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cesNada parece abalar o apetite do
mundo e. como o melhor fertilizante

que existe é o preço. na última
safra não faltaram esforços para

aumentar a produção.
LOURIVALKIUlSTEN

DeVictorHugo, liasMiseráveis';
consideradoporcríticos uma das

máis importantes obras da
literaturamundial, recebe uma
nova adaptação para o cinema.

4I'b RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI

Atleta divulga
projeto para
, -_

area esportiva
oAllRADOR OÚMPlCO
Samuel Lopes trabalha
para lançar no primeiro
semestre deste ano, a

pedra fundamental de um
complexo esportivo que
será destinado ao treina
mento das diversasmodali-

Dias ensolarados convidam quem ficou no Vale do ltapocu para se refrescar e brincar nos parques aquáticos. Página 4 dades do tiro. Página 14

Hemosc registra
queda de 800/0_
nas doações

Número 4le doadores de sangue dímínui signíficatívamente todos os anos no período das férias
de verão. Desta vez, a subtração foi de 30 para seis doadores por dia, prejudicando os hospitais
São José e Jaraguá, que precisam abastecer os estoques para atender os casos-emergenciais.
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DESDE 1919

Articulações
permanecem
nasférías
A PRESIDENTE DO PSDB DE

'Iaragué do Sul, Isaura
Maria da Luz Silveira,
conversa com os partidos
PMDB e PP para formar

coligação para as eleições'
municipais na corrida
majoritária deste ano.

Definição será anunciada
somente no início de
fevereiro. Página 7

ViagemSegura
pross�gue com
cadastramento
INTERESSADOS EM FAZER

parte do programa da
Polícia Militar ainda

podem fazer seu
cadastro via site ou no

Batalhão, localizado ao

lado da Arena Jaraguá,
naVila Lenzi. Hoje, há
449 residências, sendo
monitoradas diariamente
com rondas dos policiais
militares. Página 15

1
(

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TR

ÍNDICE PERíODO
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Europa
Apesar do intenso tiroteio, os países da zona do euro chegam ao final
de mais um ano relativamente em pé. Estão bastante feridos, é verdade,
mas ainda estão longe de poderem ser dados por vencidos. Ainda

assim, seus problemas estãomuito longe de uma solução adequada '.

e são uma permanente fonte de preocupações para toda a economia

mundial. O' nível de desemprego alcança níveis insustentáveis, o que
faz com que amigração para outros países volte a ser uma questão a ser

considerada. O maior problema é que amaioria dos desempregados
são jovens com pouca ou nenhuma experiência profissional. Este é

o lado B da legislação trabalhista dominante no continente. O sub

emprego é a única - e indesejada - solução. .

Pr.evisões para 2012

Mais uma vez nos debruçamos sobre as projeções para 2012,
na esperança de poder proporcionar algumas indicações que

poderemos enfrentar noano que se inicia. Aos leitores prometo que
no final do ano voltarei a fazer um balanço.

Agronegó�io
Nada parece abalar o apetite do mundo e, como omelhor
fertilizante que existe é o preço, na última safra não faltaram

esforços paraaumentar a produção. Embora os preços se

mantenham altos, principalmente em função da cotação do real,
existe um risco real de a safra sermenor em algunsprodutos
como, por exemplo, o algodão, que voltou auma cotação normal
e dificilmente haveráuma super-safra.Ainda assim, este é o setor

que vai sustentar as exportações emovimentar grande parte da
economia, especialmente no interior.

Balança
comercial
Depois de um ano brilhante,
diminuemmuito as chances
de repetir a dose, pois as

. cotações internacionais não
devem bater novos recordes e

a safra também não terá um
incremento tão significativo.'
A surpresa poderá vir pelo
outro lado, o das importações,
pois a demanda interna não
deverá ser suficiente para
estimular volumes crescentes
de importação, especialmente -

com as medidas do governo.
Portanto, o saldo poderá até

crescer, mas o desempenho não
será tão brilhante.

Câmbio
o cenário inter�acional
ainda está por demasiado
conturbado, mas nos próximos
meses deveremos ter uma
continuidade do sobe e desce

.
das cotações ao sabor das
notícias internacionais e, ao

longo do ano, o governo deverá
estar novamente às voltas
com medidas para conter a

valorizaçãb do real. Como
as alternativas do governo
não são muitas, não está fora
de cogitação que o câmbio
volte aos patamares do 1,60 a

1,70 no final de 2012. O mais

provável, no entanto, é uma
cotação mais próxima da do
final deste ano.

Commodities
Não existe uma boa sustentação para as cotações de minérios - em

especial o ferro :- e provavelmente não será uma situação passageira.
Os investimentos em novas minas continuam acontecendo e, por
isso, as cotações deverão apresentar uma certa estabilidade, não
chegando os picos alcançados no passado recente, mas também não

deverão despencar. Opetróleo também não deverá alcançar novos'
patamares de preço, mas também não ficará barato. Este será um
ano em que as empresas terão melhores condições para planejar
suas compras e estabilizar seus custos de produção.

LOTERIAS
QUINA

SORTEIO W 2787
08 - 27 - 32 - 59 - 75

LOTOFÁCIL
SORTEIO W 701

03-04-08-10 -12

13-14-16-17-19
20 - 21 - 22 - 23 - 25

_�__J-

BR-280
As chances de esta obra sair
do papel ainda são remotas e,
caso isto aconteça, será apenas
no apagar das luzes de 2012.
O governo tentará acelerar
as obras, mas existem muito

entraves, especialmente no caso

da BR-280 que corre o sério risco
de sofrer embargos por parte
da justiça. Apenas um plantão
de autoridades e entidades em

tempo integral poderão tomar

este sonho realidade. O fato de
ser um ano de eleições servirá
apenas paramais discursos. O

progresso nas obras de contorno
ferroviário em São Francisco
do Sul e Joinville poderá
despertar as autoridades laçais
para pelo menos demonstrar
algum interesse pela obra em
nossa cidade. Outras obras -

como o viaduto da BR-280 no

Centenário - eventualmente
serão iniciadas este ano.

Consumo
O crescente consumo das
famílias continua sendo a

grande esperança de um
crescimento sustentado
da economia. 'Mudam as

prioridades em termos de

produtos e os consumidores
deverão estar mais
cautelosos em suas compras.
Boa notícias para os

comerciantes que realmente

desejam construir um
bom relacionamento com
seus clientes e apostam em

benefícios concretos para os

mesmos. É o momento da

diferenciação para captar a
preferência. Quem conseguir
treinar uma ótima equipe
de vendas vai sair bem na

frente. A competição será
mais dura e os clientes mais
cautelosos. Mais um ano de
crescimento acima do PIB.

CUB

BOVESPA

POUPANÇA

CAMBIO COMPRII. VENDA VAR.

1,8720 1,8735 • 0,73%
1.7700 1,9100 iii' 0%

2.4245 4' -0.36%
2,8959 4' -0.76%

ARQUIVO OCP

Bolsa de valores
Nada indica que a volatilidade será menor. As fontes
de distúrbios ainda continuam a todo vapor, mas para
meados do ano poderá surgir uma nova realidade com
a percepção de que a economia brasileira está sólida e

que afinal2014 está às portas. Com o ingresso maior de
recursos de investidores estrangeiros, a bolsa poderá
voltar a ser fonte de recursos e ascotações se estabilizarão.
No entanto.corno existemmuitas empresas cujo negócio
não está bem ajustado, não faltarão surpresas. Por outro
lado, existem diversas ações muito baratas e a chance de

ganhar dinheiro aumenta bas�ante.

Compras coletivas
Não são poucas as contestações em relação a esta nova

modalidade de compras através da rede. O fato é que mesmo
assim elas continuam congestionando os computadores, .

oferecendo toda sorte de produtos e serviços. Seu tempo de

validade, no entanto, está chegando ao fim, pois já deixaram de
ser novidade e de mobilizar grandes grupos pelas redes sociais. O
mesmo não vale para os sites de compras na internet, pois com
o aumento no acesso também cresce o número de pessoas que
fazem suas primeiras experiências de compras e muitos.vão gostar.

Contas externas
,>.

Depois de produzir um déficit enorme nas contas externas

em 2011, nada indica que 2012 será melhor. Continuam
as tendências de envio de lucros para as matrizes das
multinacionais, gastos crescentes de brasileiros no exterior,
assim como compras em alta. O governo fica em uma

situação cada vezmais complexa, pois terá de evitar que
esta crescente saída de recursos afete as reservas. Por isso,
estimular a entrada de capital estrangeiro estará na agenda.

._
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Luiz Carlos Prates
TRABALHO E DOENÇAS

Peliz no trabalho nem o dono da empre
sa é. Agora, vamos combinar, ser infeliz

no trabalho é um mau negócio... Há quem
diga que a felicidade não é deste mundo,
tudo bem, acho que concordamos. Mas dá
para fazer urna boa média, tirar do traba
lho uma boa dose de felicidade. Aliás, sem
isso a vida é um formidável amargor.

Não é de hoje que circula entre nós o

resultado de uma demorada pesquisa feita
pelo Centro de Pesquisas em Saúde Mental
da Austrália. A pesquisa trata das principais
doenças causadas pela infelicidade no tra

balho. Quando uma pessoa só tira do seu

trabalho o ganho financeiro, você sabe,

EDUCAÇÃO
Um idoso, um ancião, que tem filho "crian

ça"me irrita. Pai com idade muito descompas
sada à dofilho é vilania. Equando essa criança
é ainda mal-educada, põe a língua em público
e faz gestos de malcriada para ofender pessoas
eu a desejo na minha "delegacia infantil': Eu
curo o pivl?jte em quatro minutos, só quatro,
não preciso de mais. O pivete nunca mais vai

pôr a língua para as pessoas.

RAPHAEL ROCHA LOPES,
ADVOGADO E PROFESSOR

/\ no novo, vida nova. É o que mais se ouve

Ilpor aí quando giram os números do ano

no calendário. Menos do que isso só as pro
messas. E, ainda assim, urna coisa tem a ver

com a outra Ano novo, vida nova. Compor
tamentos novos, metas novas, disposições
novas, trabalhos novos, namoradas novas,

carros novos,mesmo que as propostas sejam
velhas, asmesmas de todos os anos.

Creio que poucos são os que conseguem
curnprir suas novasmetas. Em primeiro lugar,
devem ser projetos viáveis. Nada miraculoso
se consegue da noite para o dia, ainda que
esse período seja de urn ano. E, além de viável,
deve ser realmentemotivador. Meta pormeta,
só para dizer que tem urna, no fundo de nada
serve. Por outro lado, há aqueles que simples-
r

.

mente pulam as taís sete ondas sem saber
exatamente por quê. Comem uvas, amarram

fitinha amarela no pulso, usam roupas bran
cas novas, esfregam a nota de dinheiro mais
alta nas mãos, ceiam lentilha com came de

porco, entre diversas outras crendices ou su

perstições, sem saber osmotivos.Apenas por
que os outros fazem. Porque todos fazem.

E também há, ainda que em menor nú

mero, aqueles que não fazem nada porque

FALE CONOSCO

ganhe o que ganhar, essa pessoa será

sempremal paga. Precisamos tirar do tra
balho um certo fôlego para a felicidade.

Pois de acordo com o Centro de Pesqui
sas em Saúde Mental da Austrália, e nem

precisaríamos ir tão longe, as doenças são

permanentes entre os infelizes no traba
lho. E as principais moléstias são: pressão
alta, problemas de pele, coluna, estômago,
depressão, estresse, síndrome do pânico,
além demuitas outras, todas de fundo ner
voso.Veja bem, fundo nervoso.

Será que alguém não desconfia que
problemas de pele, de pressão arterial,
estômago, depressões, etc. etc., será que

não desconfia que são doenças emocio
nais, isto é, originadas na mente como

conseqüência de incômodos no cotidia
no? Abra o olho, leitora, leitor.

O diacho é que as pessoas não acredi
tam nessa psicogenia das doençasmais co
muns que nos apoquentam. Não é por ou
tra razão que se diz que de uma mente sã

resulta um corpo são. Sim, eu sei, é muito
difícil uma cabeça saudável, mas se a vida
não nos der essa cabeça, precisamos mu
dar o nosso roteiro existencial. E a direção
desse "teatro" é nossa, só nossa. Da boa di

reção sai a felicidade. E o trabalho é o palco
de exibição dessa felicidade.

HORROR
Diz no jornal urna pedagoga, dessas da odiosa

pedagogia do amor, que - "Os jovens experimen
tam drogas por um motivo muito simples: elas
existem, são oferecidas e estão porai:"Como éque
uma lacaia diz uma tolice dessas? Quer dizer que
sóporquea droga está àmão ojovem a consome, é

isso?Então, seaportado cofre estiveraberta enin
guém porperto, elapodepegarodinheiro, éassim?
Para esse tipo degente, parece que é...

·EDUCAÇÃO
Pai que é 'pai, proíbe o filho

pequeno de ter o cabelo cortado
ao estilo moicano, como alguns
abobados "tamosos'jaeem poraí...

Que vão cortar o cabelo 'ao estilo
Machado de Assis, como homem,
como um verdadeiro talento da

mente, o talento que refina e toma

a cabeça, aísim, diferente.

"a vida continua assim mesmo; nada muda",
sem esperanças ou simplesmente por' aco

modação. Os acomodados e os que fazem
somente porque todo mundo faz são, na
minha opinião, os piores. Falo disso tudo

porque urn dos livros que li nessas minhas
curtas férias foi "O homem duplicado" do
saudoso Nobel da literatura português José
Saramago. Antes de viajar para a praia sepa
rei alguns títulos e este estava lá, meio es

quecido, esperando sua vez, que finalmente
chegou. Não vou falar do livro. Deixarei esse

.

prazer para os leitores. Quero trazer apenas
duas breves passagens/que penso estar de
acordo com nossa conversa de hoje.

Estava urna noite Tertuliano Máximo

Afonso, o personagem principal do livro, in
deciso entre corrigir os trabalhos de História
de seus alunos de ensino secundário, con
tinuar a leitura de urna obra sobre antigas
civilizações mesopotâmicas ou ver urn filme
indicado por urn professor da escola onde
trabalhava chamado "Ganhou quem porfia
mata caça". Optoupor decidir sua sina através
de urna cantiga infantil ao estilo "sorvete co

lorê, o escolhido foi você",Venceu o filme.
E pensouTertuliano (voudeixar a pontua-

ção como no original, típica de Saramago, as
sim como a grafia): "está visto que o que tem
de ser, tem de ser, e tem muita força, nunca
jogues as pêras com o destino, que ele come.
as maduras e dá-te as verdes. É o que geral
mente se diz, e, porque se diz geralmente,
aceitamos a sentença sem mais discussão,
quando o nosso dever de gente livre seria

questionar energicamente um destino des

pótico que determinou, sabe-se lá com que
maliciosas intenções, que a pêra verde é o.

filme, e não os exercícios ou o livro".
Os acomodados e os que vão na ondados

outros são os que justificam seus dissabores
e agruras como obra do destino. Sempre
perdem as peras maduras para o destino,
amargando com as verdes, que nunca po
dem ser aproveitadas agora sem um gosti
nho ruim na boca. Isso me leva a outra pas
sagem do livro: "Tanto é o que precisamos
de lançar culpas a algo distante quando o

que nos faltou foi a coragem de encarar o

que estava na nossa frente"

Que 2012 sejao ano em que seremos os

donos dos nossos destinos e que tenhamos
a coragem de encarar o que vier pela frente.
Seja o que for!

