos 100 quilômetros de
fila nos trechos Sul e Norte. Ape
sar disso, houve uma pequena
redução do número de mortes

nas estradas, comparadas com

o mesmo período do ano passa
do. Do dia 16 de dezembro até a

meia-noite de domingo, 32 pes
soas perderam a vida nas estra

das federais em Santa Catarina.
Os dados da Polícia Rodoviária

Federal (PRF)ainda não são ofi
ciais, uma vez que a Operação
Fim de Ano fechou à meia-noite

de ontem e será divulgada hoje.
No ano passado, a Operação

contabilizou 36 mortes. O núme

ro de acidentes também aumen

tou nas rodovias federais. Até a

meia-noite de ontem, a PRF re

gistrou 1.167 acidentes e 667 fe
ridos. Na Operação Fim de Ano

2010/2011, foram 1.074 colisões
e 573 feridos. De acordo com

informações da 3a Delegacia da

PRF, com sede em Ioinvílle, hou
ve uma pequena redução em

relação ao número de aciden
tes. Do dia 23 até ontem, foram

registrados 132 colisões com 40

vítimas, com 13 feridos graves e

quatro mortes. Ano passado fo
ram três mortes.

A 3a Delegacia compreende
o trecho da BR-101, entre o km
O (Guaruva) e o km 111,7 (Na
vegantes), BR-280, entre o km O

(São Francisco do Sul) e o km 96

(Corupá) e a BR-470, do km O ao

km 10 (Navegantes).
Na região, a PRF contabilizou

22 autuações por embriaguez,
uma prisão pelo mesmo motivo,

além de 5.388 imagens de infra

ções capturadas pelo redar foto

gráfico.

Atropelamento
Em Guaramirim, Marcos dos

Santos, 17 anos, morreu atrope
lado na BR-280, por volta das 2h
de domingo. Ele atravessava a

rodovia a pé, em frente ao Posto

Guaramirim, quando foi atingido
por um veículo. Natural do Para

ná, a vítima sofreu traumatismo
craniano e morreu a caminho do

hospital.

Do dia 23 até ontem, foram

registradas quatI'o mortes

ARQUNOOCP

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDTIl\LDE INTIMAÇÃo DE PROTFSTO
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, parapagamen
to 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 INTIMA
DOS DO PROTESTO:
Apontamento: 197244/2011 Sacado: ALEX FERNANDO DA SILVA Endereço: RUA ARNOLDO LEO
NARDO SCHMIIT AO lADO DO N 100 - laraguã do SuI-SC - CEP: 89259-770 Credor. BANlF-BANCO
INTERNACIONALDO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador. - Espécie: CBI - N'Titulo: 504978268 - Motivo:
falta de pagamento Valor. R$ 3.426,02 - Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$3.674,05
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 3.426,02 - Juros: R$182,72 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação
edital: R$23,IO Condução: R$21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197075/2011 Sacado: ANDERSON FABIANO SCHMIIT - ME Endereço: RUA JOSE THE
ODORO RIBEIRO 3867 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor. DJ COMUNICACOES E EXPWRA
CAO DE SERVICOS Portador. - Espécie: DMI - N"TItulo: 0000093301- Motivo: falta de pagamentoValor.
R$280,00 - Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$353,06 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 280,00 - Juros: R$ 2,47 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

<,

Apontamento: 197434/2011 Sacado: ANDRE.BOND CARRENHO Endereço: AVENIDA GEfUUOVAR
GAS 30 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor.TAVARES FOMENTO COMERCIAL lIDA Portador.
VIVA BEM PRODUTOS HOSPTIl\LARES lIDA-ME Espécie: DMI - N° TItulo: 809 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 52,20 - Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$117,61 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 52,20 - Juros: R$ 0,10 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197171/2011 Sacado: B&D CONFECCOES lIDA Endereço: R.LEOPOLDO JANSSEN 15-
)ARAGUÁDOSUL-se-CEP:89252-130Credor.CAlMANINDUSTRIAECOMEROODEMAlHASlIDA
Portador. - Espécie: DMI - N'Tirulo: 2015885C - Motivo: falta de pagamentoValor. R$214,73 - Data para
pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$285,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 214,73
- Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 197280/2011 Sacado: COMERCIAL MUlllSOM lIDA ME Endereço: RUA JOAO PLA
NINCHECK 1424 - NOVA BRAS - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor. HAYAMAX DISTIll
llUIDORADE PRODUTOS ELEIRONlCOS r:r Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 302043003 - Motivo:
falta de pagamento Valor. R$2.450,00 - Data para pagamento:06/01/2012- Valor total a pagar R$2.525,60
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.450,00 - Juros: R$ 5,71 Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edital: R$23, 10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197172/2011 Sacado: COMEROO DE ROUPAS DOMAR IlDA Endereço: R REINOLDO
RAU 67LJ02 - JARAGUÁ DOSUL-SC - CEP: 89251-6OOCredor.WBR INDUSTRIAE COMEROO DEVES
TIJARIO lIDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: OOO983B8AooI - Motivo: falta de pagamento Valor.

