
Devo/ta
Centros de Educação Infantil de
Guaramirim abriram as portas
para atender as crianças mais

cedo neste ano. Página 6

� RECIClE A INFORMAÇÃO. PASSE

�çJ ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

Valor do contrato de
-

.

aluguéis segue estável
Queda de 0,12% do IGP-M não interfere nos preços das locações de imóveis
em Jaraguá do Sul. Para aAssociação das Imobiliárias, grande demanda de

clientes é o que motiva corretores amanterem os custos elevados.

Página 16

MARCELE GOUCHE

r �

Incêndio ocorrido ontem à tarde, no bairro Garibaldi, destruiu uma residência e deixou duas

crianças gravemente feridas. Ils vítimas foram encaminhadas a um hospital de norianópolis. Uma
delas teve queimaduras em 85% do corpo. Suspeita é que tenha ocorrido curto-circuito. Página 4

Presidente da

Ujam'ávalía
o ano de 2011
ANDRÉA ZIEHLSDORFF

faz balançodos trabalhos
realizados e apresenta as

projeções para2012. Entre
as principais reivindicações,
está o pedido de informação
sobre o ProgramaNosso
Asfalto direcionado à
Prefeitura. Página 7

Rio+20 coloca
O país no centro
das atenções

Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável
acontece em junho, após 20
anos da realização daEco-
92. Governo brasileiro deve
ser alvo de críticas devido à

votação do Código Florestal
no Congresso. Página 18

VIVA2012
Lá se foram mais 365 c:lias!
Como c:liria Dalai Lama:

"Seja a mudança que você
quer ver nqmundo".

MOA GONÇALVES
Págilla 13
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Lourival Kárslen

Magaporto

Ikarsten@netuno.com.br

I íNDICE PERÍODO

N SELIC 11,5% 19.0UTUBRO.20 II

D TR 0,060% 9.jANEIRO.2012

I CUB 1.127,75 DEZEMBRO.2011

C BOVESPA t: 0,82% 9.jANEIRO.2GI2

A POUPANÇA 0.5690 9.JANEIRO.2012

D CÂMBIO
.

COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8340 1.8347 lJ -0.88%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.7600 1.9000 "1Ir 0.53%
E EURO (EMR$) 2.3382 2.3396 • -0.96%
S LIBRA (EM R$) 2.8304 2.8329 • -1.09%

Gestor interino
A LSM Brasil, subsidiária de umametalúrgica de capital
inglês, hámuito tempo no Brasil, recorreu a um executivo
de quase 70 anos para conduzir o processo de reorganização
damesma. Seu contrato e ganhos estão vinculados à
entrega da empresa saneada para executivos que serão
nomeados para dar continuidade ao processo. Trata-se de
uma forma pouco usual de solução de um problema.

ex: os comentários a respeito de um ambicioso projeto de
um porto de contêineres orçado em R$ 2 bilhões no Litoral

catarinense. Sabe-se que o projeto conta com participação da Libra
Terminais. Devido aos diversos entraves ambientais, os investidores
contrataram um escritório de advocacia que está buscando uma
decisão junto ao Tribunal deJustiça do Estado, que dê base legal
para a busca das licenças ambientais.

Curtume Schmitt
No distante ano de 1917, no dia 10 de

janeiro, Arnoldo Leonardo Schmitt
fundou um curtume que, apesar do

.

quase desaparecimento do abate
de animais na região, continua
funcionando.

Ricos e lamosos
Neste final de ano, Santa Catarina esteve
fortemente presente - nem sempre apenas
com boas referências - na mídia nacional.
Embora algumas matérias apontassem
para problemas que existem em nosso

Litoral, ganhou destaque a presença de
t .. endinheirados e famosos, em especial em

Iurerê Internacional. Não faltaram atrações.
Também cresce cada vez mais a opção por
Balneário Camboriú.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO W 04621
l° 65.199 600.000.00
.2° 08.158 12.000,00
3° 37.656 9.000,00
4° 06.310 7.410,00
5° 55.122 6.000,00

QUINA
SORTEIO N° 2792
29 - 47 - 64 - 6Q._,. 77

. LOTOFÁCIL
SORTEIO W 702

01 - 02 - 03 - 04 - 05

06 - 07 - 08 - 09 - 10
13 - 14 - 20 - 23 - 25

MEGASENA
SORTEIO N° 1352

09 - 18 - 24 - 35 - 36 - 59

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1208
07 - 08 - 09 - 11 - 32
45 - 46 - 49 - 51 - 58
60 - 71 - 73 - 77 - 89
92 - 93 - 95 - 96 - 99

DUPLASENA
SORTEIO N° 1035
Primeiro sorteio

09 - 15 - 20 - 29 - 31 - 45

Segundo sorteio
23 - 24 - 31 - 39 - 40 - 44

Pacote da Votorantim
Até o final de 2011, ano em que completa 75 anos, aVotorantim Cimentos terá seis novas fábricas
em operação no Brasil, incrementando a produção de cimento em 5,6 milhões de toneladas. Em
2012 devem ser inauguradas mais quatro novas unidades e, em 2013, outras cinco. Para colocar
em prática seus planos de expansão, aVotorantim Cimentos conta com a parceria daWeg no
fornecimento de subestações de alta tensão namodalidade tum key (chave namão) e motores
de média e baixa tensão. Desta vez, os equipamentos são para as fábricas de São Luís (MA) - com

inauguração prevista para este ano; Cuiabá (MT); novo forno para aUnidade Rio Branco {PR),
além de Edealina (GO), Primavera (PA), Ituaçu (BA) e Marabá (PA), projetadas para 2013.Até lá,
com a conclusão da chamada terceira onda de investimentos, aVotorantim Cimentos terá 35

plantas com capacidade produtiva total de 42 milhões de toneladas por ano.

Ferro e aço
As empresas de mineração de ferro - como a

Vale - estão mantendo intensas negociações
com as siderúrgicas que buscam uma redução
no preço dominério, alegando dificuldades
no mercado do aço. Os preços dominério

poderão declinar em até 20%, o que poderá
resultar em redução no preço do aço, cujo
consumo sofreu redução.

"

Onibus
Enquanto a Busscar luta para se manter

viva, Marcopolo vai subindo no ranking
mundial e acaba de adquirir por US$
53,2 milhões uma participação de 75%
no capital daVolgreen Austrália Ptya
maior empresa do ramo naAustrália, com
partícípação de 40% no mercado da terra
dos cangurus.

PONTO ELETRÔNICO
Agora já são cinco as vezes que a entrada em vigor do sistema de

registro eletrônico de ponto é adiada. Conforme a determinação
da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, agora ficou para
02 de abril a entrada em vigor para as indústrias, em 10 de junho
para as atividades agroeconômicas e 3 de setembro para as micro e

pequenas empresas. Continua faltando o cancelamento definitivo.

Porto baiano
Segue a luta do governo baiano para viabilizar o Porto Sul, que _

deverá ser construído em uma área de vegetação nativa ao Norte

de Ilhéus. Este porto deve ser a saída para o mar da ferrovia Oeste

Leste, que está sendo construída pelo governo federal dentro do

PAC, mas sem a certeza de uma porta para o mar.

Indumak
Apostando nas vendas das -

empacotadeiras e também do
sistema que conta com um

robô paletizador, a Indumak
espera crescer 15% em 2012.

Atualmente, a empresa
atende mais de 2.800 clientes
distribuídos pelo Brasil e pelo
mundo. Ao telefone acabei

respondendo que ela apenas
atendia no Brasil. Gelson R.

Schmidt, diretor comercial
da Indumak, explica que o
primeiro semestre de 2011
não foi como o esperado em
função de inseguranças no
mercado, principalmente pela
retração da economia, gerada
pelo governo par�..

controle da

inflação."No segundo semestre
já observamos umamelhora, o
que nos deixa otimistas também
com relação ao próximo ano",
destaca.A empresa aposta em
um grande diferencial, perante
concorrentes nacionais
e internacionais, que é o
desenvolvimento e fabricação
de soluções completas para
o acondicionamento de

produtos.

Bebidas inovadoras
No Congresso Brasileiro de Bebidas que aconteceu em

novembro último, a Duas Rodas apresentou um verdadeiro

coquetel de novidades ao mercado industrial: Entre eles
estavam o Energy-luice, uma combinação de suco de

laranja com extrato de guaraná, o Hi Pepper, um refrigerante
levemente gaseificado, sabor morango com hibiscos e

um toque de pimenta da Jamaica, e o Laranja Twíst, um
refrigerante sabor laranja com groselha. .

.

Na linha dos energéticos foram apresentados o Energético de

FrutasVermelhas e o de Guaraná com Carvalho. Claro que os

alcoólicos não ficaram de fora e a aposta foi nas bebidas Ice de

Pêssego com Mate Tostado e Ice Daikiri sabor frutas Tropicais.
Embora provavelmente nem todos estes produtos chegarão
ao grande mercado, são idéias inovadoras que podem motivar

fabricantes a buscar nichos de mercado contando com o

grosso do trabalho já realizado pois, o conceito está pronto
para ser testado no mercado e comercializado.

..

CONTRA-SE
VENDEDORA EXTERNA

Remuneração: Salário Fixo, Comissão, Ajuda de Custo.

Requisitos: Experiência com vendas, Possuir carro ou

moto.

Contato: 47/9107-6932
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Prate
SÓ PARA MULHERES

Diz-se que é "conversa de tigre"
aquela conversa meio sem funda

mento, mas com eivadas sugestões de

segundas intenções. Foi esse tipo de
conversa - conversa de tigre - que um

sujeito puxou com urna amiga minha
de infância e depois elame contou.

Ele começou fazendo rodeios, mas
o que desejava, na verdade, era saber do
passado dela com outros namorados,
com outros homens. Encurtando a con

versa, o sujeito tinha urn brutal ciúme do
passado damulher, bonita e faceira.

Depois de ouvir o relato da minha
amiga, disse a ela que esse ciúme, o
ciúme do passado, é um ciúme qua
se mortal para os homens, ainda que
muitos não o confessem. Nenhum
homem se garante diante da sombra
de um outro homem, nenhum.

O que de melhor amulher pode fazer
diante de urna pressão desse tipo? Nada,
senão mudar de assunto ou dissimular.

Jamais confessar, contar detalhes de urn
outro namorado. Homem não suporta
outro homem. Imagine urn sujeito todo

metido, executivo de multinacional,
imagine-o ainda rico, bonito, inteligen
te, quase urn deus. Imaginou? Esse cara

se borra de medo de outro homem na

vida passada, atual ou futura de sua atu
al namorada, ou esposa.

. Já os homens são muito engraçadi
nhos, vivem contando de suas proezas,
quase todas inventadas, mentirosas.

Não há assunto, leitora, em que o ho

memmintamais do que sobre sua "po
tência" e suas conquistas "exteriores"...

Será que você não desconfia do

motivo pelo qual muitos homens, ex
namorados, maridos, amantes, voltam
para tentar reconciliação com a mu

lher ou para lhe fazer ameaças depois
do rompimento da relação? Não é por
amor, jamais por amor. É por amor

próprio ferido, é por sentimento. de

propriedade, é por não querer ver o

"brinquedo" do passado em outras

"mãos". É só isso. Os homens são me

drosos das mulheres. E ciúme do pas
sado é para eles tão natural quanto cas

pa nas ombreiras do casaco...

DO LEITOR

HÁ ÉTICA NÓ CONGRESSO?

Frederico Luís Schaider Pimen
tel foi juiz de direito no Esta

do do Espírito Santo até março de

2010, quando o Pleno do Tribunal
de Justiça (colegiado formado pe
los desembargadores mais antigos)
decidiu, por unanimidade, pela sua

demissão. Contra esse magistrado,
investigado pela Operação Naufrá

gio, promovida pela Polícia Federal,
pesavam fortes indícios de tráfico
de influência e venda de sentença, e
o relator do processo administrativo

.

que culminou na sua expulsão da

magistratura, desembargador Car
los Simões Fonseca, afirmou não ter
dúvidas de que Pimentel também
incorreu na prática de corrupção
passiva majorada, exploração de

prestígio e advocacia administrati
va qualificada." Em junho de 2011,
o ex-juiz requereu junto à OAB (Or
dem dos Advogados do Brasil) auto
rização para advogar. O pedido foi

negado pelo Conselho da OAB/ES

(Seccional do Espírito Santo), onde
os 32 membros acompanharam o

parecer do conselheiro relator, Ri
velino Amaral: "A Ordem dos Ad

vogados do Brasil não é repositório
de exciuídos da magistratura por
hipossuficiência ética", acrescen-

FALE CONOSCO

tando "Como afirmou o presidente
do Conselho Federal, Ophir Caval
cante, aquele que não serve para
ser juiz não pode servir para ser ad

vogado",
Na política, contudo, a situação é

diferente. Em sete meses, foram sete

ministros demitidos, sendo seis de
les com fortes indícios de condutas
criminosas. Mas a suposta prática de
crimes é forte apenas para extirpá-los
dos ministérios, e não do Congres
so Nacional ou dos altos escalões de

partidos políticos, o que lhes garante
mantença do poder e achíncalha o

senso de ética que deveria permear
toda a administração pública. O bom
senso ensina que aquele que não tem
a ética necessáriapara ocupar um im

portante cargo na República, como
o de ministro, também não deveria
ter o direito de influenciar decisões

políticas importantes. Noutras pala
vras, deveriam ser enxotados da vida

pública em consenso, pois quem não

serve para serministro por hipossufi
ciência ética não pode servir para ser
político. Sem dúvida, esse é o maior
obstáculo da nossa democracia.

VladimirPoIízio )únioI',_41
anos, cIefensoI'�

BABÁ
Uma babá que torturou duas crianças, irmãs, no

Rio Grande do Sul foi "contemplada" com sete anos de
cadeia. .. Em liberdade. Ela só tem que dormir na cela. A

justiça tinha que serfeita diferente. Uma vez provadas as
torturas por meio de câmeras de vídeo, os pais tinham
que ter voltado para casa, trancado a porta da frente e

"coniersado" com a bandida por uns dez minutos. Não

mais, uma conversa boa, olho no olho, dente por dente,
não mais seria preciso... Eu teriafeito isso. Bah, se teria!

ELES
Se um punguista alivia a carteira do bolso de uma

pessoa, o que acontece com ele?Pegado pela polícia, ele
ficará preso poralgunsminutos... E um ladrão oficial,
um ministro, por exemplo, que pega o dinheiro de todo
o povo brasileiro, o que acontece com elequando desco
berto?Nada; elefica com o quepegou esai livre efaceiro.
Perde o cargo, se tania: Um é delinquente pequeno, o
outro é ladrão oficial.

CONSELHO
Vou-lhe passar um conselho que um dia um

amigo me deu: - "Quebra o retrovisor da tua

vida': A vida está adiante, o que ficou para trás

não vale mais a pena, não vale mesmo.foi-se.
Tente seguir o conselho, depois me conte.

CHARGE

IMÓVEIS VALORIZADOS

EDITORIAL

ALUGAR SAI
CARO

A noticia deve tersido
comemorada pormuitos

inquilinos,mas infelizmente
não reflete a realidade de
Iaraguâ do Sul. O IGP-M (Índice
Geral dePreços-Mercado)
decresceu 0,12% em dezembro,
apesardo indicador registrar
acúmulo dealta em 5,10% em

2011, menos da metadedo salto
de 11.32% verificado em 2010.