EDITORIAL

OPÇÕES PARA
SE REFRESCAR

PONTO DE VISTA

ANO NOVO. TUDO IGUAL'

;Não ésomentedepraia que
sefaz um bom verão.Para os

queficaram emJaraguádo
. Sul e região, existem outras

opçõespara se refrescardo
calor.Para os queapreciam
aventuras aoar livre, com
um belfssimo cenário, a
dica éusufruirdaRota das
Cachoeiras, em Corupá,
desde que não se esqueça de ir
munido de umprotetorsolar
e um repelente de insetos.
Outra opção bastante
apreciada pelos que não
têmmuito tempo, ou recursos
financeirospara veranearna
orla, é rumarparaaspiscinas
dos clubes.Mas, se nãofor
associadoa nenhum clube,
a dica éprocurar osparques
aquáticosdeJaraguá do
Sul, que costumam atrair
uma clientelafiel da
microrregião.
E falando em água,
não custa lembrar
que os rios do Vale
do Itapocu não são
adequados para

banbos..

Disponibilizando
infraestrutura depiscinas,
toboáguase coma opção de
alugueldequiosquespara
festas ou confraternizações,
ospg,rquesaquáticos, além
decobrarem preços acessíveis,
oferecem espaçosamplos
e aprasioeis, cercados de
árvores earpuro.A única
ressalva éem relação aos
cuidadoscomapele, com
o excesso de exposição ao
sol e osmergulhosna água
dapiscina,já que esses
parques não exigem exame

dermatológico..
Efalando em água, não
custa lembrarque os rios
doValedo ltapocu não são
adequadosparabanho�
porque sãoprofundo e cheio
de buracos.Pouco antes do

Natal, um adolescentede 15
anosmorreu afogado no rio
ltapocu.Mais um a engrossar
a triste estatfsticademortes

porafogamento na região.
Atéquando?
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Parques aquáticos estão lotados
dem entrar na área restrita para
banho com short jeans, camiseta
ou boné, muito menos com cor

tes na pele, curativos ou gesso.
na região, se manteve lotado na A bióloga Karin Wischral, 24
tarde de ontem. O administrador

anos, ontem optou por almoçar
do parque aquático, Élcio Gazzola, no restaurante com os primos, a
lembra que há 12 anos o espaço estudante Nathali Mariana Volpi,
é aberto à comunidade, que paga 15, e o projetista Rafael Cristiano
R$ 7 de diária e pode frequentar o Wischral, 24, que foi acompa
local das 9h às 19h. Para os asso- nhado da namorada, a auxiliar
ciados, o acesso é gratuito, assim de laboratório Daiane Schmidt,
como para crianças com menos 21. "Ontem (segunda-feira) vie
de quatro anos de idade. A tempo- mos também. É bembacana aqui",
rada foi aberta em 12 de novembro atesta Karin. "A gente vem aqui di
de 2011 e se estende até 29 de fe- reto", contaNathali. Rafael observa
vereiro deste ano. O local oferece '

que a infraestrutura para refeições
restaurante revitalizado e refeições e lanches é um dos pontos positi-
completas. vos de se frequentar o local.

Segundo Élcio, amédia de fre-

quência diária nas cinco piscinas
é de 1.500 pessoas, e aos finais
de semana, na alta temporada,
chega a alcançar 2.500 visitantes.
Ele alerta que não permitida a

utilização de bronzeador ou óleo

corporal, apenas protetor solar

para frequentar as piscinas. Os

frequentadores também não po-

frequentar as piscinas da região é uma das

opções para os que ficaram em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIAPILLON

Sol de verão e céu azul com
binam com praia, água de

cachoeira ou piscina, e para os

que estão passando janeiro no

Vale do Itapocu, vale tudo para
se livrar do calor senegalesco! E
especialmente no ensolarado dia
de ontem, muitos decidiram pe
gar a roupa de banho, a toalha,
os óculos e o protetor solar e se

refrescar nos parques aquáticos.
Em Iaraguá do Sul, dois dos três

parques aquáticos bastante pro
curados na microrregião estão
no bairro Ilha da Figueira, e ou
tro está localizado no Rio Cerro

1, com completo serviço de bar
e cozinha e reserva de quiosques.

O parque aquático daRecreati
va do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuáiio, que
soma mais de sete mil associados

Dois dos três parques
aquáticos mais
procurados estão

,.

no'�airro.llha da

Figueira, e outro es�á
'localizado no Rio",

'·<Cerro' r,

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Diariamente,cercade 1.500pessoasvisitama recreativadosindicatodovestuário

Se refrescando àbeira da piscina

-1).- ..

Recostada em uma cadeira e

usufruindo a sombra do guarda
sol, a técnica em enfermagem Lí

, diaDeoracki, 50, olhava o crescen

te movimento das piscinas, por
volta das 14h de ontem. Ela conta

que reside em Guararnirim e que
há dez anos frequenta o parque
aquático dos vestuaristas. "Quan
do não tenho opção, fico aqui,
aproveitando as férias. Pretendo ir

para Barra Velha ou.Barra do Sul.
Só não fui antes porque estava

chovendo", justifica. "É um lugar
popular. Cada um vem do jeito
que quer. Gosto de ficar aqui" na

sombra", revela, sorrindo.
A estilosa menina Larissa Taís

Hermes, 13, se produziu com cha

péu de palha para ir ao parque
aquático ao lado da prima, Kath
leen Cristina Hermes de Souza,
15. "Todo o ano venho aqui, desde
os cinco anos. Prefiro piscina do

que praia. Sempre trago bastante

amigos, porque a gente se diverte
mais". Tanto Larissa como Kathle
en acreditam que o lugar é ideal

para fazer novos 'amigos.
O ferramenteiro Lucas Alexan

dre Pastore, 21 anos, conheceu
ontem o parque aquático e gostou

muito. Estudante de Tecnologia em
Fabricação Mecânica pelo IF-SC

(Instituto Federal de Santa Catari

na), garante quepretende voltar. Diz
que mora em Schroeder, e que se

toma perto para ele."Estou de férias.
Passei a virada na praia do Ervino,
em São Francisco do Sul. VIm'com
os primos e encontrei alguns ami

gos", comenta ele, que se divertiu no

toboágua. Ele também reconhece

que o espaço da piscina é ideal para
conhecer meninas. "Estou gostan
do, sim. As meninas aqui são bem
bonitas", admite, comum sorriso no
rosto.

I

�,
" "'-

Lucas Pastore visitou o lugar pela
primeira vez e diZ que gostoumuito,

KRAUSE - 3370-4774

• Funcionamento '_ diário até o final demarço
• Horário - 9h às 19h
• Preço - R$ 10 por pessoa, crianças até cÍll00 anos não
pagam

• Estrutura - três piscinas, três toboáguas e serviço de bar.e
lanchonete

• Endereço - Rua.Antônio Ribeiro, 1061-Ilha Figueira
• Quiosques - reservas R$ 50 interna, externa R$ 20

SINDICATODOVESTUÁRIO- 337Q-4277
• Funcionamento - diário
• Horário - 9h às 19h
• Preço - R$ 7 por pessoa, crianças até cinco anos não

pagam
• Estrutura - cinco piscinas e três toboáguas

RECANTOWRÍSTICO PARAÍso - 33'12-1863

• Funcionamento - sábados, domingos e feriados
• Horário - 10 ate 19 h - �até finalmarço
• Preço - R$ 10

• Estrutura - t!ês piscinas - uma infantil, dois toboâguas,
quiosques

• Endereço - RiçhardViergutz, 2605 - Rio Cerro I,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMECEDANDDE
CARRDZERO

aCARRODUE vOCÊ
...

SONHA PELOPREÇOQUE
VOCÊOUER•

..

Faça revisões em seu veículo regularmente
CONSULTE UMACONCESSIONÁRIA OU o SITE CHEVROlET PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE AS VERSÕES E CONFI

GURAÇÕES DISPONíVEIS.PRESERVE AVIDA. USE CINTO DE SEGURANÇA. OS VEícULOS CHEVROlÉT ESTÃO EM CON

FORMIDADE COM O PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUiÇÃO DO AR POR VEíCULOS AUTOMOTORES - PROCONVE.GMAC
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FU CA, O CARRO QUE MA C U OS BRASILEIROS

proprietário da Brasmotor,

que comercializada veículos

Chrysler. Ele pretendia
oferecer, também, o carrinho
alemão. Depois de fechar

negócio com a montadora,
a empresa nacional vendeu

o primeiro modelo para o

paulista Rodolfo Maer, isso em

1950.

carburadores e faróis em

73, lançamento do "Super
Fuscão" 1.600 em 74, volante
de polipropileno texturizado

e lanternas "Fafá" em 79,
novo logotipo com o nome

Fusca em 83 (oficializado
pela montadora) e bancos

com espuma de poliuretano
e forração de tecido para as

portas em 85.

Anchieta, em São Bernardo do

Campo (SP).

carburador maior. Mesmo

assim, não deu para fazer

milagre! Enquanto o Besouro

de lá acelerava de O a 100

km/h em 24,5 segundos, o
nosso levava 35,3 segundos
para atingir a mesma marca.

Já a velocidade máxima ficava,

respectivamente, em 126

km/h e 115,02 km/h.

Ele deixou marcas profundas na

memória dos brasileiros. Para

muitos, se tornou marcante

pura e simplesmente por

ter sido o companheiro das

primeiras aulas ao volante.

Para outros tantos, foi o

.inesquecivel primeiro carro

e também deixou a imagem
de modelo robusto, quase
inquebrável - e, quando
quebrava, mostrava que

oferecia manutenção fácil e

barata.

Lá, a produção do Fusca só

começou em janeiro de 1959,
com índice de nacionalização
de peças de 54%. O primeiro
modelo produzido na fábrica

da Anchieta foi adquirido por

Eduardo Andrea Matarazzo.

Daí em diante, a história

de amor desse modelo de

carroceria cheia de curvas

com o consumidor brasileiro

foi ficando mais e mais

intensa.

Como o empresário havia

previsto, o interesse pelo
Besouro foi aumentando e,

para atender à demanda, a

própria VW instalou uma linha

de montagem do modelo, no

bairro paulistano do lpiranga,
em 1953 - as duas empresas

se dedicaram ao negócio, mas
logo a Brasmotor se retirou

da parceria. Até 1957, 2.268
Fuscas foram montados

nessa linha. A partir daí,
as operações da VW foram

transferidas para a nova

fábrica, na via

A suavidade da embreagem
foi elogiada, mas alguns
pontos da transmissão

mereceram observações bem

diferentes. "O câmbio tem

boa precisão de engate e

ótima sincronização, porém o

conjuntá câmbio-diferencial

ronca um pouco mais que o

razoável." No mais, elogio aos

freios e uma recomendação
de atenção nas estradas, já
que o Fusquinha apresentava
tendência de sair de traseira

nas curvas.

Com a queda nas vendas, a

produção do carrinho foi

interrompida no dia 07 de

dezembro de 1986. Isso .até
o então presidente Itamar

Franco declarar sua paixão
pelo modelo e pedir sua volta

à Volkswagen, ou melhor, à

Autolatina, que decidiu investir

na idéia.

Quem conhece um pouco

da história dos clássicos

nacionais já matou a charada:

estamos, sim, falando

do bom e velho Fusca. A

chegada da linha 1969, por
exemplo, mereceu elogios,
foi o fôlego extra do motor

1.300 (que passou a equipar
o VW em 1967) em relação
ao antigo boxer 1.200.

"Quanto à flexibilidade,
melhorou consideravelmente,

apresentando torque bem

maior, que o motorista notará,
com facilidade e agrado, pais
anteriormente usando la, 2a e

3a; com o 1.300 usará z-, 3a

Ao longo dos anos, o Besouro

foi ganhando uma série de

avanços, como trava de

direção e barra de direção
com lubriflcaçâo automática

em 1965, motor 1.300 e vidro

traseiro 20% maior em 1967,

_mudança do sistema elétrico

de seis para 12 volts em

68, lançamento do "Fuscão"

1.500 e oferta de freios

a disco como

Em 23 de agosto de 1993
_

o Fusca ressurge no País,

equipado com motor

1.6, catalisador, freios

hidráulicos de duplo circuito

e sistemá de trava dupla
do capô, entre outros

itens. Com tantos modelos

modernos e a ascensão dos

veículos 1.0, o bom e velho

Besouro ficou deslocado

no mercado. Em 1996,
o lançamento do Fusca

Ouro, com uma série de

equipamentos, já era um

J prenúncio da despedida
definitiva. O bravo modelo

com motor a ar, sucesso do

pós-guerra, cravou a marca

de 3,1 milhões de unidades

vendidas no País.

o Besouro em nossas ruas

A história desse mítico

Volkswagen no Brasil surgiu
do interesse do empresário
José Bastos

Thompson,

Por outro lado, a gasolina
nacional, de baixa qualidade
desde sempre, prejudicou o

desempenho, do Fusca na

comparação com-o modelo

fabricado na Alemanha.

Para contornar o problema,
a montadora reduziu a taxa

/

de compressão e adotou um

ORIGINALIDADE: -FUSCA FORRADO À MÃO ALGUMAS CURIOSIDADES
SOBRE, O FUSC4do Oriente Médio. A produção em

patchwork (técnica de costura que faz
mosaicos com retalhos de tecido) foi
toda feita à mão. Em 2010, o Fusca

viajou de Beirute, capital do Líbano,
onde fica o estúdio, até Milão, na

Itália. Lá, ficou em exposição no Salão

de Design de Milão, um dos mais

importantes eventos desse segmento
no mundo.

Criação das artistas Hoda Baroudi

e Maria Hibri, da Bokja Desígn, o

Bug Bojka é um Fusca inteiramente

forrado por retalhos de tecidos vintage

A criatividade de alguns designers para
personalizar o bom e velho Fusca

chegou longe e, melhor ainda:virou
renda para crianças carentes.

Estreito de Messina, na Sicma.· Consta que o Fusca brasileiro foi

o único no mundo com dupla
carburação.

· Um Fusca é constituído por 5.800 a

quase 7.000 peças, dependendo
do modelo.

· Fusca não era Fusca se não tivesse

o estojo de ferramentasHazet,

alemão, de formato circular e que
se encaixava no estepe como se

fosse uma calota.

· Remover o motor do Fusca consiste

basicamente em soltar quatro

porcas que o fixam ao câmbio; o
motor não tem suportes próprios.

· O VW é o carro que permanece há

mais tempo e�' fabricação com as

formas básicas inalteradas.O Bug Bojka foi leiloado através de

um site da internet e arrecadou e os

rendimentos foram para a Fondaziorie

Francesa Rava, organização que presta
ajuda humanitária às crianças do Haiti.

A nova proprietária é Ângela Missoni,

urna importante designer italiana.

Agora, Ângela só terá que cuidar para
I

'

não deixar seu fusca pegar chuva ...

· Existe pelo menos um Fusca

adaptado com motor Ford 302 V8
- montado na dianteira.

· O Sedan é um dos automóveis qu�
conta com o maior número de

associações de apaixonados no
mundo.

- . Tanto na Europa como no Brasil,
adaptaram-se Fuscas para
atravessar lagos: aqui, no do

parque do Ibirapuera; na Itália, no

· Houve pelo menos um Fusca quatro
- portas.
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LINDOS E DIFERENTES FUSCAS REBAIXADOS

Fonte: Fusket.com / AutoEsporte
Fotos: Divulgação

Tecnologia e novas ideias movem o mundo.

Traga as suas para a Faculdade SENAC!

Superior de Tecnologia em
Processos Gerenciais

Turma: matutina ou noturna

Carga horária: 1700h (dois anos)••
- •

• • •••
• •

Superior de Tecnologia em

�estão da Tecnologia da Informação
Turma: noturna

Carga horária: 2100h (dois anos e meio)

Inscrições de 26/12/11 a 15/01/12 \

www.sc.senac.br ou 3275-8400

1
. �

(
;
l .