R$691,79 - Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$783,09 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 691,79 - Juros: R$ 5,99 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197173/2011 Sacado: COMERCIO DE ROUPAS DOMAR lIDA Endereço: R REINOLDO
RAU 67 LI 02 - IARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor. WBR INDUSTRIA E COMERCIO DEVES
TIJARIO lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 00101316A00l- Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 526,85 - Data para pagamento: 06/01/2012-Valor total a pagar R$596,02 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 526,85 - Juros: R$ 3,86 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência:R$9,66

Apontamento: 197174/2011 Sacado: COMEROO DE ROUPAS DOMAR lIDA Endereço: R REINOLDO
RAU 67 LI 02 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor. WBR INDUSTRIA E mMEROO DEVES
TOARIO lIDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 00098388Bool - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 691,79 - Data para pagamento: 06/0'1/2012-Valor total a pagarR$761,48 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 691,79 - Juros: R$ 4,38 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197204/2011 Sacado: CONDOMINJO RESIDENCIAL V!ll.E DU SOLEI Endereço: RUA
EXP CABO HARRY HADUCH, 817 - CENTRO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-100 Credor. MARMORA
RIA MUlLER lIDA Portador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 480-04 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
1.274,00 - Data para pagamento: 06/01/2012-Valor total a pagar R$1.346,43 Descrição dos valores: Valor
do título: R$1.274,00 - Juros: R$ 2,54 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197202/2011 Sacado: CONEPAD.DAVO CHICA lIDA EPP Endereço: RUA 13 DE MAIO
436 - Jaraguá do su)-se - CEP: 89255-400 Credor. OESA COM E REPRES lIDA Portador: - Espécie: DMI
- N° TItulo: 2107789U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 249,28 - Data para pagamento: 06/01/2012-
Valor total a pagar R$320,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 249,28 - Juros: R$ 0,91 Emolumen
tos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197496/2011 Sacado: DIOGO KLEGIN Endereço: HENRIQUE OSWALDO FRANKOWIAK
,217217 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-785 Credor. REIS E REIS INDUSTRIA E COMERCIO lIDA
Portador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 2681 - Motivo: faltadepagamentoValor. R$ 2.155,00 - Datapara pa
gamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$2.243,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.155,00
- Juros: R$ 9,33 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$23,33

Apontamento: 197282/2011 Sacado: ERMES SILMAR PIECKARZEWICZ Endereço: RUA JOSE EMMEN
DOERFER 851 APTO 109 - Jaraguá do sul-se - CEP: 89253-000 Credor. RESIDENCIAL SAN RAPHAEL
Portador. - Espécie: DMI - N° Título: 103 - 12/11 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 166,02 - Data

para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$236,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$
166,02 - Juros: R$ 0,66 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$14,24

Apontamento: 197053/2011 Sacado: FABIO MONN Endereço: RUA LEOPOLDO MAHNKE 35APTO 402
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONDOMINJO RESIDENCIAL PlATANUS Portadoç
, Espécie: DMI - N'Titulo: 9200009575 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 206,16 - Data para paga
mento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$272,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$206,16- Juros:
R$ 0,68 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$23,10 Coridução; R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197463/2011 Sacado: GELSON SILVEIRA MEIRELES Endereço: RUA FREDERICO BARG

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro 89251-201- JARAGUA DO SUL- se Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