Mas, seo índiceoficialnacional
em dezembro é incontestável
eservedeparâmetropara
a correção de contratos de
aluguéis, aqui em Iaraguâ do
Sul e região não éassim que
a banda toca.A realidade
local está longedesinalizar
para uma redução nos valores
cobrados pe/Q$-imóveis
colocadosà locação. O quese
vêporaquiéumaalta procura
e imóveis supervalorizados,
principalmente se localizados
na regiãocentralounosbairros
maispróximos, comoVilaNova,
Baependi,NovaBrasilia e

Czerniewicz.

êSSA€A�VA
CA.sA QUE
ACASe.1 OE.
ALUGJAR.

.CASE TO"P�
A t=A�íLIA!

5�UM
QUA�T ll\JkO
AQUI PRO
GUtJHAOO? ..

A realidade local
está longe de

sinalizar para uma

redução nos valores
cobrados pelos

imóveis disponíveis
para locação.

Épraticamente impossível locar
uma casa ouapartamento
pagandomenos do queR$ 600,
se o imóvel tiverdoisquartos.
Enem precisa ser um espaço
recém-inaugurado. Se o imóvel
não tiveravarias, agrande
procura sempre colocará os
valores lá em cima. Segundo
os especialistas, a correção dos
contratos só nãoémaiorporque
a oferta de nopas unidades está
crescendo na região.Basta olhar
para o número de construções
queavançampela cidade, em
todasasdireções.Outrofator
quegarante o aquecimento
domercado dealuguéis éque
muitaspessoas não sabem

quanto tempo vãoficar em
laraguâdoSul; emfunção da
empregabilidadeosdlante.De
qualtJ.1.te.rforma,alugar imóvel
aquiha cidadenãosai barato.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorréiodopovo.com.br Chefe de redação:-Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio 8chalinski
�

.

Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268' Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 9132-5491/8446-6817
s-:

Horário de a�endimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar G\ubba1 1400 - Baepend - eEiP 89256�50Q - eP'j19:- J,araglJá do 8411' se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
--------�----------------------�--�----------�--.��.�.�'�

.

i
\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CÊ 10 Enfrentando as

chamas para
salvar os bebêsDuas crianças ficam

gravemente feridas
Fogo começou por volta das 14h40 de
ontem e os bombeiros levaram cerca

de uma hora para apagar as chamas

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Por volta das 14h40 de ontem,
os moradores da rua 158, no

bairro Garibaldi, 'em Iaraguá do

Sul, ouviram alguns estouros e

se depararam com chamas de
cerca de cinco metros de altura
destruindo uma casa. Dois dos
vizinhos foram avisados e corre

ram até o local a tempo de retirar
ummenino de cinco anos e duas
irmãs gêmeas de 18 meses de
dentro da residência. A mãe das

crianças teria levado um choque
elétrico e desmaiado. Os vizinhos
contam que o telhado da casa de-

sabou segundos após o resgate.
De acordo com os Bombeiros

Voluntários de Iaraguá do Sul,
as duas meninas sofreram quei
maduras de 2° e 3° graus e uma

delas chegou inconsciente -ao

Hospital Iaraguá, com 85% do

corpo queimado, enquanto a ou

tra foi atingida em 40% do corpo.
Elas foram encaminhadas pelo
helicóptero Águia, da Polícia Mi
litar, ao Hospital Joana de Gus

mão, em Florianópolis. O pai das
crianças, o servente de pedreiro
Iocínei Peres de Lima, estava tra
balhando no momento.

Em menos de meia hora, a

casa ficou completamente des-

truída. Apenas o banheiro, loca
lizado na parte de fora e cons

truído com cimento, ficou de pé,
praticamente intacto. Os bom
beiros levaram uma hora para
apagar as chamas e utilizaram
sete mil litros de água. A suspeita
é de que um curto-circuito tenha
provocado o fogo.

Depois de resgatadas, as duas
meninas foram acolhidas na casa
da cozinheira Valdineia Tonn e

colocadas em um colchão en

quanto os bombeiros chegavam.
"Eu não sabia o que fazer, tinha
medo encostar nelas e machucar
ainda mais. Elas estavam bastan
te queimadas e gritavam bastan

te", conta Valdineia. Segundo a

cozinheira, antes do incêndio, a
mãe deu banho nas gêmeas e as

colocou na cama para que dor
missem.

Romeu Tonn e Iocenir Pe
res de Lima foram os dois vi
zinhos responsáveis por salva
ras crianças do incêndio. Eles
estavam em casa quando fo- .

ram avisados e não pensaram
duas vezes antes de encarar o

fogo que já estava alto e toma

va toda a residência. "Escutei
o grito das crianças é corri",
conta Jocenir.

Ele retirou o menino e, em

seguida, Romeu entrou na

casa, se enrolou em um tape
te, retirou a primeira menina
e colocou nos braços do vizi
nho. Quando soube que a ou

tra irmã estava dentro da casa,
Romeu voltou e a resgatou.
"Ainda bem que ele chegou, se

.

não fosse ele, as meninas po
deriam ter morrido", enaltece
Jocenir. "A mãe estava indo na

direção do banheiro e falou

que levou um choque e des

maiou, quando acordou, viu o

fogo", conta.

FOTOS MARCELE GOUCHE

Curto·circuito pode ter sido a causa do incêndio que destruiu a residência emmenos demeia hora.1amíIiamorava DO local há oito meses

A casa foi construída há seis
anos e alugada. Os atuais mora

dores estavam lá há cerca de oito
meses. De acordo com o proprie
tário da residência, o aposentado

Proprietário afirma que casa estava em ordem
Geraldp Tonn, estava tudo certo, vocar o incêndio". Geraldo é pai de
não tinha nada de irregular. "A casa Romeu, vizinho que salvou as duas
ficou paradaporuns dois anos, mas

.

meninas. O aposentado também

já foi ocupadanovamente, não sei o viu quando o fogo começou e afir

que pode ter acontecido para pro- ma ter se assustado ao ver a altura

em que chegaram as labaredas. ''As
chamas passavam da altura dos

coqueiros, deveriam ter uns seis
metros de altura", conta Geraldo,
quemorapróximo à residência des-

truída. "Meu .filho ficou em estado
de choque quando viu as meninas

naquele estado. Depois de tirar elas
de lá, saiu para não ter que dar de-

.

clarações a ninguém", diz:
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Rio+20 atrairá aten9ões mundiais para o Brasil
A sociedade�ras.ileira tem um

l"1compromlsso importante
marcado para este ano: discutir
os temas que vão nortear a

Conferência dasNações Unidas para
oDesenvolvimento Sustentável, a
Rio+20.Agendado para os dias 20,

.

21 e 23 de junho, o evento ocorrerá
noRio deJaneiro, após20 anos da
realização da última conferência eco-
92, e concentrará a atenção de líderes
mundiais.
Desde 2011, eventos preparatórios
para a Rio+20 já são realizados em
diversas partes do mundo e devem
se intensificar, a partir do final
de maio, no país. Em novembro

passado, centenas q,e profissionais
da comunicação participaram
doWCongresso Brasileiro de
JornalismoAmbiental, que serviu

tc

PEEMEDEBISTAS
SEREÚNEM
NESTA SEMANA

j

Ainda nesta semana, o governador
em exercício, Eduardo Pinho Moreira,
receberá o deputado Carlos Chiodini
e o prefeito Nilson Bylaardt em
Florianópolis, para tratar sobre a

pavimentação da Estrada Bananal do

Sul, de Guaramirim. A reivindicação
da comunidade é antiga e o objetivo
é garantir do Estado obras em 12

quilômetros de extensão da rua a

serem realizadas no período de três
anos. O cronograma e os valores
serão definidos no encontro. '

Aliança com PPS
O PSD de Iaraguá.do Sul confirma
o interesse em aproximar o novo
partido do PPS, de Gildo Alves,
cogitando a possibilidade de uma

aliança para a eleição majoritária.

para orientar como deve acontecer
a cobertura midiática da Rio+20.
Dois temas pautarão aRio+20. O
primeiro éa economia verde no
contexto da erradicação da pobreza e

do desenvolvimento sustentável, que
é também uma das metas do governo ,

federal para até2014. O segundo é o
quadro institucional degoverno para
o desenvolvimento sustentável, que
não se limita à gestão ambiental.
/10fato das duas pautas estarem
namesma conferência émuito
importante, pois sabemos quefalar
de economia sem dardireção a ela
não dá em nada. Por outro lado,
só discutirgouernança, como no
passado, estabelecendo regras, desejos
e ambições, mas sem umamaneira

tangível de implementação leva a
resultados como os da Rio-92, onde

poucofoi realmente implementado e

muito aquém do que se precisa':
Essa declaração édeAron

Belinky, coordenador de Processos
Internacionais do Vitae Civilis, ONG
queparticipa do ComitêPaciiitador
da Sociedade CivilBrasileira para a

Rio+20, como uma das representantes
.

do FórumBrasileiro de ONGs e
Movimentos Sociais para oMeio
Ambiente eDesenvolvimento.
Por ser realizado no Brasil, o evento
precisa que o governo se empenhe
ainda mais para ajudar a provocar
a mobilização e o engajamento
da sociedade nestas discussões. O

Código Florestal estará no centro das
críticas, pois será um dos temasmais

polêmicos que o CongressoNacional
uotarâ neste ano. Informações
retiradas do ecodebate.com.br

Voto decisivo
Novo presidente da Câmara deVereadores de Jaraguá do Sul, AdemarWmter

(PSDB) está com a faca e o queijo nas mãos neste último ano de mandato. Pois, os
projetos polêmicos que serão discutidos naCasa provavelmente dividirão o placar
em cinco a cinco, entre o grupo de vereadores da situação e o da oposição ao

governo da prefeita Cecilia Konell (PSD). O voto minerva será então' do tucano.

Informações públicas
Faltammenos de cinco mêses para a Lei de Acesso à Informação entrar em vigor,
porém, o governo federal não sabe como aplicar a determinação. Segundo um
levantamento feito pelo jornal Estadão, pelo menos 21 dos 38 ministérios ainda
não definiram quais unidades ficarão responsáveis por garantir a implantação da

lei, que assegura a gestão transparente e o amplo acesso à informação.

IMÓVEIS,

ETAi
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

Nominata
O PMDB de Guararnirim conta com 26

interessados em concorrer ao cargo de
vereador. Mas, apenas 14 serão selecionados

para participar do pleito eleitoral.

,Corrida majoritária
Atualprefeito deGuaramirim,NilsonBylaardt
(PMDB) conta comuma lista grande de
possíveis candidatos aviceparadisputar ao
seu lado a reeleição: vereadorGilberto lunkes
(PDT),vereadorCaubiPinheiro (PDT),Luiz
AntônioChiodini (PR) - candidato avíce

prefeito deEvaldo João lunckes (PT) na eleição
passada - e vereador JorgeFeldmann (PP).

Eleições
Em Jaraguá do Sul, nos próximos dias, militantes
e presidentes do PSD, PV; PRB e PSDC se

reúnem para tratar das eleições municipais.

Descansando
A prefeita Cecilia Konell (PSD) passa as férias
na praia de Balneário Camboriú e a cada dois
dias retoma à cidade para conferir os setores da
Prefeitura que atendem em sistema de plantão.
Nesta quinta-feira, dia 12, amandatária estará
na cidade, mas o trabalho volta ao normal na
administraçãomunícípal somente no dia 23.

Exemplo a ser seguido
A Rede Nossa São Paulo lança no próximo dia 18, a

quinta edição da pesquisa encomendada ao Ibope
com a percepção dos paulistanos sobre a cidade,
que inclui a terceira edição do Irbem (Indicadores
de Referência de Bem-Estar noMunicípio). Além do

lançamento dos resultados da pesquisa, o evento
terá a apresentação do Quadro da Desigualdade em
São Paulo, uma análise comparativa dos indicadores
por subprefeituras e distritos da cidade. Os pré
candidatos à Prefeitura de São Paulo Fernando
Haddad (PT), Gabriel Chalita (PMDB), Soninha
Francine (PPS) e Netinho de Paula (PC do B) já
confirmaram presença no evento.

Conversas avan9adas
Marido da prefeita Cecília Konell (PSD) e
secretário de Administração da Prefeitura de

Iaraguá do Sul, Ivo Konell (PSD) informa que
as conversas sobre a coligação para a corrida

majoritária deste ano estão avançadas com o

ex-deputado estadual Dionei da Silva (PDT). As
chances são grandes de o pedetista concorrer
ao cargo de vice-prefeito na tentativa de

reeleger a atual mandatária. Dionei deixou o PT,
depois de mais de 20 anos filiado à sigla, para se

coligar ao PDT, a convite especial do presidente
pedetista no Estado, Manoel Dias.
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i CRECHES

CEIs retornam emGuaramírím
Namanhã de ontem,
pais que voltaram ao

trabalho puderam
deixar seus filhos
nas sete creches
do município

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

OS pequenos voltaram às aulas
em Guaramirim. Por deci

são da Secretaria de Educação do

município, os Centros de Educa

ção Infantil (CEls) abriram suas

portas mais cedo do que nos anos
anteriores. Na manhã de ontem,

algumas das 665 crianças atendi
das pelas sete creches já puderam
ir até a escolinha. De acordo com

a secretária de Educação de Gua

rarnirim, Cristiana'Poltronieri, a

vontade da administração públi
ca era retornar mesmo antes do
dia 9, para poder atender aos pais
trabalhadores de empresas e do
comércio. "Estamos atendendo a

pedidos dos pais do ano passado
• inteiro", comenta.

Cristiana explica que os profes
sores concursados estão de férias.
Para isso, 45 ACTs (Admitidos em

.•:>'

PLANTÃO

Atendimento
nas cidades
Guaramirim saiu na frente
na abertura das creches. Nos
outrosmunicípios doVale do
Itapocu, creches funcionarão
em regime de plantão. Em
Jaraguá do Sul, seis das 28
unidades de ensino infantil

.

abrirão apartir do próximo
dia 13. Segundo o secretário
de Educação, Silvio Celeste, as
escolinhas foram escolhidas

para abranger diferentes
regiões. Schroeder também
receberá os alunos emplantão,
mas apartir do dia 16. Os CEIs
voltam ao normal no fim de

janeiro. EmMassaranduba,
as creches reabrem apenas no
dia 23 de janeiro e firncionarão
normalmente. Já emCorupá,
de acordo com aPrefeitura, os
plantões começam amanhã e se
estendem até 6 de fevereiro, das
6h30 às 18h30, nas três unidades
existentes nomunicípio.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

�ças divertem-se ao ar livre no primeiro dia de atividades dos CEIs

<.c

;/-

Dionara poderá retomar ao trabalho,
pois o pequeno Franklin ficará na creche

EM JARAGUÁ DO SUL
OS CEIs Daniel Carlos Pretty (Santa Luzia), RosaMaria Donini (Vila
Lalau),WolfgangWeege (Barra do Rio Cerro), Mário Nicolini (Santo
Antônio), Elsa Behling Grossklags (Ilha da Figueira) e OnéliaMuller
Ersching (Jaraguá 99) firncionam a partir do dia 13, em Iaraguá do Sul.

\

Caráter Temporário) foram cha
mados para trabalharem por 45

dias. Os profissionais da educação
retornam às suas funções em 2 de
fevereiro. Mas, antes de retoma

rem as atividades normais, passa
rão por cursos de capacitação. De
acordo com a secretária, Guara
mirim tem 665 crianças no ensino

infantil, no entanto, faltam vagam.
Cerca de 500 crianças ainda não

estão matriculadas nos CEIs. "No
fim de 2011 abrimos 150 vagas nas
sete creches da cidade, mas não foi
suficiente", diz.