I

I
!
!
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BLUMENAU

(47) 3144-3144
ITAJAí

(47) 3341-3341
JARAGUÁ DO SUL

(47) 3274-0000 -

MUDE A DIREÇÃOJOINVILLE
(47) 3145-3145

Versão Dusler-Du5terj.t� aésca- c-...,.sóIlQ,"l. Condição vé!id�através de flfl<'f1danellto pela F"iT13!"lCeira ReJ)a\JltARemw� reserva-se odirei'.o dealtêfar as�,�OO &13',)5 veeoce sem avOO pttrl.o
Çfert3s ...alICIa,,; "lê :WOJ12012 (JI.J enquanln durorumos estoques, semento para as COI""ICCS:>imarias Renaultliberte. Pata.maislfllonmçi\cs, COOr.ltlle uma concesslonãlia RfII"\atl:lüberté. r� r.usímtl'.'::Is.A!guns� rrceeeccs

eJoo me�.Mo Oí)CIOI"I<l!selolr ecessõocs I,'/ru rereren-se a 'Je1'SÕeSespeel\il:aa.� a eoa c.t.os da segurança em 00I�\l) c;omall'bagspodem salvar VKlas. Sebebe; não dirl)a. FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.

--ti
-
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Y/Jesejamos um .Naia!
Maravilhoso, cheio de

Jfarrnonia, encanto,
fimor e 9?elicidade.

São os votos da equipe
Nei Automóveis

Boa» $estas!

CORSA HATCH 03 4P COM UNO FIRE 2004 4P 2004 CORSA SEDAN 2004
OPCS + �IDRO E TRAVA SEM ENTRADA 60X 495,00ELETRICO

FOCUS HATCH 1.6 • �6
COMPLETO

I
j
1
I
j
5

)

)
)

)

)
}

!

• J
.

\
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RENAUTDOA-SE
• ACEITO doação de uma

centrifuga. Tr: 8493-3438

• FILHOTES de gato. Tr: 3276-0340

• CACHORRO raça boxer, macho,
de aproximadamente 01 ano.Tr:

9919-2412

• REFLETOR de lâmpada
florescente. Tr: 3370-1064

COMPRA·SE
• COMPRA-SE Carretinha p/
transporte de moto com

documento. Tr: 3376-1484

PROCURA·SE
• COMPRO carro 2009, 2010 ou

2011, assumo financiamento ou

quito financ. .Tr: 3370-1064

• PROCURO serviços manuais para
fazer em casa. Tr: 8493-3438

• Procura-se 01 vaga para auxiliar

de mecânico com experiência e

outra vaga para vendedor de

vefculos com experiência em

utilitários. Tr: Currículos para

gracó@taipei.com.br
• PROCURA-SE calopsita
desaparecida, perto dos

bombeiros no centro, cor

amarela e cinza, tem anilha azul

na pata esquerda. Tr: 9916-7747

• CUIDO de pessoas idosas no

horário noturno. Tr: 3370-5644/
9989-3205

• PROCURO emprego p/ ser feito
em casa (manual) ou pra fora no

3 o turno. Tr: 8493-3438

• PROCURO um violão p/ doação.
Tr: 3370-8857

• TRABALHO como prestação de

serviços de construção civil do

fundamento ao acabamento. Tr:

9103-0933/ 8438-3862 com

Mareio ou Ivo.

• PROCURO Doação de cama e

uma cômoda. Tr: 8493-3438

• PROCURA-SE pessoa para dividir

apartamento no Centro. Prédio

.ern área central, com piscina
e salão de festas. R$ 500,00
aproximado c/ condornfnio.Tr:

33791562/9997-2597

VENDE-SE
• SOFÁ usado, um de 3 lugares e

dois de llugar. R$ 100,00. rr.
9915-5616/ 9205-0398

• AR CONDICIONADO tipo janela,
12.000 Btus, frio c/ controle
remoto. R$ 700,00. Tr: 8425-
6491 dia e 3379-2291 noite.

• CÔMODA SAPATEIRA, cor tabaco
com branco e puxador prata. R$
200. Tr: 9656-1232

• CAPACETE da Fax trercy. R$300.
· Tr: 9656-1232

VENDE-SE
• VIOLÃO novo na caixa e uma

capa cor preta. R$ 150. Tr:

9656-1232

• JOGO DE SOFÁ 2 e 3 lugares.R$
200,00. Tr: 3371-7593/3275-
6205

• MESA com 4 cadeiras semi

nova. R$200. Tr: 9656-1232

• LEITÔES limpo ou sujo. Tr: 3275-
2354

·VENDO GUARDA-ROUPAS,.
AR CONDICIONADOS, LAVAM
ROUPAS Electrolux turbo 11 kg,
BICICLETA ERGONOMÉTRICA,TV,
ARTIGOS P/ PISCINA E MÓVEIS
EM GERAL. Tr: 33671-8581/
8823-8539 com Valy

• XBOX 360 Árcade,
Desbloqueado, com HD de 60

GB + 2 CONTROLES + 20 JOGOS.

R$ 550,00. Tr: 8408-3265/
3371-0682 Vera

• LEITÔES limpos p/ final de ano.

Tr: 3370-4924/ 9934-4300 com

Luciana

• EQUIPAMENTOS RECREAÇÃO:
Cama Elástica, Piscina de

Bolinhas, Pula-Pula Castelo,

Tobogã, Chute ao Gol, Mesa
de Ping-Peng, Camarim de

Pintura Facial, Material para
Pintura em Guache e demais

acessórios. R$ 25.000,00 em

10 x de R$2.500,OO ou a vista

R$22.500,OO. Tr: 9192-0169

• COFRE de 800 kg, antigo. R$
800,00. Tr: �376-3200 / 9953-
9966

IMÓVEIS
CASA

• VENDO mini-sobrado em frente
á escola do Bairro Estrada Nova.

Valor a combinar.Tr: 9662-0895

/9118-5474

·VENDO casa com 170 m2, área
central. R$ 370.000,00 (aceita
AP. em Itapema). Tr: 9929-1715

CHÁCARA
• CHÁCARA de 12.630 m, no

perímetro urbano com água
corrente, 300 m do asfalto e

á 8 km do centro. Se aceita

casa ou carro. Tr: 9118-5474/
9662-0895

• CHÁCARA 10.000m2, 3 lagoas
de peixe, casa para chacreiro,e
casa mista de 108 m2 no

município de Araquari (próximo
centro esportivo Zip). Tr: 3373-
8388 / 88036698

• CHÁCARA com 50.000 m2,

lagoa de peixes, cachoeira e

nascente. R$ 100.000,00. Tr:
3376-0726

SALA COMERCIAL

• VENDO uma lanchonete no alto

da Serra em Pomerode. Valor a

combinar. Tr: 9662-0895/9118-
5474

• VENDO ilha de congelados, Tamanho
1 m e 80 cm. R$ 2.500,00. Tr: 9112-
3947

• VENDO Vídeo Locadora (antiga
fênix vídeo locadora) com mais de

5.000 filmes entre lançamentos e

catálogos, e acompanha também 36

prateleiras de centro.R$ 40.000,00.
Tr: 3374-1260/88418424

• VENDO COMÉRCIO de pescados
com 15 anos de clientela fixa. Tr:

9988-6649 ou 3370-1142

LOCAÇÃO
• ALUGO quarto p/ pensionista com

família, Tr: 8826-2565

• ALUGO casa em Piçarras p/
temporada, próximo candeias, com

· 120 m2, 2 quartos. R$ 250,00
diária. Tr: 3370-5603/9973-5780

• Casal sem filhos procura casa p/
alugar que seja murada e quintal
próprio, preferência pela Vila Rau. Tr:

(41) 98611255/96652447

• ALUGO Apartamento com 1 e 2

quartos na Rua MaxWilhelm, 837,
prédio azul. Tr: 3371-6021

T_E_R_R_E_N_O >

• TERRENO com 600 m2 e casa

mista de 70 m2 na Barra. R$

120.000,00. Tr: 3273-1546·

• TERRENO DE PRAIA Vende-se

em Piçarras 12 x 30 ou troca

se por terrenos em Jaraguá. Tr:
3371-2575

• TERRENO DE PRAIA em São

Francisco á 5 km da praia. Valor

negociável aceita troca por Pick

Up. Tr: 8479-4383/ 3370-2209

• TERRENO com 2.500 m2, plaino,
pronto p/ construir galpão. Valor
a combinar. Tr: 3376-0726

VEíCULOS

CAMINHÃO
·VENDO, TROCO OU FINANCIO

Caminhão Truck ano 1981, c/
capacidade p/ 15 toneladas. R$
25.000,00. Tr: 9929-8922

CHEVROlET
• CELTA 2002, Prata, 02 portas,
desemb. Limp.traseiro, ar quente.Tr:
3370-1193/ 9938-6789

• KADETT ano 1996, ótimo �stado. R$
6:900,00. Tr: 9625-8805

FIAT
• STRADA 2009, cabine estendida,
Tree King. Valor a combinar. Tr:
3379-1463

• STRADA 2004, GNV, Lm rodas de

liga. R$ 19.000,00. Tr: 8873-1006

FORD
• CORSEL ano 1972, todo original. R$
5.300,00. Tr: 9625-8805

PEUGEOT
• PEUGEOT 206, ano 2003, 2 portas,
completo. R$ 16.500,00. Tr: 9931-

9410/ 3275-3538

WOLKSVAGEM
• GOL G3 Vende-se ano 2000,motor 8

válvulas, completo, modelo comfort
line. R$ 15.000,00. Tr: 9962 3584

• CLlO AUTENTIQUE 1.0,
vermelho, 2004,.alarme, trava
vidros elétricos, legalizado baixo

com xênon, com muito som (4
sub Pioneer 10" 4 pares 6x9

Pioneer). R$ Entrada + assumir

financ. Tr: 9132-7771 com

Bruno -

MOTOCICLETA
• BIZ KS 2008 preta, 9.722 km

rodados. R$ 4.200,00. Tr: 8426-
0628 com Airton

• MOTO TITAN, ano 2004/2005. R$
3.500,00. Tr: 3273-3127

• MOTO XLX 350, ano 1987, ótimo
estado. R$ 3.200,00. Tr: 9625-
8805

• MOTO DAFRA 100, ano 2009, O
km. R$\2.500,00. Tr: 3375-1915/
3375-1039

OUTROS
• Fl000 ano 1993, motor MWM.

Aceito carro de menos valor ou

moto tornado. Tr: 3276-1870/

·VENDO OU TROCO Honda FIT

2007/2008 LX 1.4 flex prata,
completo. R$ 33.000,00. rr.
3376-6144/ 9979-0527 MÁRIO

·OPALA cor tijolo, ano

1979/1980. Valor a combinar.

Tr: 3055-8262

-

LOCAÇAODE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB fi COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$ 100,00 mensal.

TUDO' QUE ACONTECE-EM JARAGUÁ 00 SUL, GUARAMIRIM.
MASSARANDUBA, CORUPÂ E SCHROEDER voes lÊ AQUI!

,
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Nova loja com osmelhores preços e
melhoresmarcas!

Astra Sedan

Advantage 2.0

Flex

De R$ 40.900,00
porR$ 35.900,00 PROMOÇÃO R�LÂMPAGO

CORSA HATCH 1.0 MAXX 2007 PRATA
DH+VE+TE+ALARME. R$ 21.900,00

Único dono, cor prata, super novo, 2010.

TOYOTA HILUX SRV 4X4 CD

D4-d 3.0 163 CVTDI DIESEL

OP DE LINHA MECANICA 2009

PRETA RODAS ARO 20 POR

APENAS R$1 09.990,00

GOL 1.0 8V 2 PORTA5-2008

PRATA REVISADO COM
GARANTIA SEM ENTRADA

60X R$599,00

FOX 1.04 PTS FLEX 2005, ÚNICO
DONO. DIRECAO+VlDR05+TRAVAS

+ALARME+RODAS.

R$ 21.900,00. À VISTA

RENAULTCLlO 1.02 PORTAS

ANO 2004 CINZAVIDROS

+TRAVAS + ALARME POR APENAS

R$15.900,00. ÀVISTA

ARCONO. +TRAVAS ELETRICAS

+REVlSADO+ GARANTlA POR APENAS

R$21.900,OOÁVista.

PALIO FIRE 1.02

PORTAS 2007 COM AR

CONDICIONADO + ALARME

+ TRAVAS ELETRICAS SEM
I

ENTRADA

60X R$599,OO

COROLLA XEI VVT-j 1.8 ANO GOL 1.6POWERPRATA COMPLETO

2004 SUPER NOVO CINZA POR

-I'
ANO 2007 DE R$ 26.900,00 POR

APENAS R$ 22.900,00 - R$23.900,OO.ÀVISTA
À VISTA

ECOSPORT XLT 1.6 FREESTYLE

I
ÚNICO DONO, PRETA, 2009.

POR APENAS:

R$ 42.900,00. À VISTA

CELTA L1FE 1.04 PORTAS PRATA
_ ANO 2009.

R$ 19.900,00. À VISTA

C3 GLX 1.4 2009 PRATA

COMPLETO POR APENAS

R$ 28.900,00. À VISTA.

Revisado, Garantia de 1 ano!*
** 3 mesesde motor e câmbio e 9 meses somente troca de óleo

***Promoção válida somente com este anúncio em mãos

Compre seu veículo neste final de semana e ganhe
R$500,OO em vale compras para supermercados!*

Atendimento:
Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábado das 9h às 18h

*Ofertas válidas até 10/01/2012

speedvcmultimarcas@gmail.com
"

Rua Bernardo Dornbusch - 743 - Fone: 3054.1071 - 3054.1072 - 9669.2178

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SANGUE

Hemosc necessita
demais doadores
Hospitais precisam ter material em

estoque para atender emergências

JARAGUÁ. DO SUL

LORENA TRINDADE

São José e Jaraguá precisam con

tinuar abastecendo seus estoques
para atender emergências, como
pacientes VÍtimas de acidentes ou

que tenham doenças graves.
.

"Solicitamos às pessoas que
continuem doando. O estoque tem
de ser alto", afirma Silveira. Existem
critérios (ver box) para quem dese

ja doar sangue. Conforme Silveira,
-

muitas pessoas insistem em doar
mesmo sem estar apto a isso. "Ie
mos de ser rigorosos. Não podemos
permitir que um vírus seja transmi
tido apacientes combaixa imunida
de", explica. De acordo com dados
do Hemosc, 60% dos doadores são

voluntários, os outros 40% doam a

De 20 a 30 para cinco ou seis
doadores por dia. Estes são

os números registrados pelo He
mosc (Centro de Hematologia e

Hemoterapia de Santa Catarina)
de Jaraguá do Sul no período de fé
rias. De acordo com o responsável
técnico, o hematologista Manoel
Thomaz Silveira, esta é uma queda
considerada- importante nas doa

ções. Esta diminuição representa
80% de doações em outras épocas.
Ele ressalta que mesmo sendo um

.período cujas cirurgias eletivas
não são agendadas, os hospitais

pedido de algum conhecido.
Este é o caso de Élio, 46 anos, e

Carmen Issbemer, 43. O casal pro
curou o Hemosc, pois o sobrinho
de oito anos está em tratamento

contra leucemia e precisa de san

gue. Carmen pode doar normal
mente, mas o eletricista Élio pare
cia chateado. "Eles não tem mais
meu registro, pois quando doei
não era o Hemosc que operava
aqui", conta. Embora Élio não te

nha podido doar, a esposaCarmen
encarou a agulha. Esta é a terceira
vez que ela doa sangue: "é tran

quilo e não dói nada", diz. O casal
lembra que mesmo que a doação
seja realizada no nome do sobri
nho Igor, omaterial passa por uma
análise para saber sobre a compa
tibilidade, antes de ser destinado a

ele. "É uma sensação muito boa a

de ajudar", emociona-se.

Critérios para
quem deseja
doar sangue
• Estar em boas condições de saúde
e descanso;

• Ter entre 18 e 67 anos (menores,
a partir dos 16 anos podem doar

acompanhados de um dos pais ou
responsável legal. Maiores de 65 anos
só podem doar se já doaram antes

dos 60 anos);
• Pesar no mínimo 50 kg;
• Estar alimentado (mas evitar ingerir
alimentos gordurosos);

.