100 - laraguã do SuI-SC - CEP: - Credor. FM COM DE BRINQUEDOS lIDA ME Portador. - Es

pécie: DMI - N° TItulo: 2325-10 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 306,51 - Data para pagamento:
06/01/2012- Valor total a pagar R$377,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$306,51- Juros: R$1,32
Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$23,10 Condu-ção: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197362/2011 Sacado: IDAMIR RlGO Endereço: RUA WALDEMAR RAU 46 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-260 Credor: BV FINANCEIRA S/A CH Portador: - Espécie: CBI - N° TItulo:
131000282 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 34.861,11 - Data para pagamento: 06/0112012- Valor
total a pagarR$54.851,35 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 34.861,11-Juros: R$19.917,31 Emolu
mentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 197248/2011 Sacado: IDEAL PISOS E 4CABAMENTOS lIDA EPP Endereço: RUA VE
NANCIO DA SILVA PORTO,653 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-000 Credor. BANCO
COOPERATIVO SICREDI SA Portador. SEf INTERNAOONAL BUSINESS Espécie: DMI - N° TItulo:
PED218/C - Motivo: falta de pagamentoValor. R$863,70 - Data para pagamento: 06/01/2012-Valor total
a pagar R$933,6I Descrição dos valores: Valor do título: R$ 863,70 - Juros: R$ 4,60 Emolumentos: R$1O.85
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$21,70 - Diligência: R$9,66

Apontamento: 197359/2011 Sacado: JOAO CARWS LEOPOlDlNO JUNIOR Endereço: RUA JARDIM
BROMEUA 09 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor.AIRTON PEREIRA Portador. - Espêcie: NP - N° TI
tulo: SN - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 5.100,00 - Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total
a pagar R$6.107,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.100,00 - Juros: R$ 936,70 Emolumentos:
R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 197433/2011 Sacado: KEll1 JANAlNA COlJADO Endereço: SILVIO PlAZERA 88 - TIFA
MARTINS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-838 Credor. FWRlCUUURA FWRlSA lIDA Portador.
- Espécie: DMI - N' Título: 7118 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$20,00 - Data para pagamento:
06/01/2012- Valor total a pagar R$93,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 20,00 - Juros: R$ 0,07
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 197461/2011 Sacado: UON COM. DE MAT. DE CONSTRAO lIDA EPP Endereço: R
ALVIN KOCH,1559 -1RES RIOS DO SUL - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89254-210 Credor. BANCO COO
PERPJ1CO SICREDI SA Portador: MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 'Espécie: DMI - N" TItulo:
925/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$IO.ooo,oo - Data para pagamento: 06/0112012-Valor total a

pagar R$10.095,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$10.0oo,00 - Juros: R$16,66 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$21,70 - Diligência: R$23,35

Apontamento: 197541/2011 Sacado: UON COM. DE TINTAS E FERRAMENTAS LIDA Endereço: RUA

HENRIQUE AUGUsr LESSMANN 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor. MADEIRAS RAl
MONDI LTOA ME Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 2319 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
5.905,90 - Data para pagamento: 06/01/2012-Valor total a pagar R$5.994,12 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 5.905,90 - Juros: R$13,78 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 197340/2011 Sacado: UON COMEROO DETlNTASlIDA ME Endereço: RUAHENRleH
AUGUsr LESMANN 127 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-600 Credor. MADEIRA GOEDE lIDA Porta
dor. - Espécie: DMI - N"TItulo: 834-01- Motivo: falta de pagamento Valor. R$2.6OO,00 - Data para pa
garoento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$2.679,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.600,00
- Juros: R$ 5,20 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$18,79

Apontamento: 197305/2011 Sacado: MAIK LUIZ RIBEIRO Endereço: RUA CARWS EGGERf 171 - la
raguá do SuI-SC - CEP: 89256-330 Credor: VICENZI FABRICA DE SEMI-REBOQ!JES E MElALURGICA
Portador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 157-6/8 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 664,00 - Data para
pagamento: 06/01/2012- Valortotal a pagar R$736,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 664,00
- Juros: R$ 1,54 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$15,76

Apontamento: 197526/2011 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PROD ALI lIDA Endereço: R LEO
POLDO MANKE 230 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor. ACEVEDO & DAU
AGNOL lIDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 127005/4 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
2.670,12 - Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$2.75O,56 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.670,12 - Juros: R$15,13 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197451/2011 Sacado: MERCADINHO PEPO S lIDA Endereço: RUA ROBERTO ZIEMAN
1434 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor. BANCO COOPERPJ1CO SICREDI SA Portador. SVDOMIS
SANITARlO lIDA ME Espécie: DMI - N'Titulo: 092 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 595,54 - Data

para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$672,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$
595,54 - Juros: R$ 1,38 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 20,31