Planos

Um projeto que tramita em

Brasília tenta buscar recursos

do governo federal. A pretensão
é construir um CEI com capaci
dade para atender 240 crianças
no bairro Amizade. Ao ser ques
tionada sobre os recursos do mu
nicípio destinados à educação
infantil, Cristiana .:afirma que,
este ano, o orçamento da edu

cação como um todo ficará em

torno de R$ 20 milhões, porém
60% deste montante deve ser

destinado à folha de pagamento
dos professores. "Não temos ne

nhum valor para construções de
novas creches", declara.

CEI no bairroAvaí recebe
45 crianças no primeiro dia

"No ano passado tivemos de pa
gar alguém para ajudar a olhar o
'Fran", recorda. "Ter começado
antes. foi uma surpresa ótima",
alegra-se. Ela aproveitará o pe
ríodo de Franklin no CEI para
poder dar continuidade aos tra
balhos em sua facção.

Na turminha do Berçário 1,
os bebês, quase todos com oito

meses, eram cuidados pela pro
fessora Sidnei Flores, 40 anos. Ela
trabalha há 15 anos com crianças
e acredita que "se os pais podem
ficar mais tempo com seus filhos,
devem ficar. Mas, trazer para a es

cola é firndamental para que edu

quemos criançasmenos individu
alistas", destaca.

No CEI Santina Schork, bairro
Avaí, dos 203 pequenos matricu

lados, aproximadamente 45 esti
veram BO primeiro dia de funcio
namento. A diretora da unidade,
Maristela Duwe, conta que uma

equipe de seis pessoas se reuniu

na última sexta-feira, 6, para re

alizar a limpeza interna da es

colinha. Sete salas receberam as

crianças que voltaram ontem.

Maristela salienta o pedido de
muitos pais pelo retorno das ati
vidades escolares. "Alguns viram
o movimento na sexta e ligaram
para saber se já estávamos traba-
lhando", lembra,

A costureira Dionara Ramos,
\

.

26 anos, é uma das mães que
precisa retornar ao trabalho e,

por isso, está satisfeita em deixar
o filhinho Franklin Cândido, de
2 anos, no CEI frequentado por
ele desde os cinco meses, O me

nino curtiu a atenção exclusiva
da mãe durante 20 dias e estava

resistente em deixá-la ir embora.
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COMUNIDADE

Ujamindica prioridades para 2012
Moradores continuam cobrando da

administração municipal ínformações
sobre o Programa Nosso Asfalto

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Primeiramulher presidente da

Ujam (União Jaraguaense das
Associações de Moradores), An
dréa Regina Terhorst Ziehlsdorff,
40 anos, avalia como foi o anda
mento dos trabalhos durante os

oito meses que esteve à frente da
entidade em 2011 e faz projeções
para este ano, em entrevista pu
blicada nesta página.

Seumandato encerra em 2013,
e, enquanto ocupar a liderança da
entidade, vai chamar a atenção da
população para a necessidade de
se envolver mais com as ativida-

OCP: Quais foram as princi
pais lutas de 2011 e o que ainda
fica para conquistar e batalhar
neste ano?

Andréia ZiehlsdorlI: As ban
deiras levantadas pela Ujam são as

legítimas reivindicações populares
daquilo que é a necessidade dos
bairros. A maior das reivindicações

- atualmente é referente ao Programa
Nosso Asfalto. Os moradores têm
muitas dúvidas quanto ao progra
ma, pois a empresa que executa a

pavimentação é sempre a mesma,

a Infrasul, sendo que para cada rua

pavimentada deveria se fazer uma
nova licitação.AUjam fez um pedi
do de informação referente ao Pro

grama Nosso Asfalto à Prefeitura,
'perguntando por que os juros são

- Fone: 33

des das associações demoradores.
"A associação demoradores é o es
paço privilegiado que faz crescer a
consciência de todos nós, que de

sejamos construir uma sociedade

igualitária e justa, onde se possa
realmente exercer a cidadania", .

afirma. ''A associação é uma ferra

menta que o povo tem a seu favor.
É um espaço de luta ao serviço do
bem comum do bairro e da cida
de", enfatiza.

Atualmente, a cidade conta com
36 associações de bairros e parte
delas deve realizar pleito eleitoral
em fevereiro. "Vamos promovei
eleições em diversos bairros e te

remos uma metodologia diferente

para buscar a participação popular.

de aproximadamente 7% ao mês,
por que só a Infrasul realiza obras
no município enquanto há outras

empreiteiras que pavimentam por
preços menores. Queremos cópia
dos contratos e asplanilhas que jus
tificam o preço cobrado pelo metro

.

do asfalto. Fizemos uma. cotação
com uma empresa de São Paulo e

mesmo esta empresa vindo à Jara
guá o metro de asfalto custaria R$
32. Precisamos saber informações
sobre os tubos que não são tro

cados nas ruas e quando não são
trocados mesmo assim aparecem
como despesas. Pedimos à Câmara
de Vereadores que fizesse o pedido
de informação à Prefeitura, mas in
felizmente a maioria dos vereado
res votou contra. Por isso, a Ujam e

5-05

Faremos as eleições em dias de se

mana nas escolas parapossibilitar a
participação dos jovens, bem como

estaremos, se possível, com urnas

itinerantes buscando a participa
ção popular, pois tivemos o relato
de bairros populosos onde houve
menos de 15 pessoas votantes nas

eleições das associações, e isso sig
nifica falta demobilização popular".
Acompanhe abaixo, o balanço de
20n e os desafios para 2012 feitos

pelaUjam:

as associações farão este ano uma

campanha de conscientização,
mobilizando o povo a buscar infor

mações concretas para que possam
conhecer os futuros candidatos a

prefeito, vice e vereadores, e assim

possam fazer urna escolha cons

ciente.

o Correio do Povo: Na sua

leitura, em um panorama geral,
o que Jaraguá do Sul precisame
lhorar commaior urgência?

AZ: Veja bem, naturalmente
o mundo muda a todo instante e

as coisas evoluem à medida que o

tempo passa. Jaraguá do Sul cres
ceu muito nestes últimos anos e

a administração pública tem que
estruturar a cidade de acordo com

EDUARDO MONTECINO

Andréia Ziehlsdorff avalia 2011 e

planeja os trabalhos para 2012

o ritmo do crescimento do muni

cípio. Faltam inúmeras vagas nos
Centros de Educação Infantil, os

postos de saúde estão sem mé
dicos e em alguns deles atendem
um número de consultas reduzi
das: Urgentemente precisamos de
transparência quanto aos gastos
municipais, o que entra e o que
sai. Quem governa tem que estar

preparado para governar para o

povo e não para si. Tem que ser

exemplo para os jovens, respeitan
do as leis, todas as leis, cumprindo
e fazendo cumprir as leis.

OCP: Qual a importância da

sociedade se organizar em asso

ciações?
AZ: A Ujam congrega as asso-

PIi g·a

ciações e busca representar e tra
balhar coletivamente por melho
res condições nos bairros. É papel

-- das associações reivindicarem

junto ao poder público e órgãos
competentes os direitos do povo
que paga os seus impostos. E é im

portante lembrar que, ao reivindi
car os seus direitos, os moradores
não estão pedindo nenhum favor.
Por isso é-importante a existência
da associação para reunir, convo
car e unir as forças e organizar a
população. Algumas associações
desenvolvem um trabalho mais

ativo, dependendo da disponibi
lidade de tempo do presidente e

dos associados e moradores, bem
como depende também da neces
sidade de obras de cada bairro.
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PERSONAGEM HISTÓRICO

William Laud. arcebispo executado
Há 367 anos, neste mesmo dia, o arcebispo
de Canterbury,William Laud, era
encaminhado ao topo da torre de Londres,
onde fora decapitado por seu apoio ao

rei Charles I. A execução de Laud, aos 71

anos, marcava o acirramento da guerra
civil inglesa, entre os apoiadores do rei é os
parlamentaristas.
Filho de um tecelão, as origens humildes de
Laud eram fonte de grande preocupação ao

futuro arcebispo durante sua formação na
Faculdade de St. John, em Oxford. Ordenado
sacerdote em 1601, aos 28 anos, rapidamente
ganhou uma reputação pelo brilhantismo
intelectual e pela oposição ao puritanismo.
Com uma ascensão extremamente rápida
nas fileiras da igreja anglicana, tornou-se
presidente da Faculdade de St. John em

. 1611, Arqui-diácono de Huntingdon em
1615, bispo de St. David em 1621, de Baath
eWells em 1626 e de Londres em 1628.

Cinco anos depois, era nomeado Arcebispo
de Canterbury - o segundo cargo mais

elevado na igrejaAnglicana. Em 1641, foi
acusado de alta traição pelo parlamento,
e levado a julgamento em 1644, detido na
torre de Londres até sua execução, em 10

de janeiro de 1645.

1975

Tragédia no Vietnã
I

i.
Na edição de 10 de janeiro de 1975, o

jornal O Correio do Povo reproduzia
parte de um artigo do padre Generoso

Bago, publicado originalmente no
jornalATribuna do Povo, deAraras,
no Estado de São Paulo. No texto,

Bago comentava os horrores que
ocorriam noVietnã, onde serviu
como missionário por 24 anos.
Comentado por CésarGouveia, o
trecho reproduzido abria da seguinte
maneira: "O que vi, senti, durante
os últimos dias que passei noVietnã
livre modificarão para sempre o meu

comportamento. Não há palavras
que possam definir tamanho
horror. As cenas são do domínio
da ficção que passaram à

realidade", contava o sacerdote.
No restante do trecho reproduzido,

I Grupo Lunelll

PELO MUNDO

IA

Ortega assume o poder
No dia 10 de janeiro de 1985, a Revolução
Sandinista da Nicarágua chega ao seu fim,
quando o líder da Frente Sandinista de Libertação
Nacional, Daniel Ortega, assume a presidência
do país. Eleito com 67,3% dos votos, no que foi
considerada a eleição mais justa e livre do país,
Ortega governou a Nicarágua até 1990, com uma

política de esquerda, alinhada aos interesses da
USSR - e atraindo a inimizade dos EUA. Após perder
a eleiçãoparaVioleta Barrios de Charnorro, em 1990,
Ortega tentou retornar ao poder em 1996 e 2001,
antes de ser eleito em 2006 e reeleito em 2011.

18.3

Metrô de Londres
No dia 10 de janeiro de 1863 era inaugurada aprimeira
linha do LondonUndergrotind - amalha de trilhos de
trem subterrâneos de Londres, o mais antigo sistema
de metrôs do mundo. Conectando as estações de
Paddington e Farrington, em poucos meses a linha

transportava cerca de 26mil passageiros por dia.
Antes do fim do século XIX, o metrô londrino já havia
se expandido para as cidades deAylesbury,Verney e
Brill. Hoje, o London Underground é a segundamaior
malha de trem subterrâneo domundo, perdendo
apenas para o sistema demetrô deXangai.

Bago comentava a brutalidade
dos comunistas, e o desespero
sentido e percebido ao deixar o país
asiático. Embora fosse um relato

comovente, a narrativa de Bago
retratava apenas um lado do conflito,
representando a retórica pró
americana do governomilitar.
E assim encerrava o relato do sacerdote:
''A demolição das missões católicas no
Vietnã começou logo. Em setembro e

outubro, o governo expulsou todos os
missionários católicos, padres, monges
e freiras que eram estrangeiros. Por
quê? Para que eles não vejam no "novo
Vietnã" as deportações, tribunais
populares, liquidações, a reeducação.
Agora os comunistas querem criar um

homem novo, uma novamentalidade,
um novo vooabulário".

INVENÇÕES ANTIGAS

Maionese
A data específica da criação da maionese

. é ummistério, mas a história considerada

mais confiável diz que o condimento foi
elaborado por volta de 1756, em uma

adaptação francesa de ummolho da
cidade espanhola de Máhon - daí o nome,
"mahonesa", A produção comercial em
ma:ssa da maionese começa no começo
do século 20, pelo imigrante alemão
Richard Hellmann, que vendia maionese
engarrafada, feita por sua esposa.
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HUMOR

"CowIner.unan"
traz estilo

mais cônüco e

cartunesco, e
está no Shopping

Beiramar, em
norianópolis

TERÇA.FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2012

COWPARADE

Esculturas estão à
mostra pelo Estado
Vacasfeitas emfibra de vidro continuam por
Santa Catarina atéofinal da semana que vem

REGIÃO

PEDROLEAL

Ainda há tempo para
se encontrar as vaqui
nhas da CowParade

pelo Estado. Isso por
que a edição catari

ense do maior even

to de arte outdoor do mundo
continua até a semana que vêm e

começam ser retiradas somente

a partir da sexta-feira, dia 20. Ex

postas em locais públicos, como
.

parques, shoppings, terminais

rodoviários e ao lado de aveni

das, as esculturas em fibra de
vidro foram pintadas por artistas
de toda Santa Catarina.

Para quem quer ver as vaqui
nhas, elas estão sendo exibidas

em Florianópolis, Joinville, Bal
neário Camboriú, Blumenau e

Rio Negrinho. Para o presidente
da CowParade Global, Ierry EI

baum, a estrutura encontrada
em Santa Catarina é inédita e as

obras estão entre as mais belas
do mundo. Com temas variados,
as vaquinhas têm decorações

que vão desde o cômico, como
o simpático "Cowmera man",
exibido no Beiramar Shopping,
até o surreal, como a "Vaca da

Ponte", na avenida Beiramar

Norte, ambas em Florianópolis.
Um destaque também na capi
tal vai para "Margarida", elabo
rada e pintada pelos alunos da

Apae - a peça está exposta em

frente ao Banco do Brasil, no

Centro.
Foram escolhidas 140 pro

postas paras as vaquinhas, mas
pouco mais de 50 conseguiram
o patrocínio e os recursos para a

produção. Cada escultura preci
sava ser adotada por uma entida
de ou empresa, por cerca de R$
25 mil. Cinco propostas de Iara
guá do Sul foram aprovadas pela
organização - uma do coletivo
Mente Criativa, duas do Estúdio

Firmorama, uma da artistaMaria
Violeta Pólo, e uma da coordena
dora de Finanças e Planejamento
da Fundação Cultural, Marilene
Giese. Nenhuma das cinco foi

produzida por falta de patrocínio
das empresas.