• Apresentar documento oficial de
identidade com foto;

• Não ter tido hepatite após os dez
anos de idade;

• Não estar utilizando medicamentos;
• Não estar resfriado ou com gripe;
• Não ter tido doença de Chagas, Sífilis,
Malária ou ser soropositivo deAlDS;

• Não ter feito tatuagem ou colocado

piercing nos últimos 12 meses.

Pessoas com piercings na cavidade
oral (língua ou lábios) não podem
doar - a não ser que tenha retirado
o acessório há um ano;

• Se mulher, 'não estar grávida ou
amamentando:

• Se em um ano, o possível doador
tiver tido mais de um parceiro, ele
não poderá doar.

• Para mais informações epara ser

um doador é preciso agendar um
horário através do telefone (47)
3055-0454. 1

FOTOS EDUARDO MONTECINO

I
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NiuraDemarchi deixa secretariaemMassaranduba
A Secretaria de Educação de

Massaranduba está sem coman

dante desde- o dia 30 de dezem
bro de 2011. A então secretária
Niura Demarchi dos Santos co

locou o cargo à disposição após
um ano de trabalho na área. Ain
da não há nomes para assumir
a pasta, mas a previsão é de que
o anúncio seja feito ainda neste

mês. De acordo com o prefeito
Mario Fernando Reinke, o PMDB
será chamado para participar da
discussão. "Queremos um nome

a altura, uma pessoa competen
te", afirma.

Niura diz estar satisfeita com
o período que esteve à frente da
secretaria e confirma que saiu do

cargo para se dedicar aos proje
tos que tem para a sua carreira

política. "Eu devo me candidatar
aqui em Jaraguá do Sul, seja para
prefeita, vice-prefeita ou verea

dora", antecipa.
Como principais pontos de

sua atuação no cargo, a futura
candidata destaca a reativação
do Conselho Municipal de Saúde
e a criação do Plano Municipal
de Educação. "Espero que tenha
mos alcançado nossos objetivos,

mas os resultados serão vistos no
decorrer deste ano. Meu princi
pal objetivo foi trabalhar dentro
da sala de aula", diz.

A avaliação do prefeito é de

que a atuação de Niura na se

cretaria foi excelente. "Ela con

tinuou um trabalho que vinha
sendo feito antes e foi um ano

perfeito. Ela mudou a cara da

educação no município", come
mora Reinke. O prefeito não cri
tica a ex-secretária pela decisão,
pois ela "vai seguir seu caminho
na política e tem outras preten
sões na carreira".

Objetivo de N"1UI'a é concorrer awn cargo
político por Jaraguá do Sul nestas eleições

EDITAlDE INTIMAÇÃO - REPúBUCA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380- Centro 89251-201- JARAGUADOSUL- SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274- 1700
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROI'ESTO
Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

de pagamentoValor. R$161,61 - Data para pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagarR$238,10Descrição
dos valores: Valor do título: R$161,61 - Juros: R$ 0,53 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$20,31

menta: 09/01/2012- Valor total a pagar R$488,IO Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 410,50 - Juros:
R$I,64Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 197484/2011 Sacado: PABW LUCASRIBEIRO Endereço:WALLE EMILIAMOHR 77 - Iara
guá do SuI-SC - CEF: 89250-000 Credor.AlJAlRANTONIO BORGESDEFRElThS -ME Portador. - Espécie:
DMI - N' Título; 7202 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 218,10 - Data para pagamento: 09/01/2012-
Valor total apagarR$231,82 Descrição dosvalores: Valor do titulo: R$ 218,10 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 197454/2011 Sacado: CONF DPSrAQUE IlDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO
1699 SL OI - JARAGUA ESQUERDO - Jaraguá do SuI-SC - CEF: 89253-100 Credor. TEXI1L FIO MALHAS
IlDA Portador. - Espécie:DM!-N'TItulo: 4025190B - Motivo: falta de pagamentoValor. R$892,17 - Data

para pagamento: 09/01/2012-Valortotal apagar R$964,43 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 892, 17
- Juros: R$ 2,37 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$
14,24

Apontamento: 197348/201 I Sacado: ALMIRO JOAO VICENTE Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO
DA COSTA, 1635 - VIEIRAS - Iaragua do SuI-SC - CEF: 89257-000 Credor. MARCIO INGO MlLCKE - EPP
Portador. - Espécie: DM!- N'Titulo: 2316/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 400,05 - Data para pa
gamento: 09/01/2012-Valor total a pagarR$476,81 Descrição dos valores: Valordo título: R$400,05 - Juros:
R$ 0,80 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$20,31

Apontamento: 197349/2011 Sacado: PAUWLUlZSHUllZ Endereço: R IMO CELESTINODEPINE 755 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-440 Credor. RBSADM ECOBRANCAS IlDA Portador. - Espécie:DM!- N'
TItulo: 3801332641- Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 286,50 - Data para pagamento: 09/01/2012- Va
lor total a pagarR$363,60 Descrição dos vaiares: Valor do titulo: 'R$ 286,50 - Juros: R$ 1,14 Emolumentos:
R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 198009/2012 Sacado: DEVAIR CAETANOALVES Endereço: RUA IS- LOTEAMENTO SOU
ZA S/N - TRES RIOS DO NORTE - Jaraguá do SuI-SC - CEF: 89266-500 Credor. BANIF-BANCO INTERNA
CIONALDO FUNCHAL (BRASIL)S.A Portador. - Espécie: CBI- N'Titulo: S05497344 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 3.507,13 - Data para pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagar R$3.8SO,26 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 3.S07,13 - Juros: R$ 259,52 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$23,20- Diligência: R$25,71

Apontamento: 197247/2011 Sacado: ANAIR GIACOMOZZIME Endereço: R EXPANTONIO C. FERREIRA
1790 -I - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor. G.o. BEBER - CONFECCOES Portador. - Espécie: DM! - N'
TItulo: 000111-1-Motivo: falta de pagamentoValor. R$1238,76 - Data para pagamento: 09/01/2012-Valor
total a pagar R$1.319,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.238,76 - Juros: R$ 7,01 Emolumentos:
R$IO,85- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 197241/2011 Sacado: PREUS COMERCIO DE MERCADORIAS IlDA ME Endereço: R
CRISIlNAADRlANA PEREIRA 678 - JARAGUÁ DOSUL-SC - CEP: 89253-620Credor. PECCIN SA Portador.
', Espécie:DMI - N'Titulo: 70449-3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 791,48 - Data para pagamento:
09/01/2012-Valor total a pagar R$865,OODescrição dos valores: Valor do título: R$ 791,'18 - Juros: R$ 2,11
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 196071/2012 Sacado: DIVONZIR MENDES DEMENEK Endereço: FRANCISCO GRETER
S/N - NEREU RAMOS - JARAGUA DO SUL-SC - CEF: 89285-840 Credor. BANIF-BANCO INTERNAClO
NAL DO FUNCHAL (BRASIL)S.A Portador. - Espécie: CBI - N' TItulo: 505640554 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$ 3.873,45 - Data parapagamento: 09/01/2012-Valor total a pagar R$4.124,56Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 3.873,45 - Juros: R$185,26 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 197508/2011 Sacado: ANTONIO RODRIGUES Endereço: RUA FRANCISCO FREDERICO
MOlLER, 50 - TIPA MARTINS - JARAGUA DO SUL-SC - CEF: 89254-000 Credor. PARlWITO COM DE
MPJ' CONST IlDA-ME Portador. - Espécie: DM! - N'Tltulo: 77/2 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 330,00 - Data para pagamento: 09/01/2012- Valor total a pagarR$404,91 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 330,00 - Juros: R$ 1,21 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 197505/2011 Sacado: RAFABLA BAlIAZAR BAKO Endereço: RUA HENRIQUE PASSOLD,
61 - Jaraguá do SuI-SC - CEF: - Credor. VIDA E EDEN COM DE ELETRONICOS IlDAME Portador.
- Espécie: DMI - Ns'Ilrulo: on8F - Motivo: falta de pagamentoValor. R$150,OO - Data para pagamento:
09/01/2012-Valor total a pagar R$220,44 Descrição desvalores Valor do título: R$ISO,OO - Juros: R$ 0,55
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24Apontamento: 197507/2011 Sacado: EDUARDA DOS SANTOS ALVES VEWSO Endereço: R GOIAS,40

CASA - VIl.ALENZI- JARAGUADO SUL-SC - CEF: 89252-310 Credor. BANCO FINASABMCS.A Portador.
- Espécie: NP - N'Tltulo: 4252321037 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$102.720,24 - Data para paga
mento: 09/01/2012-Valor total a pagarR$121.831,42 Descrição dosvalores: Valor do titulo:R$102.720,24
- Juros:R$19.037,48 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$18,05

Aponramento: 197361/2011 Sacado: ARIANE TOMELIN ME Endereço: RUA ALBERTO SANTOS DU
MONT 223 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor. OUCETOMELIN Portador. - Espécie:OI - N'Titulo:
000088 4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.750,00 - Data para pagamento: 09/0112012- Valor total
a pagarR$4.031,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.750,00 - Juros: R$ 210,00 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76 -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------- Apontamento: 197464/2011 Sacado:
ARrHUR DA SILVA PAZ Endereço: RU� PROF MARINA FRUTUOSO 909 101 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89251-500 Credor. CENTRO FORM COND LES IlDAEPP Portador. - Espécie: DM!- N'TItulo: 28783
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 288,SO - Data para pagamento: 09/01/2012- Valor total a pagar
R$357,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 288,50 - Juros: R$ 3,85 Emolumentos: R$1O,85 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$21,70 - Diligência: R$9,66

Apontamento: 197851/2011 Sacado: RLG COMERCIAL IlDA Endereço: JOSETHEODORO RIBEIRO 858
- ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-120 Credor. COMEROAL DOIS MILENlOS
IlDA-EPP Portador. - Espécie: DM! - N' TItulo: 1123 2/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 316,70
- Data para pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagar R$388,39Descrição d� valores: Valor do titulo:
R$ 316,70 - Juros: R$I,05 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edifal: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$14,99Apontamento: 197308/2011 Sacado: EUANE SILVA DA SILVEIRA Endereço: URUBlCl, 57 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89254-366 Credor. INFRASUL - INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Portador. - Es

pécie: DM!- N°TItulo: 0170366017 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$161,67 - Data para pagamento:
09/01/2012-Valor total a pagarR$234,74 Descrição dos valores, Valor do titulo: R$16I,67 - Juros: R$ 0,91
Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 21,70 - Diligência: R$ 16,51

Apontamento: 197752/2011 Sacado: RLGCOMEROAL IlDA Endereço: RUAJOSETHEODORO RIBEIRO
858 SALA 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor. CR ZONGSHEN FABVElCUWS S.A Portador. - Es-'

pécie:DM!-N'Título: 000091082 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$2.396,75 - Data para pagamento:
09/01/2012- Valor total a pagarR$2.532,10 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.396,75 - Juros: R$
64,71 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99Apontamento: 197385/2011 Sacado: BAZAE E PAPELARIA AQUARELA IlDA ME Endereço: R CARWS

EGGERT 129 - SALA 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-330 Credor. REVAL ATACtlDO DE PAPELARIA
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: OI 632345A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 277,72 -

Data para pagamento: 09/01/2012- Valor total a pagar R$350,05 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 277,72 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência:R$15,76

Apontamento: 197506/2011 Sacado: EMERSON SANTOSDE SOUSA Endereço: RUA ALFREDO SOO
MANN77 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-150Credor. IMOBIl1ARlA CIZESMOB ITDA Portador. - Espé
cie: DM!- N' TItulo: 09/2011002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$I.OOO,OO - Data para pagamento:
09/01/2012-Valor total a pagar R$1.075,07 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.000,00 - Juros: R$
3,66 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 197753/2011 Sacado: RLG COMERCIAL IlDA Endereço: RUA JOSE llIEODORO RIBEIRO
858 SALA 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEF: - Credor: CR ZONGSHEN FABR.DEVEICUWS S/A Portador.

Espécie:DMI - N'Título: 000091083 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$3237,72 - Data para pagamen
to: 09/01/2012-Valor total a pagarR$3.395,77 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3237,72 - Juros:
R$87,41 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$21,70- Diligência: R$14,99Apontamento: 196476/2011 Sacado: GLUP F1SH ANO PETS COMDEANIM IlDA Endereço: RUA JOSE

PAPP057 - Jaraguádo SuI-SC- CEF: 89260-IOOCredor. HPN SECURfTIZADORADE CREDlIDSS.A. Por
tador. CARWS ALBERTO HONES Espécie: DMI - N' TItulo: 582A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
155,70 - Data para pagamento: 09/01/2012- Valor total a pagarR$23I,97 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$155,70 - Juros: R$ 0,31 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 197627/2011 Sacado: BOGO RECAPADORADEPNEUS IlDA Endereço: A\T.PREEWALDE
MAR GRUBA 4955 SL02 - VIEIRA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor. ROMA FOMENTO
MERCANTIL IlDA Portador: ASTECA COMPR EEQUlF Espécie:DMI - N'Titulo: S05/A - Motivo: falta de

pagamentoValor,R$ 1.333,00 - Data para pagamento: 09/01/2012- Valor total a pagar R$1.41O,55 Descri
ção dos valores: Valor do titulo: R$1.333,OO - Juros: R$ 3,11 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 19n54/2011 Sacado: RLGCOMEROALIlDA Endereço: RUA JOSETHEODORO RIBEIRO
658SALA02 - Jaraguádo SuI-SC - CEF: - Credor. CRZONGSHENFABDEVElCUW$SA Portador. - Es

pécie: DMI - N'TItulo: 000077946 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.662,59 - Data para pagamento:
09/01/2012- Valor total a pagar R$3.844,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.662,59 - Juros: R$
lll,09 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$21,70 - Diligência:R$14,99

Apontamento: 197301/2011 Sacado: GUSTAVO FEUPE MARCEUNO Endereço: TEREZA MARLU FLO
RIANO 88 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor. VALDOCIR HAAS ME Portador. - Espécie: DM! - N'
TItulo: 29410-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 311,50 - Data para pagamento: 09/01/2012- Valor
total a pagar R$382,32 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 311,SO - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197774/2011 Sacado: CELSO JAIR SCHARDONG Endereço: RODOVIAWWEEGE 100
AO LADO POSTO DE SAUDE RIO CERRO I - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89107-000 Credor. AYMORE
CREDITO,FINANCIAMENTOEJNVfSl1MENTOS/A Portador. - Espécie: CT - N'Titulo: 010/20012494554
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 36.463,95 - Data para pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagar
R$55.368,96 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 36.463,95 - Juros: R$ 18.827,55 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$21,8i

Apontamento: 197755/2011 Sacado: RLG COMERCIALIlDA Endereço: RUA JOSETHEODORO RlBElRO
658 SALA 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor. CR ZONGSHEN FABR.DEVElCUWS S/A Portador.