Apontamento: 197336/2011 Sacado: MERCADO PEPOS lIDAME. Endereço: RUA ROBERTO ZIE
MANN 1434 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-000 Credor. ITAMAR NIEBISCH.ME. Portador. - Es

pécie: DMI - N" TItulo: 00901 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 310,00. - Data para pagamento:
06/01/2012-Valor total a pagar R$386,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 310,00 - Juros: RS 0,72
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$21,70 - Diligência: R$20,31

Apontamento: 197052/2011 Sacado: MICHELE PFEFFER Endereço: RUA LEOPOLDO MAHNKE 35

APTO 503 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-510 Credor. CONDOMINIO RESIDENCIAL
PUfANUS Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 9200009613 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
105,75 : Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$171,41 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 105,75 - Juros: R$ 0,35 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197465/2011 Sacado: NILO OTAVIO RACHADEL NETO Endereço: RUA JOSE MARCE
UNO MUllER,72 - BAEPENDI ' Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor. JONAClR WINfER Portador.
- Espécie: NP - N° TItulo: 1101- Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.5oo,00 - Data para pagamento:
06/01/2012- Valor total a pagar R$L604,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.5oo,00 - Juros: R$
34,50 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197150/2011 Sacado: NILSO NERJ tANGE Endereço: DONA UDIA 101- JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89258-00 Credor: POSTO PEROLA DO VALE lIDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo:
9030 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 161,19 - Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a

pagar R$232,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$161,19 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: R$1O,85
- Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 197486/2011 Sacado: NILIDN DA CQSTA Endereço: RUA CAMPO ALEGRE 127 - JARA
GUA DO SUL - CEP: Credor. ZEITGLUCKlNDUSTRIAMElALURGICA LTDA Portador: - Espécie: DMI
- N"TItulo: 639/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.914,80 - Data para pagamento: 06/01/2012-
Valor total a pagar R$2.990,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.914,80 - Juros: R$ 4,85 Emolu
mentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$.21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 197489/2011 Sacado: Nll1DN DA COSTA Endereçtr.RtJA CAMPO ALEGRE 127 - )ARA
GUA DO SUL - CEP: Credor. ZEIT GLUCK INDUSTRIAMElALURGICA lIDA Portador. - Espécie: DMI
- N°TItulo: 640/01- Motivo: falta de pagamentoValor. R$352,00 - Data para pagamento:06/01/2012-Va

lar total a pagar R$423,22 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 352,00 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 197487/2011 Sacado: PAUW ROBERTO VITORINO MENDES Endereço: RUA DAs !\lA

LEIAS, CASA 8 - JGUA ESQUERDO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-415 Credor. CONDOMINJO
AZALEIAS Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 19 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 250,00 - Data

para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$323,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$
250,00 - Juros: R$ 3,83 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$14,24
.

.

Apontamento: 197162/2011 Sacado: RLG COMERCIAL lIDA Endereço: RUA JOSE THEODORO RI

BEIRO 858 SALA 02 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: - Credor. CR WNGSHEN FAB DE VEICUWS SA
Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000125380 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$).633,88 - Data

para pagamento: 06/0112012- Valor total a pagar R$3.726,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$
3.633,88 - Juros: R$ 21,80 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$14,99

Apontamento: 196372/2011 Sacado: RONALDO DE BORTOU Endereço: RUA PRIMO RONCHI, 90 -

SERVIDAO 50 - VILA NOVA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP 89259-180 Credor. ADEBLU COMEROO E
REPRESENTACOES IlDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 3-30916/1- Motivo: falta de pagamento
Valor. R$1.810,81 - Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$1.881,83 Descrição dos va

Iares: Valor do título: R$1.810,81- Juros: R$10,26 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 197192/2011 Sacado.Tl COMEROO DE ROUPAS lIDA Endereço: RUA CORONELEMI
UO CARWS JOURDAN 72 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-020 Credor. RAPOGUIllE I C R CONFEC
lIDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 419/C - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 385,56 - Data

para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$452,28 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
385,56 - Juros: R$I,41 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 9,66