"Margarida" é fruto de trabalho dos ahmos daApae
de norianópolis, e está exposta na região central da cidade

I
�

Oqueéa
CowParade?
Surgida em Zurique em 1998, a

CowParade é considerado o maior
evento de arte ao ar livre do mun
do. Em seus treze anos, teve edi

ções em mais de sessenta cidades
demetrópoles como Tóquio, Nova
York, Paris e São Paulo, até peque
nas cidades do interior, como Rio

Negrinho. Mais de cinco mil artis
tas já participaram do evento, in
cluindo profissionais renomados
como o diretor de cinema David

Lynch e a banda Radiohead.
A cada edição, artistas locais

pintam e adornam vacas produzi
das em fibra de vidro, expostas em
locais estratégicos para a aprecia
ção pública. Terminado o evento

as obras são leiloadas, sendo parte
da quantia arrecadada destinada a
várias instituições de caridade. Es
tima-se que mais de 150 milhões
de pessoas já tenham apreciado
as simpáticas vaquinhas expostas
nos 13 anos da CowParade.

t,
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EM FWRlANÓPOUS:

ONDE ESTÃO AS VAQUINHAS?
FOTOS DIVULGAÇÃO

• CowmeraMan - SaniJo e Dante Castelani:

ShoppingBeiramar
• Vacacau - Luciano Martins: Beiramar Norte,
próximo ao McDonalds

• Fogosa - Carboni, Iucilei eMauro: Beiramar
Norte, sede dos Bombeiros
• Vaca paraquedista - Propague: SC-401,
pendurada em um outdoor junto ao Corporate
Park
•Vacamosaico (da ilha) - Sol lará: Costão do
Santinho Resort
• O MarMãe - JuarezMachado: Horipa Loft,
Canajurê
• Cowlorida - Luciano Martins: Iurerê
Internacional
•Vacatavento - DanielaMatorano: Jurerê Open
Shopping
• Sound'sMini - SambbaPropaganda: Beiramar
Shopping

• Rurninosa - Camila Barateri: Iurerê Open
Shopping

,

• Vaca deAltitude - Tereza Martorano: lurerê Open
Shopping
•Vaca Leitora - Sanilo e Dante Castelani: Beira Mar

Norte, junto ao heliponto
• Santa Praia! -Morandini: IL Campanário, lurerê
Internacional

• Uvaca-Augustin de Lassus: Centrinho da Lagoa
da Conceição

• Mafalda - Anderson Rodrigues, Hugo Rubilar,
Juliana Hoffman, Laércio Luiz, Marcelo Barnero,
Pedro Driin e Sol Iará: Centrinho da Lagoa da
Conceição

• Vaca Bê- VanessaAmorim: Beira Mar Norte,
junto ao heliponto
• Margarida - alunos da Apae: Centro, perto da
Catedral Metropolitana, em frente ao Banco do
Brasil.

• Cowmuflada - Sambba Propaganda: Beira Mar
Norte, junto ao heliponto
• Ora Poix - MarcosHass Horn: Beira MarNorte,
em frente ao trapiche

• Eu sou o 501-Ricardo Ramos: em frente ao Café
de LáMusique, em Jurerê Internacional

• Açoriana - Augustin de Lassus: BeiraMarNorte,
em frente ao trapiche

• Cowfabeto Floripa - ReneéMelo: BeiraMar
Norte, em frente ao trapiche

• Vaca da Ponte - Rolney Barreto: BeiraMar Norte,
em frente à loja Solo Sedie

• Wrreframe Cow - JulianGallash: Beira Mar Norte,
em frente ao trapiche

• Pericow - LucianoMartins: Beira Mar Norte, em
frente ao trapiche
• Cowtura da ilha - Alexandre Freire: Praça
GovernadorCelsoRamos

• Cowrtum-. iJ�i: BeiramarShopping

•Vamos Fazer umaVaquinha -Mercado
Propaganda: Supercenter Angeloni, bairro
Capoeiras

• Minha ilha - Lena Costa: Beiramar Shopping
• Cow-Motion - MiddiaEffects e Henrique
Neumann: Beiramar Shopping

• Cowração da Cidade - Luciano Martins: Beiramar

Shopping
• Cowmunication - DIAraújo e Paulo Goveâ:
Beiramar Shopping

• LaVaca e SusTainhas - Hugo Rubilar: Beiramar
Shopping

• Manto Sagrado - Tércio da Gama: Beiramar

Shopping
• VacaMané - Vanda Kair, Samya Leite, Rosangela
Rosa, Gardinha Gurgel, Gogo Casas eMyllene
Albuquerque: Beiramar Shopping
• PeixeVaca - Luciano Martins: Rua Felipe Schmidt,
esquina com aMarechal Deodoro
• CownheçoAqui-Marta Berger:Terminal
Rodoviário Rita Maria, Centro
• Glamuurosa - Reneé Melo: Beiramar Shopping

,�.

EM BLUMENAU:

•VacaRainha - Telornar Florêncio: Rua Porto
Rico,77
•Vaca Enxaimel-Marlise Muller: Shopping Park
Europeu
• Cowpestre - Maria Salette EngelsWerling: RuaXV
de Novembro

• Cow Fashion - Everton Carlos Duarte, Mai Ávila e

Beliria Boni: Espaço Hering
• Cow-domínio - Diego Fagundes da Silva: Loja
Cassol do ShoppingParkEuropeu

EMJOINVILLE:

• AVaca e o Ciclista - Juarez Machado: Shopping
Mueller

• Eco Caleidoscópio Cow - Marcos Rück: Joinville
Garten Shopping

EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ:

• Blues Cow - Alberto Bertolazzi: Molhe da Barra
Sul
• JetCow Ski - JulianaTedesco dos Santos: Av.
Normando Tedesco, 1350, Barra Sul
Balneário Cowboriú - Eduardo Baruch: Avenida
Atlântica
• Picowlé - Eduardo Baruch: Avenida Brasil, 3300
• Vaca deMamão - Wagner da Silva: Balneário
Camboriú Shopping

1
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EM RIO NEGRINHO:

• Cowillusion - Valdemar Luiz Staffen:
próximcà Prefeitura ' I
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Brad Pitt vai a
evento de bengala
o ator Brad Pitt explicou porque apareceu
de bengala no festival de cinema de Palm
Springs, nos EUA. O ator contou que
rompeu um dos ligamentos do joelho. "Eu

.

-

estava carregandominha filhaVivienne
e escorreguei. Era ela ou eu", contou Pitt,
garantindo que a garota não se feriu. Pitt
deve ficar de bengala pormais alguns dias.

Szafir inaugura
hoje boate no Rio

r

De acordo com a coluna "Olá!" do jornal
'Agora", Luciano Szafir vai inaugurar uma
boate chamadaMiroir na noite de hoje,
no Rio. O local teria uma parede que
funcionaria como um iPad gigante, em que
os frequentadores podem tirar fotos e enviar

por e-mail. Luciano Szafir também teria
dito à coluna que não vai abrir uma casa

noturna semelhante em São Paulo

Paula Abdul-está
- solteira de nov_o

A cantora e jurada do programa "X-Factor"
PaulaAbdul se separou do namorado e dono
de sua gravadora, JeffBratton, após um ano
emeio de relacionamento, segundo nota
do blog PerezHilton. Bratton confirmou
no sábado o fim da relação, ocorrido em
novembro. "Ainda somos amigos, e sempre
serei grato pelo tempo que passamos juntos",
disse ele ao blog."

TEMp

Instabilidade se

mantém em se
Devido a um cavado, quadro é
de sol com aumento de nuvens e

pancadas de chuva entre tarde e

noite rias regiões do Oeste, Meio
Oeste, Planalto Norte e Planalto
Sul. Nas demais regiões, mais
nuvens e chuva isolada.

HOJE
MíN: 21°C
MÁ)(: 30°C

AMANHÃ
MíN: 21°C
MÁ)(: 32°C

Downey Jr pede
Irutas orgânicas
Robert Downey Ir divulgou seu novo filme,
"SherlockHolmes: o Jogo das Sombras", em
uma premíere no Rio de Janeiro ontem, e
teria feito exigências simples durante sua
passagem pela cidade. Segundo a coluna
deMônica Bergamo, da "Folha de S; Paulo",
o ator pediu frutas orgânicas como figo,
banana e kiwi para ter em seu quarto no
hotel Fasano, onde ficará hospedado.

<'

QUINTA
MíN: 230°C >

MÁ)(: 33°C

'SEXTA
MíN: 21°C
MÁ)(: 26°C

Ensolarado Instável

Embora a previsão para grande parte do
Estado seja de tempo aberto, com poucas
nuvens e sol forte, a tendência é também

para chuvas de volume considerável, e com
pouca duração.Apesar de cair empancadas
breves, o volume acumulado de chuva deve
ficar na casa dos 20mm - suficiente para
ser incomodo, mas semperigo.

)._ J;-; ,.;

Parcialmente Chuvoso
Nublado
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Nublado Trovoada
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repeti" números em cada

J quadrado de 3x3.

81231:19
O bêbado está cartIIJaleâ.n.do pela tua, demadrugada, quando dá; de

-

frente, comoütro sujeito:de:itado na calçaaâ,'fepetindo:
• CRI 2349, CRI.2349 ...

MaraVilhado pom.a nQv� rnaniaj•ele segue o exemplo do amigo, vai
camQaleando até a próJáma boca d,elobo, se agaoha e cormlça a
gritar:
· CRU 7291, CRU 7291...
Oprimeiro sujeito, ainda estirado, com a cara nobueiro, levanta. a
cabeça commuito esforço e reclama:
· Cala a boca, ô cara! Desse jeito eu vou esquecer a placa do carro
que me atropelou!

. Outra conseqüência do cavado
sobre Santa Catarina é o aumento

progressivo das temperaturas ao

longo da semana � que combinada "ao
sol claro, podem causar incômodos.
A previsão é de queda brusca na
sexta-feira, quando a nebulosidade

aumenta, e a chuva ficamais forte-.

Dia de sol com poucas
nuvens, mas a partir da
tarde, ocorrem pancadas

de chuva forte, com
chance de alagamentos.
As temperaturas oscilam
entre 20'C e os 31'C.

CRESCENTE 1/1

.� CHEIA 9/1

e MINGUANTE 16/1

NOVA 23/1
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mque .

eu vou?
Mic:hele Camac:ho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Leitoras da coluna que estão na casa dos 30
anos ou que fazem parte da geração anos
80 devem lembrar com carinho da Liga da

Justiça, não é não? E digam aqui paramim,
qual era a sua heroína predileta? Com toda a

certeza aMulherMaravilha né? Que além de
linda, tinha um corpão e uma roupa incrível

(para época), eu amava! Pois é, parece que
fazmuito tempo (e faz) que víamos a nossa
heroína favorita arrasando nas telas, mas
agora ela (oumelhor, parte dela) está de
volta, e não girls, não estou falando das hot

pants. Muitas de vocês já devem ter visto
várias fashionistas com braceletes iguais
em cada um dos braços né? Então ...agora a

moda é duo de braceletes! Alguma regra em
especial? Apenas usá-los de forma idêntica.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Com que
roupa eu vou?

Pois é, estamos no verão, e verão geralmente chama
festas, que nos lembram looks, que nos fazem sentar

na beira da cama e.perguntar: aiii, o que eu uso hein?

Ah, podem relaxar garotas, pois preparei um
especial super delícia do que usar nas festinhas
badaladíssirnas que rolam na estação mais deliciosa
do ano. Para começo de conversa, quem gosta de
pernocas de fora essa é a hora. E que tal aproveitar
que o paetê está em alta e se jogar?
Outra dica, além do dourado e prateado (ainda
vamos ouvir falar bastante neles no verão e também
no próximo inverno, portanto, dá para investir sem
medo), e, é claro, do nosso já conhecido branco, uma
boa pedida são as cores. Não necessariamente o
color blocking. A ideia aqui é aproveitar o bronzeado
e brincar com o lookmonocromático. Rendas e
couro também ficam ótimos. E mais uma coisinha

meninas, o bacana da estação é poder usar shorts e
ficar estilosa e arrumadinha com eles, portanto, não
tenhammedo de usá-los ok?
Nos pés, além das espadrilles e anabelas, saltos meia
pata e sandálias com salto mais grosso ficam ótimos.

Já os acessórios, é uma boa hora de se atirar de
cabeça na onda daMulher Maravilha não? Agora é
só colocar a clutch debaixo do braço e arrasar!

Rot pants: Aquele short curto, curtíssimo mesmo -

.

na verdade, me lembra mais aqueles maiôs antigos
usados pelas nossas avós - que cobrem todo o

bumbum e... é isso.
Meia pata: Salto que traz uma plataformafrontal
Monocromático: É uma harmonia conseguida
por apenas uma cor e seus tons diferentes
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CRÔNICA
PAZ E
JUSTiÇA
PARA0

LUIZCARLOSAMORIM. ANO NOVOESCRITOR E EDITOR

Um ano novo acaba de nascer e o sol, mesmo
intercalado com a chuva, o jacatirão florido, o

flamboiã espalhando vermelho pelas calçadas, me
dizem que 2012 será bom.

Por isso, não desejo muito deste novo ano.

Peço apenas o possível: crianças na escola, velhos
assistidos, ou seja: educação e saúde neste nosso

Brasil e por todo este mundão de Deus; trabalho
para todas as pessoas e alimento namesa de todos,
em qualquer lugar; ética e honestidade em todas
as atividades do ser humano, principalmente na

"política", e conscientização geral de que precisa
mos preservar a natureza para que haja um futuro
amanhã.

Que saibamos cuidar do nosso meio ambiente.
Que paremos de desmatar, que possamos diminuir
a poluição, para que nossos filhos e netos possam
ter um mundo viável mais adiante. Não quero,
para todos nós, filhos de Deus, uma felicidade ins
tantânea e fácil; quero uma felicidade conquista
da, verdadeira e merecida. Uma felicidade perene.

Quero sorriso no rosto das pessoas, mas não
sorrisos tristes. Quero sorrisos iluminados, pejados
de fé e esperança, que se não os houver, não haverá
vida. Quero luz nos olhos de toda a gente, faróis a

apontar o caminho. Quero paz no coração de todo
ser humano, quero carinho a semear ternura, que
ro uma canção em todos os lábios, a propagar a fé.

Quero pe-
dir aos homens,
principalmente
aos que detém o

poder, o fim das

guerras, que-o seu

coração foi fei
to para abrigar a

paz, e seus lábios,
suas mãos e seus

olhos foram feitos

para disseminá
la. O homem não
foi feito para deter
o poder em suas

mãos e com este

poder destruir seu semelhante. Peço à força maior
que rege o universo que erradique do coração do
homem a ganância, a inveja, o ódio, a indiferença.

Não estou pedindo nada impossível, tudo o que
peço pode se tornar realidade, se todos quisermos.
E precisamos querer, para que este ano que se ini
cia seja bom, seja melhor que os anteriores. Para

que os nossos sonhos possam continuar, para que
possamos ter esperança de realizá-los.

Felizmente, somos teimosos e não perdemos a

esperança no futuro. Haveremos de ter sempre essa

esperança abençoada que nos impulsiona a viver.

Então, estamos impregnados de esperança e de de

sejo de paz para iniciar o próximo ano. Precisamos
iniciar uma nova era, a era da paz, da honestidade,
da conscientização, da justiça verdadeira. Utopia?
sonho? Mas o sonho é esperança! Se não tivermos
sonhos, o que será da esperança? E o sonho e a espe
rança podem e devem nos levar à realização.