Espécie: DMI - N'Tlrulo: 000077942 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 5.911,68 �Datapara pagamen
to: 09/01/2012- Valor total a pagar R$6.16I,64 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 5.911,68 - Juros:
R$179,32Emolumentos:R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,� Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 197409/201 I Sacado: IDEAL PISOS ACABAMENTOS Endereço: VENANClO DA SILVA

PO)ITO 653 - Jaraguá do SuI-SC - CEF: 89252-230 Credor: CASTEL COMERCIAL DE TElliAS IlDA ME
Portador. - Espécie: DM!- N'Titulo: 000216 - Moti�o: falta de pagaroentoVaiar: R$ 5.945,50 - Datap'!'" pa
gamento: 09/01/2012-Valor total apagarR$6.060,35 Descrição dosvalores: Valor do titulo: R$ 5.945,50 - Ju
ros:R$49,54 Emolwnentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197756/2011 Sacado: RLGCOMERCIAL IlDA Endereço: RUA JOSETHEODORO RlBElRO
658 SALA 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor. CR ZONGSHENFABR.DEVElCUWS S/A Portador.
- Espécie: DM! - N' TItulo: 0000091081 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 9.324,58 - Data para pa
gamento: 09/01/2012- Valor total a pagar R$9.646,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.324,58
- Juros: R$ 251,76 Emolwnentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,99

Apontamento: 197751/2011 Sacado: ClNDERCOMERCIO ETRANSPORTES Endereço: RUAJOAO JANU
ARIO AYROSO 2185 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-295 Credor. LAGB ACESSORlOS E PECAS IlDAME
Portador: - Espécie: DM! - N' TItulo: 19723 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.842,80 - Data para
pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagarR$1.923,74 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$I.842,80
- Juros: R$ 11,05 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 197492/2011 Sacado: JOELSON GOMES DE LIMA Endereço: EURICO DUWE 771 APTO
01- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-000 Credor. IMOBIl1ARlAREAL IlDAME Portador. - Espécie:
DM! - N' TItulo: 524 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 647,50 - Data para pagamento: 09/01/2012-
Valor total a pagarR$725,83Descrição dosvalores: Valordo titulo: R$ 647,50 - Juros: R$ 2,37Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$20,31

Apontamento: 197757/2011 Sacado:RLG COMERCIALLTDA Endereço: RUAJOSETHEODORO RIBEIRO
858 SALA 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor. CR ZONGSHENFABR.DEVElCUWS S/A Portadon.,
- Espécie: DMI - N' TItulo: 000007794 I - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 40.832,55 - Data para pa
gamento: 09/01/2012- Valor total a pagarR$42.141,77 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 40.832,55
- Juros: R$I.238,58 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,99

Apontamento: 197253/2011 Sacado: CIRO PERElRA CORRETAGEM Endereço: RUA PROCOPIO GOMES
DE OlJVEIRA 638 - Jaraguá do SuI-SC - CEF: 89251-200 Credor. BELLUNO FUNDO DE JNVfSl1MENT0
EMDlRElID Portador: PLACAS E PAINEIS JARAGUAIlDA - EFPEspécie:DM!- N'TItulo: 6719-2/2 - Mo
tivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 262,50 - Data para pagamento: 09/01/2012- Valor total a pagarR$328,42
Descrição dos valores: Valordo titulo:R$'262,50 - Juros: R$ 0,61 Emolwnentos: R$IO,85 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,68

Apontamento: 197403/2011 Sacado: l'1)JA DE ROUPAS VAES IlDA Endereço: RUAWAITERMARQUAR
DT 155 SALA 13 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-700 Credor: GENERALE DO BRASIL IND E COM IlDA
Portador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 1861/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 442,00 - Data para
pagamento: 09/01/2012- Valor total a pagar R$503,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 442,00 -

Juros:R$I,03Emolumentos: R$IO,85- Publicação edital: R$23,IO Condução: R$21,70 - Diligência: R$5,1I
Apontamento: 197503/2011 Sacado: RONALDODEBORTOU Endereço: RUA PRIMO RONCHI, 90 - SER
VIDAO SO - VIl.A NOVA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-180 Credor.ADEBLU COMERCIO E REPRE
SENL\COES IlDA Portador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 3-30916/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.810,82 - Data para pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagarR$1.881,84 Descrição dosvalores: Valor
do titulo: R$1.810,82 - Juros: R$10,26Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
:11,70- Diligência: R$5,1l

Apontamento: 197324/2011 Sacado: COMERCIO VAR.DE ROUPAS MAVA un Endereço: RUA HENRI

QUE BOEDER 20 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-270 Credor. JUMANIY lNDUSTRIA DE CONFEC
COES IlDA Portador. - Espécie: DM! - N' TItulo: 2056/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 674,25
- Data para pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagar R$751,78 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 674,25 - Juros: R$ 1,57 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di

Iigência:.R$ 20,31

Apontamento: 197405/2011 Sacado:WJADEROUPASVAES IlDA Endereço: RUAWAITERMARQUAR
DT 155 SALA !3 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-700 Credor. PSrACAO DA MODA IND E COM DEVEST
IlDA Portador: - Espécie: DM!- N'Titulo: 0881/3 - Motivo; falta de pagamentoValor. R$662,93 - Data

para pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagar R$725,23 Descrição dos valores: Valordo titulo: R$ 662,93
- Juros: R$1,54 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: l;l$
5,11

Apontaroento: i97294/2011 Sacado: SCHNEIDER MPJ' CONST IlDA Endereço: R-EllSAWOLKMANN.
MAASS 941- JARAGUA DO SUL - CEF: Credor. MUITINAOONALDlSTRIBUIIlORA DEMPJ'ERlAlS DE
CONS Portador. - Espécie: DMI -N'Título: 08166011-Motivo: falta de pagamentoValor. R$461,07 - Data

para pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagarR$539,62 Descrição dos valores: Valordo titulo:R$ 461,07
- Juros: R$I,07 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$
21,83

Ã���������-i9;;;:i5-i�õ-;;-S;;�d�;viCENTI-sÃNTÃNÃjjjj"OLMiiRA--E�d����RÜA-ÃRrnua C G
ERDMANN 66 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-398 Credor. HSBC BANI< BRASIL S/A - BANCO MUL
TIPW Portador. L R BREDA ME Espécie: DM! - N' TItulo: 0043 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
550,00 - Data para pagamento: 09/0172012- Valortotal a pagar R$616,41 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 5SO,OO - Juros: R$I,1O Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 9,66

'Apontamento: 197058/2011 Sacado: COMERCIO VAREnSTADEROUPA$ MAVA IlD Endereço: R HEN

RIQUE BOEDER SL 5/6 20 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEF: 89260-270 Credor. DEUZ INDUSTRIA DOVES
TUARIO ITIlA Portador: - Espécie: DM! - N' TItulo: 0002901701 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ .

556,09 - Data para pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagar R$633,34 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 556,09 - Juros: R$I,29 Emolwnentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 197163/2011 Sacado: WJA DE ROUPAS VAES IlDA ME Endereço: RUAWAITER MAR

QUARDT 155 SALA 13 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-700 Credor. MASH lNDUSTRIA E COMERCIO .

IlDA Portador. - Espécie:DM!- N'Titulo: 022733/04 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 884,80 - Data

para pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagarR$949,39 Descrição dosvalores: Valordo titulo:R$884,80
- Juros: R$ 3,83 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$
5,11Apontamento: 197059/2011 Sacado: COMERCIO VAREnSTA DE ROUPAS MAVA IlD Endereço: RUA

HENRIQUEBOEDER - SALA 05 E 06 20 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEF: 89260-270 Credor. DEUZ INDUS
TRlADOVESTUARIO IlDA Portador. - Espécie:DM!- N'TItulo: 0002773602 - Moiívo: falta de pagamento
Valor. R$ 679,27 - Data para pagamento: 09/01/2012- Valor total a pagar R$756,81 Descrição dos valores:
Valor dó titulo: R$ 679,27 - Juros: R$I,58 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$21,70 - Diligência: R$20,31

Apontamento: 197390/2011 Sacado: LUlZTREUTLER Endereço: RUATHEREZlAFERRAZA463 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: SILMAQ S/A Portador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 53113'005 - Motivo:
falta de pagamentoValor.R$ 233,00 - Data para pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagarR$314,06 Des
crição dos valores: Valordo titulo: R$ 233,00 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$lO,1i5 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,87 Apontamento: 197360/2011 Sacado:WAGNER RODRIGO EUCUDES Endereço: RUA 1201 JOSE SCHEU

ER51 - Jaraguá do SuI-SC - CEF: - Credor.AlRIDN PEREIRA Portador. - Espécie: N.P - N'Tirulo' OI
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 8.000,00 - Data para pagamento: 09/01/2012-Valortotal a pagar
R$9.489,29 Descrição dos valores: 'Valordo titulo: R$8.000,00 - Juros: R$1.413,33 Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$21,70 - Diligência: R$20,31

Apontamento: 197128/2011 Sacado: COMERCIO VAREnSTA DE ROUPAS MAVA LTD Endereço: RUA
HENRIQUE BOEDER SALA 05 E 06 20 - JARAGUA DO SUL-SC - CEF: 89260-270 Credor. DEUZ INDUS
TRlADOVESTUARIO IlDA Portador. - Espécie:DMI- N'Título: 0002502104 - Motivo: falta depagamen
to Valor. R$ 1.121,24 - Data para pagamento: 09/01/2012- Valor total a pagar R$l.l99,06 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.121,24 - Juros: R$ 1,86 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 197353/2011 Sacado: MARCOS ROBERTOCHlODINl Endereço:MARTIM SD\HL 520 - JA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-310 Credor. BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador. AGROPE
CUARIA INFINITO IlDAEspécie:DM!- N'Titulo: 946 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$45,OO - Data

para pagamento: 09/01/2012-Valor total a pagarR$I05,86Descrição dos valores: Valor do título:R$45,OO
Juros: R$ 0,10Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$ 5,11 Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de

04/01/2012. Jaraguádo Sul (SO, 04 de janeiro de2012.

Apontamento: 197490/2011 Sacado: COMERClO VAREnSTA DE ROUPAS MAVA IlD Endereço: RUA
HENRIQUE BOEDER, 20 - SALA 05 E06 - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89260-270 Credor.VISUALINDUS
TRIA ECOMEROODE CONFECCOES IlDA Portador. - Espécie:DM!- N'Titulo: 17912/6 - Motivo: falta

Apontamento: 19n59/2011 Sacado: NATURART COMEROO E SERVICO IlDA Endereço: RUA JOSE
PAPP 15 - Jaraguá do SuI-SC - CEF: 89260-100 Credor. BRlMADEC COM DEMAl' ELEI'RICOS IlDA EPP ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Portador. - Espécie:DM!- N'Titulo: 2289 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$41O,50 - Data para paga- Total de titulas publicados: 46
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Daiana Constantino· Interina

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Articulação continua durante as lérias

Mesmo em férias, a presidente
do PSDB de Iaraguá do Sul,

Isaura Silveira, continua estudando
com cautela uma coligação para a
majoritária das eleições municipais
deste ano. Isso porque, os tucanos não

querem repetir o que aconteceu com
Irineu Pasold - que venceu as eleições de
2008 aliado a Cecília Konell (PSD), mas
não pode exercer sua função de vice por
muito tempo na atual administração
municipal devido a desentendimentos
com o marido da mandatária e

secretário deAdministração, Ivo Konell.
Portanto, já na primeira semana de
fevereiro, o PSDB retoma as conversas

Eleição
Niura Demarchi (PSDB)
confirma que entrará na

disputa eleitoral deste ano seja
como candidata a prefeita,
vice ou vereadora. A tucana

ameaçou a sair do partido em

2011 para concorrer às eleições
municipais, mas na última
hora voltou atrás. Confira
mais informações namatéria
publicada na página 6.

Esclarecendo
Ontem, nesta coluna foram

publicadas duas notas
intituladas Lei deMobilidade
Urbana 1 e 2. Sobre o assunto, é

preciso esclarecer que a criação
de uma Política Nacional
de Mobilidade Urbana foi

aprovada pela Comissão de
Serviços de Infraestrutura do
Senado Federal em dezembro,
mas que ainda deve seguir para
a sanção presidencial.

Crimes e penas
Para o começo de 2012, a Câmara
dos Deputados deve apresentar
um relatório para reforçar a
legislação penal que incentiva

.

a aplicação de puniçõesmais
pesadas para os praticantes de
crimes de corrupção.

com o PMDB e o Pp, os quais têm como

candidatos a prefeito de Iaraguâ do Sul,
respectivamente, Antídio Lunelli eDieter
Janssen.Mas, caso não haja um consenso

com um dos dois partidos, os tucanos
devem sair com chapa pura.
Hoje, as principais figuras políticas que
demonstram interesse em concorrer

na majoritária pelo PSDB são Pasold,
Niura Demarchi, ex-secretária de

Educação da Prefeitura
deMassaranduba; e o titular da
Secretaria de Desenvolvimento

Regional, Lia Tironi.
Segundo Isaura, o candidato tucano

pode ser tanto para o cargo de prefeito

como para o de vice. "Tudo vai

depender das pesquisas de opinião e

do planejamento estratégico do PSDB
para as eleições. O importante éentrar

na disputa com um bom projeto para a
cidade'; enfatiza.
Ainda neste mês, a presidente da sigla
informa que ocorrerá uma conversa

definitiva para a coligação partidária
dos candidatos a vereadores. Uma

aliança com o DEM, do vereador

Adernar Possamai, está praticamente
fechada. Há chance de outra legenda
se aliar ao grupo. Mas sobre esta

possibilidade, a presidente vai se
manifestar na próxima semana.

MARCELE GOUCHE

SOBRE MOBILIDADE
URBANA

specialista na área de urbanis
mo em Jaraguá do Sul, OSn.M'
""f\nUl procurou esta coluna
ontem para falar sobre a Lei de

Mobilidade Urbana. Na oportunidade,
ele disse que "a questão da mobilidade

urbana só vai se resolver se diminuir o
uso de carros nos municípios". Ele con

tinua: "mas como a venda de carros con
tinua crescente no país, estamos fazen

do o inverso e contribuindo velozmente

para a imobilidade urbana".

� � � �-� � .. � .. "

Restrições às
administrações
Desde o dia lo deste ano, as

administrações públicas brasileiras
não podem distribuir gratuitamente
bens, valores ou benefícios à população.
Imposta pelo artigo 73 da Lei das

Eleições, a determinação veda estas
condutas aos agentes públicos no ano em
que acontecem as eleições municipais.
Fica permitida a doação de materiais
e outros tipos de assistências apenas
em casos de calamidade pública ou
de estado de emergência, além das

situações que implicam a realização
de programas sociais em andamento
autorizados por lei que integram o

orçamento do exercício anterior. Para esta

exceção, oMinistério Público Eleitoral
acompanha a execução administrativa
e financeira.Também fica proibida
a realização de programas sociais
executados por entidade nominalmente
vinculada a eventual candidato em
2012 ou por esse mantida.

, ..

Publicidade
institucional
PeIalei das eJeiçõesmunícipalsde
2012, fica proibida a realização de
publicidade institucional entre o
dia 7 de julho e o dia da votação,
exceto em casos degrave e urgente
necessidadepública, autorizadospela
JustiçaEleitoral.Entretanto,mesmo
antes desta data, a administração
deve respeitar alguns parâmetros
para realizar apropaganda dos
atos, programas} obras, serviços e
campanhas dos órgãospúblicos

. ou das respectivas entidades da
administração indireta.Até6 de
jUUlO, as despesas compublicidade
não podem exceder amédia dos

gastos nos três tíltimos anos que
antecedem o pleito ou do ültímn ano
imeruatamente anterior à eleição,
prevalecendo o que formenor.

Campanha eleitoral
Partidos políticos e candidatos a

prefeitos e vereadores podem iniciar a

campanha eleitoral a partir do dia 6 de

julho pelo rádio, televisão e por todos os

meios permitidos como, por exemplo,
a internet. Em caso de propaganda
irregular, reclamações e pedidos contra
determinada veiculação é necessário
recorrer à Justiça Eleitoral.

Concurso
do INSS
Estão abertas as inscrições para o
concurso do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social). Ao todo, 1875 vagas
são oferecidas. O cadastro deve ser feito
no site www.concursosfcc.com.br e
custa entre R$ 51 e R$ 61.

.....
1
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Feira de EI Salvador
Na edição do dia 8 de janeiro de 1977, o jor

nal O Correio do Povo noticiava o sucesso do
Brasil naVII Feira Internacional de EI Salvador,
ocorrida no mês de novembro do ano anterior,
na capital do país centro-americano - a cidade
de San Salvador. Foram mais de 100 empresas
nacionais com tendas de exposição no que era
omaior evento empresarial de El Salvador.