Apontamento: 197267/2011 Sacado: TI COMEROO DE ROUPAS LIDA Endereço: RUA CORONEL EMI-
110 CARWS JOURDAN 72 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89251-020 Credor: RAPOGUIllE I C R CONFEe
IlDA Portador. - Espêcie: DMI - N"TItulo: 33I/C - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 545,36 - Data

para pagamento: 06/0112012- Valor total a pagar R$615,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$
545,36 - Juros: R$ 4,36 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 9,66

Apontamento: 197249/2011 Sacado: TI COMEROO DE ROUPAS lIDA ME Endereço: R CORONEL
EMIlJO CARWS JOURDAN 72 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89251-020 Credor. SfAR IND. E COM. DE
MODAS Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 6395/e - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 707,70 -

Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$m,96 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 707,70 - Juros: R$ 4,95 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197250/2011 Sacado: TI COMERCIO DE ROUPAS lIDA ME Endereço: R CORONEL
EMIlJO CARLOS JOURDAN 72 - jaragué.dc Sul-SC - CEP: 89251-020 Credor. SfAR IND. E mM. DE
MODAS Portador. - Espécie: DMI - N'Títulc: 6924 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 565,50 - Data

para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$635,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$
565,50 - Juros: R$ 4,33 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 9,66

Apontamento: 197293/2011 Sacado: VALESIO MARQUARDT Endereço: RUA DEOIlNDA ERMINIO N.
DE CARVALHO N 2'- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor. o. M. COMERCIO DE MAQUINAS DE
COSTURA E ACESSORlO Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 0085B/03 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 933,33 - Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$1.019,84 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 933,33 - Juros: R$ 2,17 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10

�������-�=:���_:_�-���-���-��-���-------------------------------------------------------------------------
Apontamento: 197480/2011 Sacado: VEIDR CNC COMERCIAL lIDA Endereço: AV PREFEfID WAL
DEMAR GRUBBA 2050 GALPAO A - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-900 Credor. AFIACAO DE FERRA
MENTAS G G lIDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 3149 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
3.645,00 - Data para pagamento: 06/01/2012-Valor total a pagar R$3.r36,47 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.645,00 - Juros: R$ 10,93 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$21,70 - Diligência: R$ 24,89

Apontamento: 197069/2011 Sacado: VICENTE SANTANA DE OUVEIRA Endereço: RUA ARIHUR C G
ERDMANN 66 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-398 Credor. L R BREDA ME Portador: - Espécie: DMI -

N'Título: 0070 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.ooo,oo - Data para pagamento: 06/01/2012-Valor
total a pagar R$I.069,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$l.OOO,oo - Juros: R$ 4,00 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197079/2011 Sacado: VILA FAMOSA COMEROO DE ROUPAS Endereço: RUA PADRE
ALBERTO ROMUALD JAKOBS 395 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-280 Credor.IMPERlAL IND E COM
ACESSORlOS Portador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 344/002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 628,56

- Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$704,98 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 628,56 - Juros: R$ 2,72 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$ 18,05

Apontamento: 197330/2011 Sacado:VIVA LARELEIROMOVElS LIDA Endereço: RUAANGEW RUBINI
711 LJ 01- JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89260-000 Credor. EVOLUTION COMERCIAL EXPORTADOBA
IlDA Portador. RADIANCE INDUSTRIA E Espécie: DMI - N'Tirulo: 001429-03 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 878,23 - Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$956,23 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 878,23 - Juros: R$ 2,04 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data
de03/0I/2012.

Jaraguá do Sul (sq, 03 de janeiro de 2012.

Manoel Gustavo Gríesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 44

Apontamento: 197176/2011 Sacado: ARIANA CRISTINA DE IARA ME Endereço: R CEL PROCOPIO
GOMES DE OUVEIRA46 - laragüã do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor. ROJEMAC IN1PORTACAO E EX
PORTACAO LIMITADA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 185722Al- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 266,99 - Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$332,92 Descrição dos valores: Apontamento: 197127/2011 Sacado: LABEllAIND.COMALIM.lIDAME Endereço: RUA PAUW KRA-

Valor do título: R$ 266,99 - Juros: R$ 0,62 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: EMER 142 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-520 Credor. ELlENAY DISTRIBUIDORA DE AUMENTOS

R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66 - lIDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 000009961 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 297,81
- Data para pagamento: 06/01/2012- Valor total a pagar R$371,43 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 297,81 - Juros: R$ 0,69 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$17,28
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