A poesia aguça a nossa capacidade de amar, de
sermos solidários, de preservar a vida e a natureza,
de cultivar a paz. E precisamos disso para iniciar o

Não estou pedindo
nada impossível,
tudo o que peço
pode se tornar

realidade, se
todos·quisermos. E
precisamos querer,
para .que este ano

que se inicia seja
bom, sejamelhor
que os anteriores.

ano novo.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (15h50,
17h40, 19h30 e 21h20)
• Cine Breithaupt 2
• Gato de Botas - Dub (15h40, 17h30, 19h20 e 21hl0)
• Cine Breilhaupt 3
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Leg (14hl0 e 16h40)
·Imortais - Leg (19hl0 e 21h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Alvin e os Esquilos 3 -

Dub (13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)
• Cine Garten 2
• Gato de Botas - Dub (14h, 15h50, 17h40 e 19h50)
• Um dia - Leg (21 h40)
• Cine Garten 3
• cavalo de Guerra - Leg (15h, 18hl0 e 21h)
• Cine Garten 4
• As Aventuras de Agamennon, o Repórter-
Nac (14h45, 17h, 19h10 e 21h20)
• Cine Garten 5

,

• A Fera - Leg (13h40)
• Tudo pelo Poder - Leg (17h50)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (15h20,
19h40 e 22hl0)
• Cine Garten 6
• O gato de botas- Dub (13hl0 e 15hl0)
• Imortais - Dub (17h20)
• Imortais -Ieg (19h20 e 21 h50)
• Cine Mueller 1
• Alvin e os Esquilos 3- Dub (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)

• Cine Mueller 2
• Compramos um Zoológico - Dub (13h45 e 16h20)
• Missão Impossivel- Protocolo Fantasma -

Dub (18h50 e 21h30)

• Cine Mueller 3
• O gato de botas - Dub (13h30 e 15h30)
• Imortais -dub (17h20, 19h30 e 21 h40)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

NOVELAS

• O gato de botas- Dub (13hl0 e 15h20)
• Imortais - Dub (17hl0)
• Imortais - Leg (19h40 e 22h)
• Cine Neumarkt 2
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, 17h30,
19h30 e 21 h30)

• Cine Neumarkt 3
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Dub (14h e 19h20)
•.Missão Impossível- Protocolo Fantasma
Leg (16h40 e 21 h50)

• Cine Neumarkt 4
• Compramos um Zoológico - dub (17h20 e 19h50)
• Gato de Botas - dub (13h45 e 15h40)
• Tudo pelo Poder - Leg (22hl O)
• Cine Neumarkt 5
• As Aventuras de Agamennon, o Repórter -

N(lc (15h, 17h, 19h e 21h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Cavalo de Guerra- Leg (13h20, 16hl0,_18h50 e 21h40)
• Cine Norte Shopping 1 (3d)
• Alvin e os Esquilos 3 - dub (13h, 15h,
17h, 19h, 21h e 23h35)

• Cine �orte Shopping 2
.As Aventuras de Agamennon, o Repórter-
Nac (13h20, 15h40, 18hl0, 20h35 e 23h)
• Cine Norte Shopping 3
• Imortais - Dub (3d) (11 h30, 13h50 e 21 h20)
• Imortais - Leg (3d) (16h20 e 18h40)
• Cine Norte Shopping 4.
• Cavalo de Guerra - Dub (13hl O, 16h40, 20hl0 e 23h40)
• Cine Norte Shopping 5 '

• Compramos um Zoológico- Dub (1Ih20, 13h25 e

19h20)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

dub (16hl0 e 22h20)

• Cine Norte Shopping 6
• AlvineosEsquilos3-Dub(12h, 14h, 16h, 18he20h)
• Tudo pelo Poder - Leg (22h)
• Cine Norte Shopping 7
• Gato de Botas - dub 3d (12h30, 14h30, 16h30, 18h30
e 20h30)

• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (22h30)

• FINA ESTAMPA
Griselda acredita que Renê deva punir o respon

sável pela sabotagem ao "Brasileiríssimo". Crodoaldo
reclama de ver Tereza Cristina dormindo com Pereiri
nha. Griselda convida Renê e o filho para morarem em

sua casa. Tereza Cristina desconfia de que o filho vá

para a casa de Griselda e manda Crodoaldo investigar.
Álvaro avisa a íris que se ela não libertar Tereza Cristi
na de seu castigo ele mesmo o fará.

• AQUELE BEIJO
Raimunda avisa a Damiana que não a servirá mais.

Olga consegue convencer Deusa de que não sabia sobre
as cartas de Diva. Estela provoca uma briga entre Se
bastião e Raíssa. Estela coloca remédio em uma jarra de
água para Otília beber. Felizardo tenta comprar o voto de
Valério. Odessa conta para Marisol que ela ganhou o con

curso para ser a estilista da Comprare.

• A VIDA DA GENTE
Ana relembra de um momento com Rodrigo e marca

um encontro com ele. Celina encontra o pai de seu filho em

uma boate. Ana fala paraAlice que lentará viver sua história
com Rodrigo. Aurélia elogia o perfume de Wilson. Júlia se

entristece com o fim do namoro deAna e LÚcio. Vitória gosta
dos elogios que Mariano lhe faz. Ana e Rodrigo saem para
conversar. Celina e Lúcio são solidários um com o outro.

• VIDAS EM JOGO

Regina afinna que cuidará da próxima morte se Elton
matarAndrea. Divina vai até o restaurante e tenta conver
sar com Severino, que a expulsa. Carlos vai até a mansão
de Francisco para conversar. Fátima fica inconformada
ao saber que após o casamento, sua filha vai morar com

Welligton na casa de Carlos. Guilherme encontra Raimun
do e afinna que se a interdição de Augusta não for retirada,
ela será desmascafada na justiça e perderá tudo.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HOROSCOPO

ii ÁRIES
Cuide melhor de suas finanças. O momento
é propício para obter prazer em tudo o que
realizar. Clima de paixão e boas chances de
conhecer alguém especial.

(;J TOURO
O lar estará no foco da sua atenção,
portanto, viva intensamente os

momentos com os parentes. Dia ideal
para fortalecer as relações já existentes .

iii GÊMEOS
Novas e tentadoras oportunidades de
trabalho poderão surgir, mas convém
ter cautela antes de se decidir. Emoções
intensas estão previstas na vida amorosa.

II CÂNCER
Dobre a atenção com sua grana e as

pendências no emprego. O amor receberá
um tempero pra lá de especial: há mais
paixão e sedução no ar. Invista agora!

IfJ LEÃO
Entusiasmo e vitalidade em dobro neste
dia. Tudo indica que vai dar conta das
atividades. Cuide com mais carinho do
seu visual: você será alvo de elogios.

D1 VIRGEM
A necessidade de reconhecimento vai
comandar seu astral. Neste dia de humor

instável, tente descontrair. Clima de forte
paixão no relacionam�nto a dois.

II LIBRA
Pessoas que são importantes em sua

vida, sobretudo amigos, vão despertar um
grande orgulha. Astral positivo na paixão .

Paquera estimulada pelas conversas.

II
ESCORPIÃO
Poderá assumir uma posição de liderança
e terá novos desafios em sua frente. No

amor, o clima é de festa e empolgação.
Mostre a intensidade de sua paixão.

•
SAGITÁRIO
Divulgar suas atividades é uma boa

pedida. Aproveite o dia para obter
contatos profissionais. Tome cuidado
com a competitividade, isso pode
prejudicar o amor.

•
CAPRICÓRNIO
Tente não se indispor com os outros
sem necessidade. O clima de paixão
estimulará a sexualidade. Se estiver só,
fire proveito do seu poder de sedução.

&I AQUÁRIO
Cooperação e participação serão fontes .

de sucesso neste dia. Bons momentos
na companhia de pessoas queridas. A
dois; clima de paixão no ar.

PEIXES
Seu poder de liderança estará em alta.
Nos assuntos do coração, dê preferência
aos momentos de descontração ao lado
da pessoa amada.

'
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Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

Oi...
Lá se foram mais 365 dias! Como diria Dalai Lama: "Seja a mudança

que você quer ver nomundo".Num universo de tantaspequenas egran
des necessidadesfrustradas, e tantos temas pendentes e sem resposta, con
vido a quem tiver igual coragem a olhar para dentro de si e transmitir à

vida, tudo aquilo que esperamos dela em 2012. Desejo a todos um ano de
muita saúde, paz e alegrias... E que todo o carinho que vocês me deram em

2011 seja multiplicado em milhões de vezes no coração de cada um.

Começou
pendurado
Alguém podeme dizer quem foi

aquele jovem que estava liso e

comprou no cartão de um amigo
a Ceia daVirada, para arrumar
uma namorada? Hoje está
chupando o dedo e com uma

dívida nas costas...

Na área
O chefTrato Branco já está de volta
das merecidas férias nos pampas
gaúcho. Na frasqueira, além de
muitas novidades para contar,
trouxe urna dieta radical para 2012.
O boa praça fará uma regime de
100 dias a base de sucos naturais.

Quer ficarmais fino que assovio de

papudo. Quem viver, verá!

Pensando bem..
Virada

"Ser feliz é encontrar força
no perdão, esperanças nas
batalhas, segurança no palco do
medo, amor nos desencontros.
É agradecer a Deus a cada
minuto pelo milagre da vida".

De lave com omundo, o casal
Moacir e Rose Schmidt brindou
a virada, como sempre, com festa
bem família, na praia do Grant,
onde o íbópe deles sempre
esteve nas alturas.

Niver do Chico
No domingo um dos mais

pontuados ou prestigiados
dentista da área, Francisco Reis,
o popular Chico, largou jaleco,
bisturi, espelho, sonda, e afins

para recebermuitos beijinhos
nas bochechas, na condição do
mais querido aniversariante da
cidade. Parabéns, irmão. O meu

desejo é que você e sua bela
família sejam felizes para sempre.

Ranlan
O restaurante japonês mais
badalado da nossa região, o
Kantan, reabre na próxima
quinta-feira, dia 12. E já

,

com uma novidade - haverá

promoção o mês de janeiro
todinho. Vale conferir!

llMIZ.IlDE Daiane Padilha
e Cristiane Oliveil'ano no

Baile de Natal, no Amizade 473371·1788
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• O meu amigo Carlos Iodi
e sua.ieonida KJaumann
estão curtindo as férias na
praia de Ubatuba.

.

• Quem bateu as taça,s e
'faz tim tim na segunda
feira foi Fabricio Monich

,

MarcaI.Mil vivas!

• Venilton Cláudio da Silva,
sangue bom, durante as
férias,fez urna visita a este'
colunista. O cardápiofoi
cheio deplanos para 2012 e
muita loira gelada.

• O meu amigoWilson
Salves, o TioWil, Academia
Winz, já está em contagem
regressiva. Dia 16 de

fevereiro o personal retorna
aos treinos.

• MarceloMueller
desembarca em Jaraguá
do Sul depois de curtir
um delicioso cruzeiro
iniemacional.

• O meu. amigoAdalton e

sua Sônia, da SportBrasil,
continuam curtindo o
litoral.Retornam só dia23.

• Sejasolidário, doesanguf'!! ,

• Com essa, fui
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Benyamin Parham Fard benyamin@biovita.com.br

2012 e a sobrevivência da suslenlabilidade
T Tm �ovo ano se inicio� em

U meio a uma grave cnse

financeira mundial, em que
as figuras-chave da economia
estão desestabilizadas e em

descrédito, tentado salvar-se a
todo custo. E é justamente este o

cenário que preocupa por colocar
em risco toda a evolução das
discussões acerca dos valores da
sustentabilidade, do equilíbrio
de interesses e especialmente
das discussões acerca do

aquecimento global.
A exemplo dos Estados Unidos,
outras potências globais
estão declinando de suas

responsabilidadesfrente ao
Protocolo de Kyoto, alegando
o estado de crise. Momentos

graves de crise monetária são
como os momentos de guerra,
onde praticamente não há
comprometimentos públicos
comuns tampouco discussões
coletivas, ficando a sensação de
"salue-se quem puder':
Se de fato a humanidade

permitirperder o sentido de
coletividade norteado pelos
pilares da sustentabilidade
(desenvolvimento econômico,
social e ambiental), estaremos ,

jogando fora a possibilidade
de frear os impactos de nossos

passos nesse planeta de recursos
finitos, e permitir que nossas

futuras gerações tenham a

oportunidade de usufruir
daquilo de bom que nós

usufruímos.
Paralelamente, ao apagar das
luzes de 2011, confirmou-se o

despertar de um gigante dentre
os líderes mundiais: o Brasil,
como 6amaior economia do

planeta.
Novamente, vale repensar
de forma crítica o que este

"status" significa para os quase
200 milhões de habitantes
deste país continental, e de
queforma iremos lidar com
este diferencial? Teremos a

capacidade de transformá-lo em
vantagem competitiva de forma
sustentável?
Por quanto tempo nossa

população irá se comportar
infantilmente, criando
obstáculos e discutindo

leigamente (e por que não

cegamente) assuntos de
soberania nacional como uso da

terra, proteção florestal, geração
de energia, infraestruturas
para escoamento de produção,
melhor distribuição demográfica,
bem como investimentos

<.'

em preuençãoa catástrofes,
protecionismo das nossas
indústrias e do nosso mercado.
Isso sem mencionar o

engajamento político

praticamente inexistente dos
cidadãos comuns, justamente
em função do descrédito criado e

fomentado pelas próprias figuras
públicas em exercício na nossa

nação tupiniquim. Há outros
assuntos cuja discussão nem
ao menos é iniciada, como a
proteção efetiva e intensiva das
nossas fronteiras, investimentos
na indústria bélica nacional,
investimentos "de gente grande"
em educação, pesquisa e

desenvolvimento com geração de

registfo de patentes, etc.
Sustentabilidade é, acima de

tudo, agir localmente, na nossa

terra, no nosso país, pelo bem
de todos os brasileiros. Ser
sustentável é acreditar noBrasil;"
comprar do Brasil, investir no
Brasil, lutar por seriedade e ética
como cernes da sociedade e da

política, respeitar as diferenças
e pensar de forma responsável
e prática, sem/íeitinhos". nem
favorecimentos.

.

Este novo ano pode ser
o momento do início da

consolidação do verdadeiro jeito
brasileiro de ser, sem corrupção e

demagogias.
Dessa forma a nação brasileira
poderá, quem sabe, dar o
exemplo de como uma sociedade
relativamente jove1!1 pode ser
criativa e sustentável.

8egt!Ildo"O,OIlbrªdQf
Nadonal doSístemaElétrico
(ONS) f a g�rª�ão deenergia
do Sistema Inierligado
Nacional (SIN) at1,tllentou
3,2% em dezembro de

,

2011 na comparação çom
omesmomês de 2010.

Segundo os técnicos da

ONS, asmaiores variações
da carga cie energia em
dezembro, em relação ao
mesmomês de 2010, foram
verificadas n0S subsistemas
Norte (6,2%), Sul (6%) e
Nordeste (5,8%) e a menor

(1,4%) no subsistema
Sudeste!Centro-Oeste.

Contabilidade
��

,� l!.'f1MWIll'4l1
fi....;\lf:l"'UlIÍj'..�h

Tnglança
coleção de

tecido
reciclado

ATNG deve apresentar no
Fashion Rio deste ano uma de

suas apostas para a coleção
inverno: a sustentabilidade.
A empresa lança uma linha

de jeans 100% reciclado,
produzida apartir de garrafas

PET. Nomesmo evento, a
marca apresentará ainda outros

produtos fabricados a partir
de resíduos, como óculos de
acetato 100% reaproveitado,

além de bolsas, sapatos e cintos
feitos de raspa de couro.

��mf.z:�1mr

�1!1S1�41..t1!

Bid vai linanciar
controle da poluiçãô
Em recente anuncio feito emWashington, Estados Unidos, o
Fundo Multilateral de Investimento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) informou que lançará um projeto conjunto
com aAssociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no
valor de US$ 2,8 milhões, para que empresas brasileiras possam
controlar suas emissões de gases. O objetivo do programa é auxiliar
200 pequenas e médias empresas amedir e gerir o lançamento de
dióxido de carbono (C02) no meio ambiente.