Os contratos fumados por empresas na

cionais na feira rendeu ao Brasil uma cifra de

pouco mais de US$ 500 mil diretamente - e

uma perspectiva de mais de US$ 18 milhões

no curto prazo, em contratos de fabricação
e exportação para empresas e mercados de
vários países. Além disso, o Brasil foi um dos
maiores destaques do encontro bienal, com
uma das maiores tendas do evento - com

1.041m2 - e no dia 15 de novembro ocorria

o "Dia do Brasil", com apresentações e insta

lações de artistas brasileiros, como Antonio
Carlos eMaria Creuza.

Uma das empresas que participou do

evento, a Weg publicou na edição do OCp,
junto ao texto sobre a participação nacional

da feira, uma nota de congratulação pela per
formance nacional no evento, agradecendo a

atuação do ministério de relações exteriores
do Brasil nas negociações para a participação
na VII Feira Internacional, e reafirmando o

estado à época de Jaraguá do Sul como a "Ca

pital Latino Americana do Motor".
O artigo também notava que o intercâm

bio resultante do evento não se limitava às

transações comerciais, mas beneficiava tam
bém o diálogo e a difusão de conhecimentos,
tecnologias, técnicas e culturas.

Pormais incrível que
pareça, anos atrás, além
de se exigir licença e

emplacamento para
automóveis, o registro
também era necessário

para carroças e bicicletas.
Em Massaranduba, pouco
após a emancipação do
município, no final dos
anos 40, eram emitidas
licenças para a condução
de bicicletas e carroças
diretamente na Prefeitura.
Como muitos dos
ciclistas e condutores de

carroça não sabiam falar

'português corretamente, a
escriturária da Prefeitura,
Hulda Cardoso, cuidava de

FOTOS DIVULGAÇÃO
'"'f ,.'

INVENÇÕES ANTIGAS

Conector Janney
Patenteados em 1873 pelo engenheiro americano

Eli Ianney, o sistema de conexão de vagões de carga,
usando uma cabeça bifurcada e um gancho móvel,
conectando automaticamente os vagões tão logo
tocassem um no outro - e evitando separações
acidentais - é usado em trens de carga no mundo
todo até hoje. O projeto passou a ser domínio público
em 1888, e quando Janney o patenteou, concorria no
mercado com outros 900 sistemas de conexão.

T R,IZIlÇiO
Licença pára bicicletas e carroças

auxiliar no registro e nas

orientações.
Eram dois os documentos

para a condução: a carteira
de condutor autônomo
de carroça, e a de ciclista.
Em ambos os casos, os

veículos tinham de ser

emplacados, e a placa era

afixada na traseira, como
em um automóvel. Os
recursos arrecadados com
as taxas de licenciamento
e emplacamento eram

repassados para a

Prefeitura, da mesma
maneira que ocorria com
os impostos cobrados
sobre as propriedades
agrícolas.

PELO MUNDO

1903

Elefante

eletrocutado
No dia 4 de janeiro de 1903,
a fêmea de elefante africano

Topsy, pertencente ao circo
Luna Park, em Coney Island,
morre eletrocutada via
corrente alternada. Topsy foi
considerada uma ameaça à

segurança por ter causado
amorte de três homens
nos últimos três anos -

incluindo seu treinador.
A execução inicialmente
seria por enforcamento,
mas a sociedade protetora
dos animáis de Coney
Island se opôs àmedida. Na
tarde do dia 4 de janeiro,
Topsy foi alimentada com
460 gramas de cianeto
de potássio, misturado
em meio a cenouras, e

eletrocutada. O evento foi -

filmado pelo inventor e
engenheiro Thomas Edison,
e testemunhado por cerca
de 1.500 pessoas. Em 1944,
o circo foi incendiado,
e comentários à época
chamaram o ocorrido de "A

vingança de Topsy",

�

Quedado

Sputnikl
55 anos mais tarde, no mesmo
dia, o satélite soviético Sputnik
I � o primeiro satélite artificial
do planeta - entra em queda,
após ter completado 1.440

.rotações completas ao redor
da Terra. O satélite havia sido

lançado no dia 4 de outubro
do ano anterior, passando
três meses inteiros na órbita
terrestre. O lançamento e queda
do Sputnik foi o estopim inicial
da corrida espacial, levando
o governo dos EUA a criar a

Agência de Projetos de Pesquisa
Avançada (ARPA ou DARPA)
em fevereiro de 1958.
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CINEMA

Sofrimento
e redenção
à francesa
Um dosmaiores clássicos da literatura

mundial, liasMiseráveis"recebenova
versãopara os cinemas em2012

JABAGuÁDO SUL

PEDROLEAL

eanValjean é umhomem
temido - recém liberado
da prisão, é visto com

desconfiança pela po
pulação. Desconfiança
esta que lhe impede de

conseguir um emprego, moradia,
ou sequer uma estadia de uma

noite após 19 anos preso. Seu cri
me? Ter quebrado uma janela e

roubado um pedaço de pão para
alimentar as irmãs. É com essa

tragédia - ainda tão atual - que
começa o clássico da literatura
francesa "Os Miseráveis", consi
derado por muitos críticos como
uma das mais importantes obras
da literatura mundial. E que este

ano recebe uma nova adaptação
para o cinema.

Publicado originalmente em

1862, o clássico de Victor Hugo
traz um retrato extremamente

complexo e detalhado da vida e

das injustiças na sociedade fran
cesa entre 1817 e 1835. E no mes
mo ano em que era lançado em

Paris, era publicado em edições
traduzidas para o português, ale
mão, inglês, russo, italiano e es

panhol.
Enfrentando a rejeição da so

ciedade, Valjean rasga seu pas
saporte e parte em uma .longa
jornada de redenção, se estabe
lecendo como um grande filan- .

tropa ao mesmo tempo que se

torna um foragido da justiça. "Os
Miseráveis" - ou Lês Miserábles,
para os puristas - trata de um dos
temas mais complexos da litera
tura e da sociedade: a redenção e

a desigualdade.
Além de JeanValjean, a trama

acompanha também outras vi

das praguejadas pelo sofrimento
e a injustiça: do obcecado in

vestigador Iavért, determinado
a levar Jean Valjean a justiça a

qualquer custo, ao jovem e apai
xonado estudante Marius, envol
vido acidentalmente com gru
pos revolucionários. Da pobre
Fantine, condenada à miséria e

tratada como uma prostituta por
ter tido uma filha antes do casa

mento, largada aos cuidados do

ganancioso e mesquinho The

nardiér, levado à falência após ter
a menina "abduzida" porValjean,
cumprindo uma promessa. E é

claro, a pequena Cosette, criada
por Jean Valjean durante seu re

fúgio em um convento em Paris.

Sofrimento, amargura e re

viravoltas cercam estes e outros

personagens, vidas entrelaçadas
em mais detalhes do que apa
rentam, enquanto Victor Hugo
conta não apenas as suas histó

rias, mas também detalhes sobre
o ambiente parisiense, sobre a

batalha deWaterloo, a sociedade
francesa, enquanto discorre so

bre política, religião, moralidade,
redenção e as diferentes mani

festações de amor.

VERSÕES Su� nomundo todo, "OsMiseráveis" já foi adaptado para quadrinhos,
cinema e animação. No teatro, tevewnamontagemmusical de Claude-MicheI SchOnberg

Longa história
no cinema e no teatro

Além da adaptação que es

tréia no final deste ano, estre

lando Hugh Iackman como Jean
Valjean, Russel Crowe com o Ins

petor Iavert, e Sacha Baron Co
hen como o senhor Thenardier,
"Os Miseráveis" teve numerosas

adaptações teatrais, musicais
e cinematográficas. De fato, o

filme com previsão de estreia

para dezembro deste ano é a 51 a

adaptação em vídeo da trama,
isso descontando-se animações.

No cinema e na televisão já
foram quase dez adaptações
fiéis, como o francês "Lês

-

Mi

serables", de 1972, com Geor

ges Geret no papel principal, e

a adaptação hollywoodiana de

1998, com Liam Neeson como

Jean Valjean, Claire Danes como
.

Cosette e Geoffrey Rush como o

inspetor Iavert, até recontagens
em ambientes diferentes do ori

ginal. Caso da adaptação france
sa de 1995, que reconta a trama

durante a Primeira Guerra Mun

dial, através de um homem que
vê em suá vida um paralelo com

o clássico deVictor Hugo, e do ja
ponês Kiyojinden, de 1938.

.

Tambémmarcou presença na
teledramaturgia brasileira, com a

novela "Os Miseráveis", de 1967,
pelaTVBandeirantes, adaptando
de forma fiel o texto literário. Mas
fora do formato literário, é no pal
co que a trama fez mais sucesso,

com o musical de Claude-Michel

Schõnberg, com múltiplas produ
ções desde sua estreia em 1980. E

é esta adaptação que serve de base
para o novo filme, cujas filma

gens começam em fevereiro.
FOTOS DIVULGAÇÃO

RETRATO Um dos mais amados escritores de seu país, VICtor
Hugo falava das injustiçaSda sociedade fI"ancesa no séculoXIX

SOBRE O AUTOR

Considerado um dos maiores,
se não omaior escritor francês,
Victor-Marie Hugo foi poeta,
dramaturgo, estadista, artista visual
e ativista pelos direitos humanos,
gozando de grande popularidade
em seupaís de origem, e de imenso
renome nos círculos literários de
todo omundo.
De início um grande defensor
damonarquia, ao longo da vida
mudou de posição, passando à
defesa dos ideais daRepública da
França: Igualdade, Liberdade e

Fraternidade. Embora sejamais
conhecido na França como poeta
e estadista, fora do país de origem
sua fama vem de seus dois grandes
romances: "OsMiseráveis" e "O
Corcunda deNotreDame", dois
dosmais notórios exemplares do
movimento romântico na literatura
francesa.
VictorHugo faleceu de causas
naturais emmaio de 1885, aos 83
anos. Suamorte causou grande
comoção nacional. Como estadista
e ativista, ajudou amoldar a terceira
república e a democracia francesa.
Mais de dois milhões de pessoas se

juntaram à suaprocissão funerária,
doArco do Triunfo até o Panteón,
onde divide uma cripta com
outros dois luminares da literatura
francesa - Emile Zola eAlexandre
Dumas.Namaioria das cidades

francesas, existem ruas, avenidas
ou parques com seu nome.
Como testamento, deixou <;tpenas
cinco frases curtas: "Eu deixo 50
mil francos aos pobres. Quero
servelado em sua honra. Rejeito
orações funerárias de todas as
igrejas. Imploro por uma oração por
todas as almas.Acredito emDeus".
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Britney não quer
casamento grande
Britney Spears nãoquer saber de casamento
extravagante. Segundo a revista "InTouch

Weekly", a cantora, que está noiva de Iason
Trawick, planeja uma cerimônia discreta e
com a família em Lousiana, Estado onde
nasceu. Este é o terceiro casamento de

Britney. O primeiro foi com um amigo de
infância, e a segunda comKevin Federline.

Timberlake pode
viver Elton John
Em entrevista ao jornal "LATimes", Elton
John afirmou que JustinTimberlake era o
"número um da lista" para interpretá-lo em
"Rocketman" filme que contará a história
da vida de Elton. "Vamos anunciar algo
sobre issomuito em breve," disse Elton
sobre o filme, que terá script de Lee Hall,
que assinou "BíllyElliot"

Forbes homenageia
Michel Teló
O sucesso damúsica ''Ai Se Eu te Pego"
segue fazendo Michel Teló desbravar
fronteiras. Os mais de 94 milhões de acessos
ao clipe noVouTube fizeram o site da
revista americana "Forbes" o classificar
como "fenômeno da internet". O título da

reportagem é: "Você ainda não ouviu falar
deMichel Teló, fenômeno brasileiro da
countrymusic?Você irá".

Chico Anysio deve
sair do respirador
Segundo boletim divulgado
nesta segunda-feira, osmédicos
estão diminuindo a sedação do
humorista Chico Anysio para iniciar a
retirada do respirador. O humorista está
internado desde o último dia 22 no CTI
do Hospital Samaritano, em Botafogo,

.

naZona Sul do Rio de Janeiro.

Have Vou Heard Of Brazilian
CountryMusie Phenomenon

.
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PREVISÃO DO TEMPO

Joaozinho
Durante o jantar, Joãozinho conversa com amãe: - Mamãe, porque é

que o papai é careca? - Ora, filhinho... Porque ele temmuitas coisas para

pensar e émuito inteligente! - Mas mamãe....então porque é que você

tem tanto cabelots Quieto e come logo esta sopa, menino!

-

Na escola, o garotinho está chorando e a professora diz: - Não chore,
Joãozinho! Quando gente pequena choramuito acaba crescendo e

ficando feia. -Então professora quando a senhora era pequena deveria

ser uma grande chorona, hein!

SUDOKU
6 4 8

-

9 7 4

1 8 217
3 6 1

>--- -

4 9 3 5

2 1 9,1
5

,

7 8 9
--

9 2 3
----

2 5 8

DIVIRTA-SE

Prolessora chorona

Preencha um quadrado
9x� com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repeti" números em cada

I quadrado de 3x3.

...

Sol começa a

perder a lorça
no Litoral

,

\
O ar secomantém o tempo
estável com sol namaior parte
do dia em Se. Entre a tarde e

noite o ar seco perde forçano
litoral, anebulosidade aumenta
com possibilidade de chuva
fraca e isolada naGrande

Florianópolis e litoralNorte.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: 18°C
MÁX: 28°C

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 26°C

JOAÇABA
.... Á
16° 29°

SEXTA
MíN: 18°C
MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN:200C �
MÁX: 27°C

'
••• ,'Ij

Ensolarado

.......

lI'
Instável

Oeste tem previsão
•

�amzo
Enquanto no Leste catarinense a

tendência é de chuva ao longo de

quinta e sexta-feira, com formação
de nuvens hoje, no Oeste do Estado,
a previsão é de pancadas de chuva
forte, com trovoadas e possíveis
quedas de granizo, particularmente
na região de Planalto.

Embora não deva cair até quinta
feira, a tendência é que hoje volte
a se formarem nuvens de chuva ao

longo das regiões litorâneas de Santa
Catarina, assim como no Norte do
Estado. A previsão é que a chuva
comece a cair a partir de quinta-feira,
commaior força na sexta-feira.

Parcialmente
Nublado

;.;..�
' ... ,1

.

Chuvoso

CANOINHAS

.... Á
16° 29°

RIO DO SUL

""Á
160 27°

@>
SE VOCÊ VAI PARA...

LAGUNA
Dia de tempo firme, com
sol forle bloqueado apenas
por algumas nuvens, com
formação de chuva ao

longo da tarde e a noite.
As temperaturas ficam
entre os 19'C e os 27'C.

llllllillllllllilllll",I,III11i1ldLIIJI' 1111111111111111

JOINVILLE
.... Á
18° 28°

I

/
JARAGUÃ DO SUL

_ .... Á
18° 28°

I

BlUMENAU
""Á
18° 30°

\i

to' ...
,II

� - 1"''''' !
FLORIANÓPOLIS \ I

.... Á (
19°27° l'

I
{

CRESCENTE 1/1

CHEIA 9/1

16/1

NOVA 23/1
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fie Parabéns para Sarah Zeft 1Ilfe
completa 23 anos dia 04/01, o pai
Ivo Zeft {Popular Camarão) d...ja
muitas felicidades.

c . 11. A titia Bárbara deseja boas
vindas para a pequena Ferllanda
Medeiros que chegou dia 12112/11.

�t Feliz Aniversárln para Laís
Kelin Baron que comemorou idade
nova no dia 02101. Quem deseja
felicidad.s é o noive) Giovani.

4. Parabéns para Crislainy C.
Stoeberl que no dia 03/01
festejou o seu aniversário.

5. O fofinho Gabriel cu.tlindo uma

praia no dia 31/12.