Beca.. de CICD1r'OS

'elétricos em I ....
Aa�5i��a�Ja:�\ÍÍ@��Wml
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PONTO DE VISTA

LAVAGEM DE DINHEIRO
VICTOR DANICH,
SOCIÓLOGO

Quando
o público se refere à

lavagem de dinheiro, geral
mente o termo é encarado como

uma limpeza de dinheiro sujo
gerado por atividades criminosas.
Mas para que o conceito seja en

tendido é necessário explicitar a

natureza dos crimes. Sabê-se que
a maioria dos atos ilegais tem um

endereço certo: a obtenção de be
nefícios financeiros. No entanto,
se tal benefício é resultado de um

ato ilegal, o dinheiro seria inútil. A
menos que a fonte desses recursos

possa ser disfarçada de modo que
aparente uma origem legal. Quais
são as regras usadas para se sair
bem nessa caminhada sem que os

outros percebam?
O primeiro passo é realizar

uma pesquisa preliminar. Exis
tem infinidades de textos exci-

tantes que ajudam a participar
desse glamoroso passeio, com

orientações sobre "proteção de

ativos", "paraísos fiscais", "empre
sas offshore" e o mais importante
de tudo: o "anonimato bancário",
que ajuda a acalmar a tênue linha
que existe entre a imoralidade e

os propósitos legítimos de cuidar
dos interesses particulares. Não
se assuste leitor, o funcionamen
to aparentemente complicado
é de uma simplicidade assusta

dora. Só basta entrar no sistema

bancário. As contas "Sparbuch"
austríacas são um atrativo para
aqueles que não gostam de pa
gar impostos, por meio de uma

caderneta aberta através de um

código. Total sigilo, você poderá
abastecer ou retirar milhares de
dólares sem que ninguém fique

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA Tabelionato do
Município e Comarca de Guaramirim - CHRISTA INGE fiLLEWAGNER,lnterventora
Rua 28 de Agosto n= 1918 - Telefone: (47) 3373-0404Horário de Funcionamento:

8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os

títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste
edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à

possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não
o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém
se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confor
midade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCG).

Protocolo: 25636 Sacado: ALESSANDRO ALAN ALEXANDRE CPF: 071.084.349-62 Ce
dente: PROWAY INFORMATICA LTDA CNP): 00.799.308/0001-49 Número do Título: 3845
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A
DataVencimento: 12/12/2011 Valor: 777,24 Liquidação após a intimação: R$11,60, Con
dução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25871 Sacado: ANA MARIA GUNS GONZATTI ME CNP): 09.120.532/0001-37
Cedente: PB INFORMATlCA LTDA CNP): 02.183.248/0001-60 Número do Título: 131-1
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO'
S.A. Data Vencimento: 20/12/2011 Valor: 628,89 Liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25318 Sacado: ANTONIO BARBOSA PRADO CPF: 028.965.179-44 Cedente:
BANCO FlCSA SIA CNP): 61.348.538/0001-86 Número do Título: 998175667-0 Espé
cie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: BANCO FlCSA SIA Data Vencimento:
23/04/2009 Valor: 3.286,49 Liquidação após a intimação: R$ 1l,60, Condução: R$ 50,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25316 Sacado: CARMELIA ZANLUCCA JUNIOR CPF: 531.030.259-04 Ceden
te: BANCO FICSA SIA CNP): 61.348.538/0001-86 Número do Título: 998509746-9 Es

pécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: BANCO FICSA SIA Data Vencimento:
15/09/2010 Valor: 10.292,64 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25589 Sacado: D & C COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO I.TDA - ME
CNP): 13.228.214/000].61 Cedente: L1DER LAR ESTOFADOS E COLCHOES I.TDA CNP):
79.094.579/0001-59 Número do Título: 8122 04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 22/12/20ll Valor: 569,11
Liquidação após.a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 25313 Sacado: DALVAN LEHREACH CPF: 065.643.559-39 Cedente: BANCO
FICSA SIA CNPl: 61.348.538/0001-86 Número do Título: 998090261-4 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário Apresentante: BANCO F1CSA SIA Data Vencimento: 17/09/2008 Va
lor: 15.206,88 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25790 Sacado: DEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA E SERVI
COS LTDA ME CNP): 07.226.908/0001-67 Cedente: INTERQUIM INDUSTRIA QUMlCA
LTDA CNP): 04.886.934/0001-23 Número do Título: 008483B Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento:
20/12/2011 Valor: 268,10 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 44,10,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 25311 Sacado: FABIANO CARLOS HULLER CPF: 035.005.799-06 Cedente:
BANCO FICSA SIA CNP): 61.348.538/0001-86 Número do Título: 998469421-7 Espé
cie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: BANCO FICSA SIA Data Vencimento:

bisbilhotando sua vida econô
mica. Não existem correspon
dências nem demonstrativos de

rendimentos, e você pode abrir
a conta com qualquer nome fic
tício. Esse tipo de extravagância
rende-lhe os frutos de circular

pelo mundo usufruindo de seus

prazeres, sem ser. incomodado.

Bom, se mesmo assim você acha

que isso é muito pouca "água
para seu bule", por que não par
tir para a ousadia de comprar um
banco? Existem infinidades de
anúncios circulando pela pla
neta oferecendo cartas patentes
bancárias ou mesmo bancos.
Acredita? Está sentindo um or

gasmo paradisíaco?
Atualmente, com a desregula

mentação financeira, você pode
comprar umbanco offshore pela

internet. Só basta ter um cartão

de crédito e 25 mil dólares para
investir. Um sonho feito realida
de. Tudo no anonimato, com car

tão de crédito também anônimo.
Para isso você pode comprar na
subasta financeira um passapor
te "camuflado", com nome, sexo

e país de seu agrado. Aí vem a

pergunta que todos fazem: é o

endereço comercial?
Nada mais fácil. Existe uma

infinidade de empresas em di
ferentes cidades do mundo que
oferecem endereços virtuais, as
sim como serviços de fax e pos
tagens para esse local fictício. Fi

nalmente, para você tornar esse

dinheiro legítimo, se for usá-lo
na repatriação de modo a aplicá
lo em negócios lícitos, terá que
tomar certos cuidados. Mostre

22/07/2010 Valor: 3.499,61 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25755 Sacado: KS ESTAMPAS E DECORAÇOES TEXTEIS LTDA CNP):
05.492.312/0001-83 Cedente: QUlMISA SA CNP): 43.683.069/0001-70 Número do Títu
lo: 103007/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU
UNlBANCO S.A Data Vencimento: 20/12/2011 Valor: 53,00 Liquidação após a intima
ção: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 25762
Cedente: QUlMISA SA CNP): 43.683.069/0001-70 Número do Título: 103010/1 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data
vencimento: 20/12/2011 Valor: 992,56 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

uma aparência de respeitabilida
de. Embora a lavagem, perdão, a
transação, seja iniciada na forma
de offshore, o sucesso da mesma
só ocorrerá quando os recursos

forem aplicados em uma insti

tuição financeira de respeito. O
caminho do dinheiro deve ul

trapassar fronteiras até chegar
a seu destino. Nada melhor do

que embrenhar-se em uma lar

ga caminhada para dificultar in

vestigações futuras, se por acaso
cair sob suspeita. Lembre-se,
is-so pode acontecer. Se a lava

gem for bem sucedida, espalhe
o dinheiro na maior quantidade
de instituições financeiras. Apa
gue o rastro. Esse trabalho duro

merece uma recompensa. Entre
outras cairás, comprar a mansão
dos seus sonhos.

Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 16/12/2011
Valor: 340,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 25929 Sacado: MAREZANI CONCERVAS LTDA CNP): 13.518.700/0001-14 Ce
dente: CBR COMERCIO DE BALANÇAS LTDA CNP): 10.486.42710001-03 Número doTítu
lo: PED.726C Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. DataVencimento: 23/12/2011 Valor: 270,00 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 55,93, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25791 Sacado: MARIO CESAR PACHECO CPF: 578.779.479-68 Cedente:
BORRACHARIA E COM. DE PNEUS POR'D\L LTDA ME CNP): 03.012.810/0001-56 Núme
ro do Título: 929/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 20/12/2011 Valor: 435,00 Liquidação
após a intimação: R$ li ,60, Condução: R$ 22,.76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$Il,60

Protocolo: 25281 Sacado: UZANDRA APARECIDA DA CRUZ DA SILVEIRA BARBIEIU CPF:
022.570.429-30 Cedente: PRITWSISTEMASDESEGURANÇALTDACNP): 76.371.103/0oo1-20
Número doTítulo: 0000338720 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: ITAU UNlBANCO SA DataVencimento: 20/10/2011 Valor: 90,00 Liquidação após a intima

ção: R$11,6O, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 25283 Cedente: PRarAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LIDA CNP): 76.371.103/0001-
20 Número do Título: 0000344673 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: ITAU UNlBANCO SA Data Vencimento: 20/ll/20ll Valor: 90,00 Liquidação após a _

intimação: R$1l,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25264 Sacado: L1ZANDRA APARECIDA DA CRUZ DA SILVEIRA ME CNP):
13.889.804/0001-35 Cedente: MACOF MODAS E CONFEC. LTDA CNP): 00.068.574/0001-
00 Número do Título: 000536A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 10/11/2011 Valor: 298,10 Li
quidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00
Protocolo: 25771 Cedente: A.L.P. CONFECÇOES LTDA CNP): 07.762.11010001-30 Núme
ro do Título: 1264/002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentan
te: ITAU UNlBANCO S.A DataVencimento: 16/12/2011 Valor: 566,86 Liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25844 Sacado: LUCIANA MAXIMO MAFRA CPF: 052.045.989-01 Cedente:
CCR ETIQUETAS LTDA EPP CNP): 01.294.796/0001-03 Número do Título: 011190001 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
. AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 25/12/2011 Valor: 725,00 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25891 Sacado: LUCIANAMAX.lMO MAFRA CNP/: 14.097.995/0001-65 Ceden
te: OESA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA CNP): 81.611.93110001-28 Número do
Título: 2122414U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 23/12/2011 Valor: 944,60 Liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25580 Sacado: MAlARARONCHIMELCHIORETTO CPF: 091.481.079-05 Ceden
te: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS LIDA ME CNP): 10.945.510/0001-95 Número do
Título: 2283C/l Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 16/12/2011 Valor: 280,00 Liquidação após a inti
mação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 25581 Cedente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME CNP):
10.945.510/0001-95 Número do Título: 1825C/3 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
16/12/2011 Valor: 435,00 Liquidação após a intimação: R$ lI,60, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 25582 Cedente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME CNP):
10.945.510/0001-95 Número do Título: 000170 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 16/12/2011
Valor: 265,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 25583 Cedente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME CNP):
10.945.51010001-95 Número do Título: 000165 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por

Protocolo: 25733 Sacado: MAXIMOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNP):
00.688.519/0001-04 Cedente: USlCAL SERVIÇOS DE USlNAGEM E CALDERARlA LTDA
CNP): 10.283.662/0001-70 Número do Título: 2454/01-2 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM
DataVencimento: 22/12/2011 Valor: 423,60 Liquidação após a intimação: R$lI,60, Con
dução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25454 Sacado: Q)OI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP
CNP): 01.180.515/0001-83 Cedente: Ac. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADO
RA LTDA CNP): 72.262.785/0002-62 Número do Título: 49555-31A Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIM DataVencimento: 16/12/2011 Valor: 890,35 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 25456 Cedente: A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CNP): 72.262.785/0002-62 Número do Título: 51340-31A Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 16/12/2011 Valor: 1.240,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25942 Sacado: RANGHEm MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVlCOS DE
CONSTRUCAO CML LTDA ME CNP): 00.774.947/0001-50 Cedente: MAURlGLASS IND
E COM DE VIDROS LTDA CNP): 01.365.440/0001-05 Número do Título: 26040-1 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE
RAL DataVencimento: 23/12/2011 Valor: 289,19 Liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25306 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES LTDA CNP!: 06.221.314/0001-09 Ce
dente: BV FINANCEIRA SIA C.PI CNP): 01.149.953/0001-89 Número do Título: 102508831
Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS
ASSOCIADOS Data Vencimento: 28/04/2009 Valor: 49.667,04 Liquidação após a intima

ção: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
------------------------------------------------------------------------_---------------------------

Protocolo: 25578 Sacado: TOICE ZERO ESTANPARlA E CONFECÇOES LTDA CNP):
10.291.261/0001-61 Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS LTDA CNP):
06.272.029/0001-09 Número do Título: 0706 1/2 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
18112/2011 Valor: 588,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25933 Sacado: TRANSPORTES WALEMA IlDA-ME CNP): 84.094.150/0001-00
Cedente: ISOLA REPRES.IND. E COM. LTDA CNP): 00.262.819/0001-27 Número do Título:
001778/E-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO
SANTANDER (BRASILl S.A. DataVencimento: 24/12/2011 Valor: 1.507,60 Liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Guaramirim, 10 de janeiro de 2012.

CHRlSTA INGE HILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

Contrato de aluguel estável
Apesar de IGP-M
apontar queda de
0,12% em dezembro,
aqui locatários não
serão beneficiados

'1" �

;7�.'/''�/7\
,.

JARAGUÁ DO SUl.

SÔNIA PILLON

o preço dos aluguéis em Ia
raguá do Sul se mantém estável,
e em função da grande procura,
não existe a possibilidade de bai
xar, pelo menos a curto prazo. É
o que atesta o vice-presidente da

Associação das Imobiliárias de

Iaraguá do Sul (Aijs), Flávio Mar
catto Filho. A cidade congrega
em torno de 75 imobiliárias, em
que 50 são associadas da Aijs.

A realidade local se confron
ta com a nacional. Vale lembrar

que o IGP-M (Índice Geral de

Preços-Mercado) caiu 0,12% em

dezembro de 2011. O índice foi

divulgado pela FGV (Fundação
Getúlio Vargas) e serve de parâ
metro para a correção de alu

guéis; Flávio Marcatto Filho, que guel é variável, calculado com

é diretor da Imobiliária Planeta base na localização e condições
e delegado do Creci (Conselho do imóvel. A Aijs não dispõe de

Regional dos Corretores de Imó- números relacionados à locação.
veis), garante que quando um Exemplificando com sua em

imóvel é posto para locação, se presa, Flávio revela que a procura
estiver dentro do preço de mer-

.

por casas, ou apartamentos para
cada, a ocupação é feita em cerca alugar gira em torno de 15 a 20
de uma semana. O valor do alu- famílias por semana, para uma

Economista destaca que muitos preferem
alugar, ao invés de adquirir o imóvel

. demanda média de oito imóveis
residenciais e 15 comerciais. O alu

guel de apartamento de dois quar -

,

tos custa emmédia R$ 600 e R$ 700,
se um deles for suíte, para os bairros
Centro,VilaNova e Czerniewiucz, e
de R$500 a R$ 550 um pouco mais

distante, como no Amizade.
"O preço dos aluguéis só não

FOTOS DIVULGAÇÃO

está subindo mais porque a ofer
ta está crescendo bastante, e este
ano, teremos muitos imóveis no
vos para serem entregues.A valo
rização de um imóvel pode che

gar a 20% ao ano", afirma Flávio
Marcatto Filho, ao reconhecer

que o IGP-M_não corresponde à
realidade em Iaraguá do Sul.

Inquilino considera o
custo de vidamuito alto

O assistente financeiro José
Moacir Garcia, 54 anos, conta

que nasceu em Curitiba e que
mora há 35 anos em Jaraguá
do Sul. Ex-atleta do Iuventus
em meados da década de 1970,
ele conta que sempre morou

de aluguel. José Moacir lembra

que quando chegou. aqui a ci
dade era bem pesada no bolso
dos inquilinos. "O custo de vida

aqui é muito alto", opina.
E nessas mais de três déca

das, considerou salgado o cus

to das locações. "É um, custo
muito alto pelo tamanho do

imóvel", afirma Moacir, que
aluga um dormitório na Vila
Lalau por R$ 380. Por causa da

grande procura para alugar,
acredita que para muita gente
investir na construção de casas

e apartamentos para locação é

sempre um bom negócio. "Tem
muita gente investindo, cons

truindo casas e kitinetes porque
é um ramo bom para se ganhar
dinheiro. É retorno garantido".

Negociação
é variável
O economista Lourival
Karsten considera que
a demanda de imóveis
residenciais "está
razoável em Jaraguá
do Sul". Ele conta que
dispõe de imóveis

alugados na cidade e

que é comum as pessoas
mudarem de residência
em dezembro, para
aproveitar as férias, e
que há um contingente
de trabalhadores que
prefere alugar imóveis
a comprar. Cita o

fechamento da unidade
da Seara, e prevê que
parte dos demitidos
deixe a cidade por
conta do mercado de
trabalho volátil. Karsten
entende que essas

.

situações desestimulam
a permanência no
município aos que não

conseguem recolocação
profissional,
"Tem.muita gente em
Jaraguá do Sul que nãri
está interessada em
sair do aluguel, porque.
não sabem se vão ficar
muito tempo na cidade
ou não. Só assumem
investimentos em um

imóvel q_uando têm
$(jlidez, e esse não é
l:nn:momento de se

comprar",obsétva,.em
referê.ncia às previsões
de'que�Ol?seráde
"cautela na economia

, globàLMesmo assim,
i reconhece que o
, mercado da construção

civíl continua em álta
na região. "Quando
baixara euforia,
automaticamente vai
baixar a mão de obra",

'

avalia.

"Existem características

específicas de Jaraguá
do Sul. Uma negociação
de contratos de aluguel
depende da realidade
de cadamercado, por
isso os índices oficiais
são apenas referências",
assinala, relacionando
se à queda de 0,12% na

correção de contratos
de aluguéis apontadas
pelo IGP-M (Índice Geral
de Preços-Mercado) da
Fundação GetúlioVargas.
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OPORTUNIDADE

para receber o concreto e os pos
tes para fixação das telas de pro
teção. As tabelas foram doadas

por Giovanne Schmauch, vice

presidente da Ajaba. A empresa
Usapeças contribuiu com uma

doação em dinheiro, mas ainda
existe a necessidade de mais re

cursos para terminar a obra. "Por
isso peço a todos que tiverem

condições, para nos ajudar na

compra do cimento e das telas
de proteção, para terminarmos a

quadra até o final de janeiro", so
licitaMoreira.

Um mutirão para finalizar a

obra já está sendo organizado
pela Ajaba, que recebeu ajudas
inesperadas, como da banda De
serta Hard Rock, através de seu

vocalista-Uly Penso. "O Uly sem
pre acompanha nossos jogos e

se disponibilizou a dar aulas de
canto e violão aos jovens, além
de fazer um show na inaugura
ção da quadra", festeja Moreira,
confiante no sucesso do projeto.

Basquete por um futuromelhor
Projeto Basquete
do Bem se une

à Comunidade

Terapêutica
Vida Nova pela
ressocialização

JARAGUÁ DO SUL -,

HENRIQUE PORTO

A partir deste ano, os jovens
atendidos pela Comunidade Te

rapêuticaVida Nova encontrarão
no esporte uma forma de resso

cialização e de motivação para
permanecer longe do vício. Atra
vés do projeto Basquete do Bem,
da Associação Basquete Iáraguá

-

(Abaja), eles terão aulas gratuitas
da modalidade, em quadra que
está sendo construída na insti

tuição, pelos próprios jovens.
"Acreditamos que osmeninos

que se destacarem poderão in

tegrar nossas equipes de rendi
mento, passando a conviver com
um grupo de jovens preocupados
com a saúde, a educação e com

forte espírito de cidadania", co
menta Dino Moreira, diretor de

marketi�g da Abaja. "Também

COPASP

Moser e Deretti
marcamna

-rodada
O fim de semana foi

produtivo para a dupla
Jean Moser e Jean Deretti,
na Copa São Paulo. O
Criciúma empatou com
o Atlético Mineiro em 1 a

-I, no sábado, com direito
a golaço do guaramirense
Jean Moser, após
arrancada em velocidade.

Já o Figueirense encarou
a Ponte Preta, em jogo
disputadíssimo, que
acabou com vitória
catarinense por 3 a 2. O

jaraguaense Jean Deretti
marcou o seu, ao finalizar
com categoria da entrada
da grande área. Ambos
voltam a campo neste

meio de semana. Hoje
o Criciúma enfrenta o

CRB,às14h.Amanhã
o Figueirenseencara o

Flamengo (SP), às 16h.

DMJLGAÇÃO/AJABA

, �Obora
...tór.lo... _...uenZI'1;>

Duas estruturas de ferroemmeioàbritamarcamo localda futura quadra

iremos pleitear bolsas de estudo

para esses garotos, junto às insti

tuições que já são nossas parcei
ras", completa.

A iniciativa de oferecer aulas
de basquete partiu da própria

Vida Nova. "Eles entraram em

contato através do nosso site,
explicando seus objetivos. Nossa
diretoria aprovou a iniciativa de

imediato, pois coincidiu como

lançamento do projeto Basque-

te do Bem, onde nossos atletas e

pais participarão de campanhas
comunitárias, na condição de

voluntários", explica Moreira.
No moment-o, a futura quadra

está sendo nivelada e preparada

A informação ainda é extra

oficial. Nos próximos dias, a As

sociação Desportiva Jaraguá deve
anunciar seuprimeiro patrocinador
para a liga Futsal de 2012. Trata-se
da empresa Pré-Fabricar, de Ibira

ma, que até entãomantinhavinculo
com a equipe de futsal do municí

pio.
Segundo-informações da im

prensa do Médio Vale do Itajaí, os
ibiramenses irão pedir licença nos

certames da Federação Catarinense
de Futsal neste ano. Com isso, o em
presário Frederico Jaeger Neto pre
tendemigrar seupatrocínio paraIa
raguá do Sul, que em contrapartida
representaria a Associação Despor
tiva Ibirama (ADD em competições

- pré-agendadas.
A informação é confirmada

pelo dirigente Carione Pavanello.

Segundo Pavanello, entre os dias 27
de fevereiro e 4 de março, a equipe
jaraguaense - reforçada pelos alas
Cassiano e Duio, remanescentes do
time de Ibirama - representa a ADI
na Superliga de Futsal, competição
da CBFS que acontece em Joinville.

I

Empresa de Ibirama deve patrocinaraAD} na Liga Futsal
IRIANE PORTO IAVANTE!

Gian defenderá o gol da JlDJ na temporada,
após sete anos emUmuarama (PR)

Como contrapartida ao patro
cínio, a ADJ mandará seus jogos
válidos pelo Campeonato Catari
nense em Ibirama. Na opinião de
Pavanello, o alto custo de sediar os

jogos na Arena Iaraguá justifica a

transferência, que também seria
benéfica para a cidade do Médio
Vale, onde os torcedores não fica- -

riam desprovidos de opções es

portivas.

Relorços
Ontem, o primeiro reforço da

equipe se apresentou na Arena Ia
raguá. O goleiro Giancarlo Ramos

Rodolpho, de 26 anos, veio doUmu
arama (PR), onde atuouna últimas
sete temporadas. -

"Com 1,74m e 79kg, Gian optou
por defender aADJ pelahistória que
Iaraguá do Sul tem no futsal e pela
possibilidade de conquistar títulos.
"Sou um jogador que treina muito
e que temmuita vontade dentro de-

-

quadra. Consigo trabalharbem com

os pés e tenho um passe bom", ana
lisa a novamuralha jaraguaense.
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Diligência: R$ 23,35

Messi ê Omelhor domundomais uma vez
jogadora, desbancando a brasileira'
Marta, Pep Guardiola, do Barcelona,
levou como melhor técnico, Norio
Sasaki, da Seleção Japonesa - cam

peã mundial-, foi o melhor treina
dor de equipe feminina.

o atacante Neymar con

quistou o prêmio Puskas, dado
ao autor do gol mais bonito do
ano.

O tento de Neymar no revés

para o Flamengo (5 a 4), na Vila
Belmiro, pelo Campeonato Bra

sileiro, disputou com o gol de
Messi, que deu um chapéu no

EDITAL DE INTIMAÇÃO REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADO DE SANIACATARINANovo endereço: RuaCeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro 89251-201-JARAGUADO SUL- SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Lionel Messi fez valer o favo
ritismo e levou pela terceira vez

o prêmio de melhor do'mundo.
Mais do que o tri, o argentino
conquistou no ano o título de ce
lebridade extracampo e se trans

formou em figura muito mais
influente mundo afora. Ganhou
mais holofotes que Cristiano Ro
naldo e Xavi, os outros finalistas
do prêmio, que foi entregue on

tem na Suíça.
Segundo a Fifa, os votos para

Messi vieram de técnicos (33%) e

capitães (33%) das seleções na

cionais e de jornalistas (33%).
Entre as mulheres, a japonesa

Homare Sawa, foi eleita a melhor

Neymar

Tabelionato GriesbacÍl
Notas e Protesto

EDITA!-DE INTIMAÇÃO DE PROfESro
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nonnas 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 osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOS
DO PROfESID:

Apontamento: 197904/2011 Sacado:ADEMlRMOu.oN MOVEIS IlDA Endereço: RUAWALDEMAR RAUS/
NRWIE 99 - JARAGUADOSUl- CEP: Credor. BEU -INDUSTRIA DOMOBillARIO PlASIlCOS IlDAME
Portador. - Espécie; DMI- N'Tirulo: NF870/0I-Motivo:fultadepagaroento\l.llor. R$664,12 - Datapara paga
mento: 13/0112012-Valor total a pagarR$738,59Descrição dos valores: \I.llordotítulo:R$664,12 - Juros:R$l,54
Emolumentos R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 197760/,2011 Sacado: ANTONIO ADAIR VIEIRA CIA IlDA Endereço: RUA ALEXANDRE
KOLLER 35 - JARAGUA DO SUl-SC - CEP: 89258-270 Credor. UCZNERSKI INDUSTRIA E COMERCIO
DE COUROS E CALe Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 1269B - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
472,50 - Data para pagamento: 13/01/2012- Valor total a pagar R$543,77 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 472,50 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$14,99

-

Apontamento: 196866/2011 Sacado: ANTONIO MARCOS DA SIIYA Endereço: R JOSÉ1\1ARIlNS 1242 -

TRES RIOS DO NORIE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-455 Credor. BV FINANCEIRA S/A CFI Portador.
- Espécie: CBI- N°TItulo: 131037J44 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.029,44 - Data parapagamen
to: 13/01/2012-Valor total a pagarR$Ll26,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.029,44 - Juros:
R$16,81 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$21,70 - Diligência: R$ 24,89

Apontamento: 197902/2011 Sacado: BAZAE E PAPElARIA AQUARELA IlDA ME Endereço: R CARLOS
EGGERf 129 - SAlA 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-330 Credor. REVAL AlACADO DE PAPElARIA
IlDA Portador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 0I615877B - Motivo: falta de pagamento Valor. R$151,70 -

Data para pagamento: 13/01/2012- Valor total a pagar R$223,61 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 151,70 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$15,76

Apontamento: 196828/2011 Sacado: CElSO HENRIQUE CARDOSO Endereço: RUABENjAMIN BUCClO
520 - JARAGUÁ DO SUl-SC - CEP: 89267-050 Credor: ULEANDRO MACHADO ME Portador. - Espécie:
DMI- N°TItulo: 062/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$325,00 - Data parapggamento: 13/01/2012-
Valor total a pagarR$422,20 Descrição dosvalores: Valor do titulo: R$ 325,00 - Juros: R$ 0,85 Emolumentos:
R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 2 1,70 - Diligência: R$ 40,90

Apontamento: 197912/2011 Sacado: CENTER CAR CENTRO AUlUMOTIVO L Endereço: RUA BERNAR
DO DORNBUSCH, 1611 - SAlA 04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor.LAGB ACESSORlOS PE
CAS IlDA ME Portador. - Espécie DMI - W TItulo: 0000022512 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
190,86 - Data para pagamento: 13/01/2012-Valor total a pagarR$261,89 Descrição dos valores: Valor do
título: R$190,86' Juros: R$I,14 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 14,24 �

Apontamento: 197901/2011 Sacado: ClAUDINEl PEREIRA SOARES COSMETICOS Endereço: RUA
PROCOPIO GOMES 1626 - jaragué do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor. MAYRA LE SENECHAL HORli\
Portador. - Espécie: DMI - W Titulo: 40424.3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 248,18 - Data para
pagamento: 13/01/2012- valor total a pagar R$314,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 248,18-
Juros: R$ 0,57 Emolumentos:R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197784/2011 Sacado: COMARIECOM DEMKrP/ARIE IlDA Endereço:AVEXPGUMER
CINDO DA SILVA 259 - JARAGUADO sm, - CEP: Credor: PARIS TElAS INDUSTRIA E COMERCIO IlDA
EPP Portador. - Espécie: DMI- N'Títulc: 005564/C - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 345,00 - Data

para pagamento: 13/01/2012-Valortotala pagarR$4I1,1I Descriçãodosvalores: Valordo título: R$345,00
- Juros: R$ 0,80 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$
9,66

Apontamento: 197762/2011 Sacado: COMVARDEROUPAS MAVAIlDA Endereço: HENRIQUEBOEDER
20 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-270 Credor. GUNAN CONFECCOES IlDA ME Portador. - Espé
cie: DMI - N°TItulo: 5001250-03 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 642,89 - Data para pagamento:
13/01/2012- Valor total a pagarR$720,35 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 642,89 - Juros: R$1,50
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Apontamento: 197935/2011 Sacado: COM. DE CONFECCOES MORENA US IlDA Endereço: RUA JOSE
THEODORO RIBEIRO 3595 SAL02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor.ARRCONFECCOES IlDA
ME Portador. - Espécie: DMI- N°TItulo: 311006-04 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 412,00 - Data

para pagamento: 13/01/2012-Valor total a pagarR$483,73 Descriçãodosvalores: Valordo título: R$412,00
- Juros: R$1,09 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$21,70 - Diligência: R$
14,99

Apontamento: 197899/2011 Sacado: DOG DO ALEMAO LIDA ME Endereço: RUA CEI. PROCOPIO GO
MES DE OlIVEIRA, 1651 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: ELIENAY DISTRIBUIDORA DE
AUMENTOS IlDA Portador - Espécie: DMI - N'Título: 000016231- Motivo: falta de pagamentoVaiar:
R$ 388,98 - Data para pagamento: 13/01/2012-Valor total a pagar R$455,19 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 388,98 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

.

Apontamento: 196852/2011 Sacado: EDSON MO'D\ DOS SANTOS Endereço: RUA DAS PURPURAIAS
PI4,lA,lS,CX 10N 37 - JOJNVllLE-SC - CEP: 89237-540Credor. BANCO PANAMERICANO S/A Portador.
- Espécie: NP - N'Título: 38887167 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.850,00 - Data parapagamento:
13/01/2012- Valor total a pagar R$9.516,16 Descrição dos valores: Valor do título' R$ 7.650,00 - Juros: R$
1.805,40 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 197593/2011 Sacado: FABIANOWINTRlCH Endereço: JOAO roZlNI 32 - CORUPA-SC -

CEP: 89280-000 Credor. FM PNEUS IlDA Portador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 6-38124/3 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$810,00 - Datapara pagamento: 13/01

,.