6. As amigas Janara, Mairiliane e

Thalná na festa de encerramento
escolar.

'/I�, Mil vivas para Adir Konel! que
completou idade nova no dia 30/12.
Quem deseja muitas felicidades
são os s.,us quatr. filhos, a neta,
o genro, à mãe e em especial
sua esposa IIva, que o ama

muita. EI. agradece a todos Aue
compareceram à sua testa.

8. Famílias Tomasi, Meurer
e Borlilha na virada de Ano
em Balneário Comburiú.

9� Os amigos Débora, Rafael
Shirakashi, Cyntia e Rafael Kanke,
passando as férias no Rio de
Janeiro no dia 01/0l e visitando
o Cristo Redentor.

10. Sara Letícia de Ávila
comemorando a chegada de
2012 reunida com os amigos.
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CRÔNICA
ELYAHDRIA SILVA,

ESCRITORA

o BALANÇO
DAS AUSENCIAS

Na época mais famosa do ano os mesmos pe
didos feitos por milhões de corpos e almas:

saúde, paz, amor, dinheiro, felicidade, eis o famoso
quinteto. É possível que nas cinco palavras estejam
embutidos -carros, casas, viagens, reformas, joias,
sonhos de consumo, seja o que for, é tudo muito

importante. Por que ninguém pediu mais genero
sidade, mais respeito, mais calma, mais sorrisos,
mais gratidão, mais humildade, mais compaixão?
Achei estranho não pedirem aquilo de que mais

precisam, mas tudo bem, essas esquisitices são

bem típicas de nós, seres humanos. Porque talvez
isto não signifique muito, pode esperar, podemos
aguentar só mais um pouquinho, é piegas demais
e as pessoas precisam de prazeres mais urgentes,
felicidadesmais velozes, alegrias mais robustas que
possam ser pagas em 12x no cartão.

Qual o seu ba

lanço de 2011? Entre
a farofa, o arroz à

grega e as uvas so

brou um tempinho
para fazê-lo? Sem
tirar a roupa velha
e suja é difícil entrar
na nova festa, que
é 2012, você vai ser

barrado, vai se per
der em algum cor

redor. No meu caso

foi o ano em que
vivi cada dia, cada
hora, sem pensar
no futuro que estava

ali, bem pertinho. Sem planos, sem grandes euforias,
um livro sem capítulos, com começo de páginas em
branco e a certeza de que o fim não existe. Quando
2011 chegou minha mãe havia partido fazia um mês
e aprendi que nesta hora belas palavras não podam
os espinhos da dor da ausência, já o silêncio sim, este
é um bom anestésico. "Isso passa" (quando tiver 80
anos ainda saberei que não, não passa). Sem avisar,
outra "paulada" veio no decorrer do ano, avassalado

ra, traiçoeira, levou uns bons quilos meus embora e

deixou uma certeza: certas pessoas só vão desejar sua
companhia na alegria e nunca na tristeza. Essas pes
soas são o que de melhor pode lhe acontecer porque
através delas você desenvolverá um dos mais belos
sentimentos: a compaixão.

Sobrevivi, fiquei para contar a história e a entrada

para 2012 veio com toda a calmaria comum depois de
grandes tempestades, com a beleza tímida do pôr do
sol que quer chegar, mas está um pouco envergonha
do. Ainda é possível encontrar encantamento nas per
das, nas saudades e, fazendo o balanço das ausências,
tenho orgulho por nunca ter deixado o desencanto
tomar conta e por ter acreditado que tudo vale a pena
ser feito desde que se acredite na vida com seu paco
te completo. Então, querido leitor, em 2012 continue
acreditando, se cerque dos encantos, aconteça o que
acontecer, pois são eles que te salvarão das catástro
fes. Faça tudo diferente, ou pelo menos o que conse

guir, mas. não deixe de fazer. Ah, e não se esqueça de
fazer o balanço, ele será importante para você seguir
corri mais segurança por essa estrada que acabamos
de pegar agora, a estrada de 2012.

I'
Então, querido leitor,
em 2012 continue
acreditando, se

cerque dos encantos,
aconteça o que

acontecer, pois são
eles que te salvarão
das catástrofes. aça
tudo diferente, ou
pelo menos o que
conseguir, mas não
deixe de fazer.

CINEMA
JARAGUÁ DD SUL
• Cine Breithaupt 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (14h,
16h30, 1 9h, 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• Gato de Botas - Dub (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e

21h20)
• Cine Breithaupt 3
• AAlvin e os esquilos 3 - Dub (14h30)
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (16h20, 18h50 e 21 h20)

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

Leg (14h, 16h40, 19h20 e 22h)
• Cine Garten 2
• Gato de Botas- Dub (14h20 e 16h50)
• Noite de Ano Novo-Leg (18h40e21h10)
• Cine Garten 3
• Os Muppets - Dub (13h50)
• Roubo nas Alturas - Leg (16h30, 21 h20)
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - dub (18h50)
• Cine Garten 4
• 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 (21h50)
• Cine Mueller 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

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

Dub (13h45, 16h20, 19h e 21h30)
• Cine Mueller 3
·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 17h15)
• Roubo nas Alturas - Leg (19h1 O)
• Noite de Ano Novo - Leg (21 h30)
• Cine Neumarkt 4
• Compramos um Zoológico - dub (13h40, 16h1 O, 18h50
e 21h20)
• Cine Neumarkt 5
• 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 ShoppingJ (3d)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma - Leg

(11 h40,14h25, 17h10, 19h55 e 22h40)

• Cine Norte Shopping 2
• Amanhã Nunca Mais - Nac (13h25 e 16h10)
• 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 (11 h30, 14h05, 16h40, 19h15 e 21 h50)
• 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 al1uras -Ieg (18h, 20h15 e 22h30)

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

• FINA ESTAMPA
Tereza Cristina avisa que vai reabrir o "Le Vel

mont" e Fred se interessa ao saber que ela ainda não
tem um chef. Griselda teme que sua rival descubra

que ela financiou o novo restaurante de Renê. Pereiri
nha vê Teodora com seu passaporte e tira satisfações
com ela. Vilma ajuda Letícia à escolher seu vestido de

noiva. Juan Guilherme avisa a Fábio que sua mãe está
voltando para o Brasil. Griselda se arruma como Perel
rão para trabalhar na reforma de sua mansão.

• AQUELE BEIJO
Claudia diz a Maruschka que Regina está disposta

a processá-Ia. Vicerite decide enfrentar Juan. Belezinha
diz a Agenor que não sabe se ainda o ama. Camila dis-

.

cute com Ricardo e vai embora levando Flavinho. Brigitte
encontra Camila com Flavinho em sua casa. íntima pede
o divórcio a Bob. Vicente diz a Lucena que a solução para
evitar problemas com a justiça é anular o casamento dos
dois. Vera comunica a Sarita que irá denunciá-Ia.

• A VIDA DA GENTE
Ana conta para Alice sobre o beijo de Lúcio.

Ana leva Lúcio ao baile de sua avó em Gramado.
Iná e Laudelino dançam e trocam declarações de

amor. Rodrigo pede para Manuela voltar por causa
de Júlia. Eva fica contrariada por Ana defender Ma
nuela. Manuela chega de Florianópolis para passar
o final de semana com Júlia. Rodrigo vai para casa

de Nanda, que não consegue animar o irmão. Eva

procura Manuela.

• VIDAS EM JOGO
Divina jura que Elton está armando. Ele sai, di

zendo que vai chamar os seguranças do condomínio.

Margarida expulsa Divina de sua casa e sobe as es

cadas. Elton, que na verdade estava atrás da porta
ouvindo a conversa, entra com um sorriso malicioso.
Divina afirma que fará de tudo desmascará-lo. Fran
cisco deixa o hospital acompanhado de Patrícia e Rita,
que se controlam para não brigar.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade �(iS emissoras).
<. -

ANIVERSARIANTES
4/1 Claudia Torrineli Maicon LN. Pasquali
Adair J. cavallin Egon Richter Mara R. Vieira

Adalto G. Ossowsky Elder de Oliveira Renaldo Guths

Adelar Oloskamke . Endi K. Mader Renilda Ribeiro

Afonso K. Schmidt Fernando De A. Cavalcanti Rosane R. Silva

Afonso Kleinschmidt Gabriele R. Silva Rosilene Guenze

Anderson H. Bublitz Jair Romão Sidnei Stinghen
Anderson L. Stuber João P. Sebold Susana Bruns

Arno B. S. Filho Jonathan Quintino Tateane Correa

carmelinda De F. G. Zang José R. Sobrinho Terezinha Roeters

Carolina Mattos Julia Giacomelli Valdecir Baumann

Charles Schmauch Katia Buettgen
Claudenizio Urbanski Lucimara A. da Silva ,

, ,

I II I I ii II

HORÓSCOPO
rzi1 ÁRIES
•• Neste dia, concentre-se mais para

alcançar bons resultados e contenha a

sua impetuosidade. Estimule também a

colaboração ao seu redor.

� TOURO
-

lt!!I!I A busca por prazer deve ser sua grande
meta. Evite aborrecimentos com quem
se colocar em seu caminho: Na vida

sentimental, é hora de expressar seu amor.

GÊMÉOS
Não se preocupe em aparecer: mostre
do que é capaz apenas às pessoas que
interessam. Trabalhe com dedicação para
atingir as suas metas pessoais.

CÂNCER
Sua mente estará dinâmica e este é
um ótimo período para trabalhar seus

projetos profissionais. Com seu par,
podem fazer maravilhas pela relação.

• LEÃO
Bom momento para resolver problemas,
especialmente os que possam ocorrer

no emprego. Também terá bons frutos
ao iniciar atividades que exijam empenho.

IR VIRGEM

_ Respire fundo e não deixe a inquietação
evoluir, ainda mais se precisa tomar uma
decisão importante na carreira. Com

quem ama, maneire Ila. possessividade.

• LIBRA
Suas ações mais importantes devem ser

realizadas com discrição. No trabalho,
evite se expor. amor, supere uma

divergência com diálogo e diplomacia.

ESCORPIÃO
Poderá brigar por assuntos ultrapassados
que não levam ao esperado. No
relacionamento afetivo, o clima de paixão
estimulará a sexualidade com o par.

SAGITÁRIO
Empenhe-se mais por seus resultados
no trabalho. Faça uma lista de suas
atividades. No romance, a energia sexual
e a paixão estarão em alta.

CAPRICÓRNIO
Na área profissional, o período será

• favorável para desempenhar atividades
que exijam pesquisa e precisão. No amor,
um dia dedicado aos pequenos prazeres.

AQUÁRIO

ii Em família, conflitos financeiros não estão
descartadoS. No amor, Marte vai atiçar seus
desejos, porém, fatos do passado podem
pesar contra a hannonia conjugal.

PEIXES

• Aproveite este dia para resolver
pendências profissionais e tudo o que
envolva contratos e documentos. A

dois, sentimentos de mágoa devem ser

superados.
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Coluna do Moa
Tita Pretti - Interina

redação@ocorreiodopovo.com.br

Agito longe da areia
7\ ]ão é apenas na areia que o verão pode ser curtido. A Festa
1 " de Verão deBlumenau, a Sommerfest, vai celebrar a tradição
germânica nos dias 5, 12, 19 e 26 dejaneiro, e nos dias 2 e 9 defeve
reiro.Afesta é um banqueteculturalpara quem aprecia a cozinha
alemã, bandas típicas e a variedade de chopes das cervejarias ar
tesanais. Os desfiles típicos ocorrem semprea partir das 19h30,
no Parque da Vila Germânica. Outro destaque dasfestas de verão
de Blumenau é o Festival Gastronômico, que iniciou ontem e vai
até o dia 31 de janeiro, envolvendo pizzarias, restaurantes e bote

quins que irão criarpratos diferenciados com ingredientes típicos
da região. Os clientes que degustarem as delícias no período do

festival gastronômico levam para casa um livro de receitas de to
dos os pratos produzidos no festival.

PRAIA Sandra Broring CUl'tinclo o verão
na praia de Lagoinha, em Bombinhas, na

companhia de sua 6Ihota IletOyn

J-Lo pode.passar
O Ca:maval na Bahia
A cantora, atriz, dançarina e estilista Jennifer Lopez pode ser

mais uma atração do Carnaval baiano, segundo a coluna Retratos.
daVida do jornal carioca Extra. A estrela está negociando sua

vinda para ser a atração internacional da folia da Bahia. Durante a

passagem pelo Brasil, a dona dos bits "On the floor", "Jenny from
the Block" e "Get Right" deve fazer um "pocket show" no Camarote
Salvador, um dosmais badalados do circuito Barra/Ondina,

I
,
I
J
1

BananaJoe
Marque naagenda: é
neste-sãbado, dia 7, que
o trio mais aclamado da
música eletrônica nacional
volta ao Summer Club

.

Banana Ioe, na charmosa
praia de Ubatuba, em São
Francisco do Sul. O point
vai receber os djs Fabrício
Peçanha, Leozinho e

Rodrigo Paciornik, além do
aclamado dj de hip hop de
São Paulo, Puff.

\i>.

FÉRIAS O belo
casal Adriana

e Kent CUl'tindo
o ano novo 'em

norianópolis

1

Tira O pé cio chão!
A Ilha daMagia vai tremer ao
som do axé nesta sexta-feira,

dia 6. A capital do Estado
vai receber a baiana Cláudia

Leitte no Floripa Elétrica,
evento que ocorrerá no Stage
Music Park, o maior complexo

de entretenimento do Sul
do país. A cantora abre as

apresentações da noite,
que também será animada

por Alexandre Peixe (que já
compôs canções para Ivete

Sangalo, Daniela Mercury, !

Chiclete com Banana, Asa de

Águia, Claudia Leitte, entre
outros artistas consagrados)

e pela catarinense Diana
Dias, primeira.cantora do
gênero musical em Santa

Catarina. Os shows começam
às 20h. Os ingressos do .

primeiro lote custam R$ 30
(pista), R$ 50 (área vip), R$

60 e 80 (camarotes feminino
emasculino) e podem ser

comprados pelo site: www.
blueticket.com.br

UMZ
ConlabiJ idade

W\Nw:gumZ.oom.Or

(47)$S71-4747
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Avante!
Espo tes

Henrique Porto redacao@avanteesportes.com

Dez desalios para
a FME (Parte 1)
f"1Jmo éde conhecimento, 2012 será um ano de eleições
vmunicipais. Sempre defendi a teoria que o esporte não dá votos,
mas com certeza tira. Em três anosficou claro que o esporte não
está entre as prioridades dos atuais gestores de Iaraguá do Sul. Não
os culpo, afinal cada cabeça pensa de umaforma.Mas gostaria de
aproveitara primeira coluna do ano para propor dez desafios aos
atuais dirigentes da FundaçãoMunicipal de-Esportes. São eles:

I) Encontrar uma solução
para a,pista de atletismo
Disse em outras ocasiões que o único problema da pista é

.

o piso. Conheço o projeto, que teve acompanhamento da

Federação Catarinense damodalidade. Houve cuidado na
compactação da base, na inclinação e na drenagem. Pela
embalagem (piso) ser feia, consideram oproduto ruim.
Faltou sim planejar vestiários, arquibancadas, etc.

2) Encontrar uma solução
para o Ginásio ArthurMüller
Assunto bastante debatido aqui na coluna. Sou contra a

demolição - entre outros motivos - por acreditar que um
terminal urbano naquele local não resolverá os problemas
do transporte público. Também sabemos que a reforma
do ginásio custa um terço do alardeado pelo Secretário de

Administração:

3) Concluir as obras
da Arena Jaraguá
Faltamuita coisa por ser feita no cartão postal da cidade.
Elevadores, pisos e equipamentos estão entre as principais
pendências internas. Na parte externa, falta delimitar o
estacionamento, asfaltar (ou calçar) e urbanizar o local. O
projeto de criar o Parque daArena, com vários atrativos,
sequer saiu do papel.

4) Reativar O ·Programa
Esporte e Cidadania
Para mim, a grande bola fora da atual administração.
Picuinhaspolíticas tolheram a iniciação esportiva de
aproximadamente trêsmil crianças e jovens. Uma pena! Se
não fossem os projetos do voleibol e do basquete - estes

financiados por empresas, aliados ao Sesi e às iniciativas
voluntárias - como da Futuro Apartamentos - a situação
estaria de mal a pior.

.

5) Reestruturação da
Chelia de Comunicação
Os atuais dirigentes da FME nunca deram bola para a Chefia
de Comunicação, função essenciai para nós da imprensa.
O que deveria ser umaAgência de Notícias a serviço da
comunidade se transformou em um setor quase sem
utilidade. Os conteúdos produzidos são pobres e as fotos -

invariavelmente - não possuem a qualidade necessária.

Continuo minha abordagem na sexta-feira ...

FUTURO

palmente pela falta de um local

apropriado. O tiro de armas longas
é praticado nos estandes do Clube
Atlético Baependi. As armas curtas
têm o Vieirense como principal
centro de treinamentos.

"Por enquanto sou o único atle
ta da região na Seleção Brasileira,
mas neste ano o Clésio (Cunhare
o Gustavo (Keunecke) conquista
ram o direito de serem observados

pela comissão técnica", comenta
Lopes. O atirador acredita que o

complexo permitirá o surgimento
de novos nomes. "Hoje contamos

com uma boa estrutura de pessoal
e de material esportivo, mas pro
curamosmelhorar a cada ano".

Enquanto a estrutura não che

ga, Lopes lança um desafio aos

atletas da modalidade: yencer as

quatro competições que a equipe
disputará neste ano e assim ho

menagear os dez anos do dube.

Agora é aguardar, para ver do que
.

esse povo bom demira é capaz.

Tiro planeja centro
de treinamentos

, �

Pedra fundamental do complexo deve
ser lançada ainda no primeiro semestre

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

ville, Brusque, Timbó e Pome
rode. "Mesmo com as adversi
dades, conseguimos que vários

l)róximo de completar seu déci- atletas terminassem o ano entre

rmo aniversário (foi fundado em os primeiros colocados em suas

21 de janeiro de 2002), o Clube de categorias", comemora.
Atiradores Iaraguá vive um dilema. A situação tende a melhorar
Vitorioso nos estandes, se ressen- a partir deste ano. De momento,
te da falta de um local adequado Lopes trabalha no projeto de um

para treinamentos. "Muitas vezes complexo de tiro olímpico. ''As
esbarramos nesta falta de estrutura conversas com os setores interes
e comprometemos os resultados . sados já vêm acontecendo. Acredi
em alguns períodos do ano", afirma to que ainda no primeiro semestre

Samuel Lopes, principal atleta da lançaremos a pedra fundamental
modalidade nomunicípio. daquele que será um dos mais

Lopes lembra que, nas com- modernos centros de treínamen

petições estaduais, Iaraguá do tos da modalidade no Estado".
Sul compete em condições de A ideia é que o local atenda

igualdade com municípios que conjuntamente as modalidades

possuem instalações de treina- de tiro ao prato, armas longas e

mentos de primeira linha, como armas curtas. Hoje, o tiro ao prato
são os casos de Blumenau, Ioin- não é praticado na região, princi-

DNULGAÇÃO

'CIésioCunha (I;) seráum cios atletas beneficiadôs como centro de treinalRento�

Copa São Paulo ainda revela craques
Oito jogos abriram a 43a edição

da Copa São Paulo de Futebol Ju
nior na tarde de ontem. O torneio
de base, que neste ano conta com

96 equipes, abre a temporada do
futebol nacional. Atual campeão, o
Flamengo desponta como grande
favorito, ao manter a base vence

dora de 2011.
Outro time que pode surpre

ender é o �éÜCf\-l\jG1,qu� em

dezembro conquistou o título do

Campeonato Brasileiro Sub20,
derrotando o Fluminense na de
cisão. Mas a grande atração des
ta edição Copa São Paulo deve
mesmo ser a estreia em âmbito
nacional de Romarínho, filho do
ex-atleta e agora deputado fede
ral Romário, vestindo a camisa
do Vasco.

As últimas edições da com-

./

petição revelaram nomes como

Neymar, aos iS anos, em 2008,
e Lucas, que ainda era chama
do de Marcelinho,� em 2010.

No passado, a Capinha revelou

craques como Falcão, Toninha
Cerezo, Raí, Dener, Casagrande
e Kaká. Originalmente, o tor

neio foi criado para comemorar
o aniversário da cidade de São

Paulo, em 25 de janeiro.
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Ainda falta infraestrutura para
se se desenvolver

Na primeira visita de Dilma Rousseff 1 "
ao estado como presidente da Repú- ,Iblica, no mês de junho, o governador
Raimundo Colombo teve tempo apenas
para uma rápida conversa, que descre
veu: "O clima foi bem positivo, muito
cordial, amável e de respeito". Na oca

sião o governador reforçou a necessi
dade de duplicação urgente da BR-470.
E no discurso de Dilma foi recompen
sado. A presidente afirmou que a obra
era uma "questão de honra", O discur
so de ambos, aliás, enalteceu a parceria
que há entre os dois níveis de governo.

Obras Santa Catarina tem 547 quilômetros
de estradas e rodovias sob responsabilida
de do Estado em obras, o que envolve um

,; investimento da ordem deR$ 618milhões.

�
§ Aeroportos Outro grande entrave ao de-

� senvolvimento do estado. E neste caso o

• saldo do ano é bastante positivo. O Execu
-g
'O tivo estadual conseguiu liberar o terreno

� para a ampliação do Aeroporto Interna
� cionaI Hercilio Luz, de Florianópolis, e já
,& lançou edital de pavimentação do novo
�
B acesso, obra orçada em R$ 80milhões,
,
·

� No interior, os aeroportos de Jaguanma
� e Correia Pinto receberam investimentos

pesados e devem ser entregues, respecti
� vamente, nosmeses demarço e junho. No
] casodeChapecó,oquemaiscresceemmo
� vimento de passageiros, a meta é ampliar•

� o terminal de embarque e desembarque.
.�
c.

Ferrovias Em agosto, os secretários de
Estado de Infraestrutura de SC, PR, RS
e MS (Codesul) estiveram no Ministério
dos Transportes para pedir que o traçado
da ferrovia Norte-Sul seia definido com a

participação dos governos estaduais. Na
ocasião, o secretário de Infraestrutura de
Santa Catarina, Valdir Cobalchini, defen
deu que o traçado contemple a grande

.

região do Oeste e Meio-oeste, onde estão
localizadas as maiores agroindústrias do'
Brasil e que dependem de matéria prima
do centro do país.
Mobilidade urbana, ou a falta dela, tem
tirado o sono dos moradores da Grande

Florianópolis. Pára tentar dar um jeito no
problema, o governo investiu na ideia da

quarta ponte. Se o projeto, conforme foi

apresentado, for levado à diante, exigirá
investimentos deR$l,l bilhão.

BRDE, SEMPRE PERTO
DE QUEM QUER CRESCER.
Novos escritórios em Chopecá e Joi�ville.

CENTRAL DE DIÁRIOS
VINfE E NOVE INTEGRADOS

1lUlt] DIARIos PRESENÇA EM
�._� INTEGRADOS 62% DE se

:=. [Pele Estado J :,,: Um prodllto CNR
peloestado®centraldedíarios.com.br

SEGURANÇA NAS FÉRIAS

ViagemSegura tem
449 cadastrados
Moradores que irão viajar e querem
participar do programa da Polícia
Militar, ainda podem se cadastrar
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

QPrograma da Polícia Militar
Viagem Segurança continua

com força total. Desde o lança
mento, dia Iodo mês passado, o
140 BPM, em Jaraguá do Sul, re
gistrou 449 residências que são
monitoradas diariamente por
equipes de policiais. A expecta
tiva é aumentar ainda mais esse

número até o fim do programa,
dia 27 de fevereiro, data em que
se encerra a OperaçãoVeraneio.

Desde o início de dezembro,
policiais realizam rondas diárias

.

em residências cadastradas no

site da PM ou mesmo na sede
do Batalhão. A Polícia registrou
alguns arrombamentos em resi
dências nesse período, mas ainda
não sabe informar o total e nem

. se forma em casas cadastradas

pelo programa. No ano passado,
foram monitoradas 600 residên
cias e apenas uma ocorrência de
uma janela aberta foi registrada.

Quem ainda pensa em viajar
e quiser participar poderá rea-

lizar o cadastro através do site

http://www.14bpm.com.br/.
clicar no link Operação Viagem
Segura 2011/2012 e preencher
as informações importantes. O
documento impresso deve ser

entregue na sede do Batalhão.
Assim, as rondas passam a ser re

alizadas pelos policiais, divididos
em cinco setores. O aspirante ofi
cial Edson Jesus da Silva ressalta
a importância de avisar támbém
se alguém ficará responsável
pelo domicílio durante o período
em que a família estiver fora para
que nenhuma surpresa desagra
dável ocorra, A cada ronda, a PM
deixa na caixa de correios um

cartão de visita informando o dia
e a hora do deslocamento.

Sai
ano, entra ano, e a situação da infraestrutura em Santa Ca

tarina permanece crítica. Se o estado tem a vantagem de abri

gar quatro portos, estando dois - São Francisco do Sul e Itajaí
- entre os mais importantes do país, por outro as ligações rodoviá
rias até estes portos são deficientes, causando atrasos e prejuízos.
Soma-se aí a já cansativa novela da duplicação da BR-101 Sul. Sem
dúvida houve uma evolução, mas o trecho está longe de ser con

cluído, como vem chamando a atenção sistematicamente o próprio
governo do Estado, os parlamentares federais e estaduais e o setor

produtivo, capitaneado pela Federação das Indústrias (Fiesc). A luz
no fim do túnel vem exatamente da pressão por maior agilidade e

também por outras obras de ampliação da capacidade de tráfego
e das condições de segurança nas BRs 470, 280 e 282. Pesa ainda
o movimento, tanto em Santa Catarina quanto em Brasília, pela
implantação de linhas ferroviárias ligando o Oeste ao litoral e per
mitindo, com isso, a redução de preços de insumos básicos como os

grãos para as granjas de aves e suínos. Do ponto de vista estadual,
é válido ressaltar que o governador Raimundo Colombo, ao tomar
posse, determinou a continuidade de todas as obras rodoviárias já
em andamento e o início de outras consideradas fu_ndarnentais. Em
seu primeiro ano de governo entregou as SCs 401 e 405, na Capital,
e os acessos aos municípios de Ipuaçú, Mirim Doce e Abdon Batis
ta, consolidando a expectativa de, até o final de 2012, Santa Catari
na ser o único estado brasileiro com 100% dos municípios servidos
com pelo menos um acesso pavimentado.

EDUARDO MONTECINO

I

PRF divulga baIanço oficiaI daOperação Fim deAno
APRF (PolíciaRodoviáriaFede

ral) divulgou ontem dados oficiais
da Operação Fim deAno, encerra
da à meia-noite de segunda-feira.
Nos dezoito dias dos trabalhos,
que envolveram os feriados do Na
tal e do Réveillon, 13.980 veículos
foram fiscalizados e 8.361 multas

aplicadas em Santa Catarina. 814
veículos foram retidos e 201 car

teiras de habilitação apreendidas
por diversos motivos. Os radares
também foram empregados para
fiscalizar o excesso de velocidade
durante o período de final do ano.

As infrações flagradas pelos
radares fotográficos ainda não
estão contabilizadas porque as

imagens precisam ser referenda
das. A estimativa é que neste pe
ríodo tenham sido lavrados mais
de 9.000 autos de infração por
excesso de velocidade.

Esse ano, houve um aumento

do número de acidentes, com
parados com o mesmo período
do ano passado (17/12/2010 a

03/01/2011). Foram 1.243 aci
dentes nas rodovias federais
de Santa Catarina. O ano pas-

sado, foram 1.155. Já o número
de mortes diminiu: 32 pessoas
perderam a vida na Operação
2011/2012. No mesmo período
do ano anterior, foram 36.

No total de mortes, 15 foram
decorrentes de colisões fron
tais (46,87%), acidentes que, na
maioria das situações, são cau

sados por ultrapassagens inde
vidas e por excesso de velocida
de. O atropelamento foi o outro

tipo de acidente que mais origi
nou mortes, sendo seis .ao total

(18,75%).
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Questões sociais são prioridade
DA REDAÇÃO

Em pouco mais de uma semana, a presiden
taDilma Rousseff retoma suas atividades

políticas. A presidenta deve retornar a Brasí
lia no dia 10, depois de passar duas semanas
na Base Naval de Aratu, na Bahia, com a filha,
Paula, e o neto, Gabriel. Dilma, de acordo com
assessores, deve dedicar boa parte do tempo

/

às questões sociais.
No final de janeiro, a presidente é espera

da no Fórum Social Mundial, nos dias 23 a 29,
em Porto Alegre. Em pauta a crise econômica

internacional, as prioridades que devem ser

tratadas na Conferência Rio+20, em junho no

Rio de Janeiro, desafios para a democracia e

solidariedade a Honduras - alvo de denúncias
de violações de direitos humanos.

Para 2012, estão programadas várias con
ferências setoriais envolvendo distintos seg
mentos da sociedade. A presidenta pretende
participar de todos os encontros. Em feverei
ro está marcada a Conferência Nacional da

Criança e Adolescente, em maio ocorrerá a

Conferência Nacional da Pesca e Aquicultu
ra, em maio a da Conferência Nacional do

Emprego e Trabalho Descente.
No segundo semestre estão previstas para

outubro a Conferência Nacional da Defesa

Civil e em novembro a Conferência Nacional
do Desenvolvimento Rural e Sustentável. Ao

, longo de 2011 houve conferências temáticas
sobre mulheres, idosos, pessoas com defici

ência, jovens e também gays, lésbicas, tran
sexuais e transgêneros.

PRESIDÊNCIA Dihna Rousseff
afinna que este ano'do govemo será
especialmente dedicado ao social

o:eAno2ol2�Jaça
aJ,

LíDER
DEVENDAS

N A R E G rÃ o

Trabalhadoras domésticas vão
•

esperarum poucomais
As trabalhadoras domésticas

vão esperar um pouco mais para
ter seus direitos igualados aos

dos demais trabalhadores. A co

missão especial dá Câmara dos

Deputados criada para analisar
a Proposta de Emenda à Consti

tuição (PEC) 478/2010, que revo

ga o Parágrafo Único do Artigo 7a
da Constituição Federal, deverá

proferir parecer sobre a matéria
no próximo ano. O parágrafo em

questão exclui os trabalhadores
domésticos de vários direitos.

O texto da convenção da Or

ganização Internacional do Tra
balho (OIT) sobre trabalhadores
domésticos, aprovado em junho
deste ano, recomenda aos pa
íses-membros da organização
que igualem os direitos dos tra-

balhadores domésticos aos de
outros trabalhadores.

A deputada Benedita da Silva

(PT-RJ), relatora da PEC na co

missão especial, deverá apresen
tar o relatório no início do ano

legislativo, em 2012.
O parágrafo que a PEC pro

põe revogar exclui os trabalha
dores domésticos de 25 direitos
listados dentre os 34 Rara os

trabalhadoresem geral. Os nove
direitos garantidos também

para o trabalhador doméstico
são: salário mínimo, irredutibi
lidade do salário, décimo tercei
ro salário, repouso semanal re
munerado, férias remuneradas,
licença-maternidade de quatro
meses, licença-paternidade,
aviso prévio e aposentadoria.

Aos 2.657 clientes que fizeram a escolha

perfeita em 2011, o nosso muito obrigado.
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Faça revisões em seu veículo regularmente.
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