J12- ','alortotal a pagarR$917,73 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 810,00 - Juros: R$ 2,16 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23, 10
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 197750/2011 Sacado: JAIME DE MORAES Endereço: RUA BERNARDINO BRESSANI175
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-730 Credor: MATERIAlDE CONSTRUCAO HORlWNTE IlDAME Por
tador. - Espécie;DMI - N°TItulo: 01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,00 - Data parapagamento:
13/01/2012- Valor total a pagar R$233,63 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$150,00 - Juros: R$ 0,85
Emolumentos: H$1O,B5 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21 ,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 19772112011 Sacado: JAIRfOCARIllSBEW Endereço: RUAHILDA FRlEDEl581 - Jaraguá
do Sl�-SC - CEP: 89266-275 Credor. CENTRO FORM COND LES LIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 22495 - Motivo: falta depagamentoValor. R$150,7J - Data para pagamento: 13/0112012-Valor total

goleiro do Arsenal, e com bicicle
ta do inglês Wayne Rooney con
tra o Manchester City.

Esta foi a segunda vez que o

santista concorreu ao prêmio.
A primeira foi em 2011 com gol
ante o Santo André, pelo Paulis
ta. O atacante, que estava na lista
dos 23 jogadores indicados ao prê
rIÚO Bola de Ouro, não foi incluído
na listagem final e também ficou
fora da seleção da temporada.

Pela terceira vez o craque
argentino conquistou a

premiação ela lUa

a pagar R$243,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$15O,71- Juros: R$I,90 Emolumentos: R$1O,85
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$35,51

Apontamento: 19m7/2011 Sacado: KASA DES COM MOV DEC IlDAME Endereço: AVGETUUOVAR
GAS N 05SAlA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. RECUNERS INDUSTRIAL IlDA Portador.
- Espécie;DMI - N'Tírulo: 3168-1/5 - Motivo: fultade pagamentoValor. R$ 1352,51 - Datapara pagamen
to: 13/01/2012- Valor total a pagar R$1.477,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.352,51- Juros:
R$19,38 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 197738/2011 Sacado: KASADES COMMOVDEC IlDAME Endereço:AVGETUUOVAR
GAS N 05 SAlA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. RECUNERS INDUSTRIAL IlDA Portador.
- Espécie: DMI- N'Título: 2881-3 - Motivo: fultade pagamentoValor. R$ 1.319,80 - Data para pagamento:
13/01/2012- Valor total a pagar R$1.435,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.319,80 - Juros: R$
9,87 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 197739/2011 Sacado: KASADES COM MOVDEC IlDAME Endereço: AVGETUUOVAR
GAS N 05 SAlA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: RECUNERS INDUSTRIAL IlDA Portador.
- Espécie:DMI- N'Titulo: 3168-2/5 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 1.082,02 - Data para pagamen
to: 13/01/2012- Valortotal a pagar R$Ll93,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.082,02 - Juros:
R$ 5,41 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 197740/2011 Sacado: KASADES COMMOV DEC IlDA ME, Endereço: AVGETUUOVAR
GAS N 05 SAlA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. RECUNERS INDUSTRIAL IlDA Portador.
- Espécie: DMI- N°TItulo: 2711-04 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 502,66 - Data parapagamento:
13/01 /2012-Valor total a pagar R$609,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 502,66 - Juros: R$I,OO
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

.

Apontamento: 197741/2011 Sacado: KASA DES COM MOVDEC IlDAME Endereço: AVGETUUOVAR
GAS N 05 SAlA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. RECLlNERS INDUSTRIAL IlDA Portador.
- Espécie: DMI- N°TItulo: 3089-2/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 499,52 - Data para pagamento:
13/01/2012-Valor total a pagarR$612,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$499,52 - Juros: R$ 7,65
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital;R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 197742/2011 Sacado: KASA DES COM MOV DEC IlDA ME Endereço: AV GETUliO
VARGAS N 05 SAlA 1 E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: RECLlNERS INDUSTRlAlIlDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2709-04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 470,22 - Data

para pagamento: 13/0112012- Valor total a pagar R$576,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$
470,22 - Juros: R$ 0,94 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 197743/2011 Sacado: KASA DES COM MOV DEC IlDAME Endereço: AVGElUlJOVAR
GAS N 05 SAlA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. RECUNERS INDUSTRIALIlDA Portador.
- Espécie;DMI- N°TItulo:3077-5/6 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$379,34 - Data parapagamento:
13/01/2012- Valor total a pagarR$485,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 379,34 - Juros: R$ 0,63
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 197744/2011 Sacado: KASA DES COMMOVDEC IlDAME Endereço:AVGETUUOVAR
GAS N 05 SAlA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. RECLlNERS INDUSTRIALIlDA Portador.
- Espécie: DMI- jljoTItulo: 3077-4/6 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 379,34 - Data para pagamento:
13/0112012-Valor total a pagar.R$487,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 379,34 - Juros: R$ 2,40
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$49,92

Apontamento: 197745/2011 Sacado: KASA DES COMMOV DEC IlDAME Endereço: AVGETUUOVAR
GAS N 05 SAlA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: RECllNERS INDUSTRIAL IlDA Portador.
- Espécie: DMI- N° TItulo: 1719-09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 364,72 - Data pàra pagamento:
13/01/2012- Valor total a pagarR$474,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 364,72 - Juros: R$ 3,89
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$49,92

Apontamento: 197746/2011 Sacado: KASA DES COM MOVDEC IlDAME Endereço: AVGETUUOVAR
GAS N 05 SAlA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. RECUNERS INDUSTRIALIlDA Portador.
- Espécíe; DMI- N°TItulo: 2710-04 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 304,60 - Data parà pagamento:
13/0112012-Valor total a pagarR$4IO,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 304,60 - Juros: R$ 0,60'
Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 197747/2011 Sacado: KASADES COMMOVDECIlDAME Endereço: AVGETUUOVAR
GAS N 05 SAlA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. RECLlNERS INDUSTRIAL IlDA Portador:
- Espécie; DMI- N°Titulo: 1748-10 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 54,93 - Data para pagamento:
13/0112012- Valor totala pagar R$160,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 54,93 - Juros: R$ 0,18
Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$49,92

Apontamento: 197233/2011 Sacado: KASA DESIGN COM DEC IlDA Endereço: AV GETUUOVARGAS
5 SL OI E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: RECLlNERS INDUSTRIAL IlDA Portador: - Es

pécie: DMI - N° TItulo: 1719-10 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 364,69 - Data para pagamento:
13/0112012-Valor total a pagar R$471,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 364,69 - Juros: R$ 0,97
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 198018/2012 Sacado: KASA DESIGN COM DEC IlDA Endereço: AV GETUUOVARGAS 5
SL OI E 02 - CORUPA-SC - W. 89278-000 Credor. RECLlNERS INDUSTRIAL IlDA Portador. - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 2833-4/5 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1319,74 - Data para pagamento:
13/01/2012-Valor total a pagar R$1.433,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.319,74 - Juros: R$
4,39Emolumentos:R$ 11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução:R$23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 196833/2011 Sacado: LEONARDO FRANCISCO Endereço: HUMBERJO GAJJZE 149 -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. HANSATURTRANSPORIEETURlSMO IlDA Portador. - Espécie:
DMI- N° TItulo: 7956 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 80,00 - Data para pagamento: 13/01/2012-
Valor total a pagarR$I85,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 80,00 - Juros: R$ 0,24 Emolumentos:
R$1O,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 196000/2011 Sacado: UON COM. DEMAI DE CONSTRAO lIDAEPP Endereço: RALVIN
KOCH,1559 - TRES RIOS DO Slfl. - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: TIROLFZAAllMENTOS
LIDA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 57879/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 6.335,26 -

Data para pagamento: 13/0112012-Valor total a pagar R$6.426,93 Descrição dos valores: Valor do título:
H$ 6.335,26 - Juros: R$ 12,67 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10_ Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 198002/2011 Sacado: UON COM. DEMAI DE CONSTRAO lJ'DA EPP Endereço: RALVIN
KOCH,1559 -lllES RIOS DO Sül, - Jaraguá do Sul-SC- CEP: 89254-210 Credor: TIROLFZAALIMENTOS
IlDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 57941/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.007,50 -

Data paro pagamento: 13/0112012- Vàlor total a pagar R$2.090,51 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.007,50 - Juros: R$ 4,01 Emolumentos: R$IO,85 -j\lblicação edital; R$ ;>3,]0 Condução,R$ 21,7.0.-. ,

Apontamento: 197889/2011 Sacado:UON COMERCIO DETINIl\S IlDAME Endereço: RUAHENRlCH
AUGUST LESMANN 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor. ELESUlmomONICA
IlDA Portador. - Espécie: DMI - Ns'Iitulo: 2/5-140 111- Motivo: faíta de pagamentoValor. R$ 3.698,49 -

Data para pagamento: 13/0112012- Valor total a pagar R$3.784,02 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 3.698,49 - Juros: R$ 11,09 Emolumentos; R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$18,79

Apontamento: 197648/2011 Sacado,WJA DE ROUPASVAES IlDA Endereço: RUAWAlTERMARQUAR
DT 155 SAlA 13 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor. CONFECCOES LUl2 EUGENIO IlDA-EPP
Portador. - Espécie: DMI - W TItulo: 00499204 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 448,00 - Data para
pagamento: 13/0112012- Valor total a pagar R$509,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 448,00-
Juros: R$1,04 Emolumentos:R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 21,70 - Diligência:R$ 5, II

Apontamento: 197649/2011 Sacado:WJADE ROUPASVAES IlDA Endereço: RUA-WAlTERMARQUAR
DT 155 SAlA 13 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor. COMPANHIA INDUSTRlAlCAJAGUASES
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulc: 075022B/11- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 332,00 - Data para
pagamento: 13/01/2012- Valor total a pagar R$393,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 332,00 -

Juros: R$ 0,77Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 197641/2011 Sacado:WJADE ROUPASVAES LTDA ME Endereço: RUAWAlIERMAR
QUARDT 155 SAlA 13 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: MASH INDUSTRlAE COMERCIO
LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 026141/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 540,00
- Data para pagamento: -13/01/2012- Valor total a pagar R$603,10 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 540,00 - Juros:.R$ 2,34 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 197644/2011 Sacado: LOJADE ROUPASVAES lJ'DAME Endereço: RUAWAUERMAR

QUARDT 155 SAlA 13 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: BOLOGNA lND DE CALCADOS
LTDA EPP Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 1594 C-D - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
642,92 - Data para pagamento: 13/01/2012- Valor total a pagarR$705,39 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 642,92 - JUros: R$I,71 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 'Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

(
Apontamento: 197810/2011 Sacado: MAEJERONA RESTAURANTE IlDA ME Endereço: RUAAUGUSTO
MIELKE 184 - BAEPENDl - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-030 Credor: EUENAY DISTRIBUIDORA DE
AUMENlUS IlDA Portador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 000009971 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1I8,38 - Data para pagamento: 13/01/2OJ2- Valor total a pagar R$188,54 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 118,38 - Juros: R$ 0,27 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197897/2011 Sacado: MAEJERONARESTAURANTE IlDAME Endereço: RUAAUGUsro
MIELRE 184 - BAEPENDl - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-030 Credor. ELIENAY DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS IlDA Portador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 00001 1011 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 304,26 - Data para pagamento: 13/0112012- Valor total a pagar R$374,85 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 304,26 - Juros: R$ 0,70 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70- Diligência: R$14,24

Apontamento: 197749/2011 Sacado: METALURGICA DANSUl EQUIP. IND.IlDA Endereço: RUA JOAO
ROPELATID 390 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89265-300Credor. BAUMANNCOMDEACOS IlDA Portador.
- Espécíe.DMI - N°TItulo: 137449-2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ Ll41,67 - Dataparapagamen
to: 13/0112012- Valor total a pagar R$1.227,1I Descrição dos valores: Valor do título: R$ Ll41,67 - Juros:
R$ 2,66 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 198013/2012 Sacado: NAIlILIA KANlS MORBIS Endereço: RUA HERClllO ANACLEfO
GARCIAWIE 443 - SANTO ANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor.lNFRASill -INFRA
ESTRlJ1URA E EMPREENDIMENT Portador. - Espécie; DMI - N° TItulo: 019}014005 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$139,64 - Data para pagamento: 13/01/20!2- Valor total a pagar R$235,25 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 1,07 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 197888/2011 Sacado: OZONlO RESTAURANTE E CHOPERIA IlDA ME Endereço: RUA
REINOLDO RAU 256 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251 -600 Credor. GRAFICA E EDfIDRA 22 ITDA Porta
dor. - Espécie: DMI- N°TItulo: 000095 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 248,00 - Data para pagamen
to: 13/01/2012-Valor total a pagarR$314,05Descrição dosvalores: Valor do título: R$248,00- Iuros; R$0,74
Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196863/2011 Sacado: RUBENS EDSON PI0NTKIEWlCZ Endereço: RUAALBERJO BAU
MER 341 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. BV FINANCEIRA SA CREDfID FINANClAMEN1U E
INVESTIMENTO Portador: - Bspéde: CBI - N° TItulo: -251005758 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
43.342,27 - Data para pagamento: 13/0112012-Valortotal a pagarR$50.252,57Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 43.342,27 - Juros: R$ 6.804,73 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 21;70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 197891/2011 Sacado: SRD COMARI VEST. IlDA ME Endereço: RUA PREFEITD JeSE
BAUER 838 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAUlAS G.BA
IlDA Portador. - Espécie: DMI - W TItulo: 3235003 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.476,00 -

Data para pagamento: 13/01/2012- Valor total a pagar R$L558,44 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.476,00 - Juros: R$ 3,44 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70-
Diligência:R$ 23,35

;;;;����;�:;9790�i�õi-;s,;�d�:TEENOOMOCiõi:iEcliiiJARFB-lIDAME-fu;;��:R-FXPJoÃo
ZAPELlA 22 - JARAGUÁDO SUl-SC - CEP: 89252-080 Credor. MlXTELDlSTRIBUlDORA IlDA Portador.
- Espécie:DMI - N° TItulo: 0000001499 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.490,33 - Data para paga
mento: 13/0112012- Valor total a pagarR$2.597,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$2.490,33 - Ju
ros: R$ 42,33 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196654/20.11 Sacado: VI1l\llNALIMENTOS IlDAME Endereço: R llELMU1ll MANSKE
3411 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-500 Credor; EMBRARJ INDUSTRIA DE EMllAlAGENS E-ARlE
FAlDS DE Portador. - Espécie: DMI - W TItulo: 6102-1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.481,20
- Data para pagamento: 13/01/2012-Valor total a pagarR$1.563,22 Descrição dos valoies: Valor do título:
R$ 1.481,20 - Juro� R$ 1,'l8 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$ 24,89

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
10/0112012. Jaraguá do Sul (SC), lO de janeiro de2012.

-

Manoel Gustavo GriesbachTabelíão Substituto Total de títulos publicados: 45
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[ I Estado]
Antigos e novos temas no balanço
Nesta segunda rodada da série retrospectiva 2011 e perspec

tivas 2012, os nossos deputados federais pontificam temas

que parecem (e na verdade são) repetições de reivindica

ções históricas dos catarinenses - como a conclusão da duplicação
da BR-I0l Sul, a duplicação da BR-280, no Norte do estado, e pelo
menos o início das obras da BR-470, ligando o Vale do Itajaí ao
Litoral. Nossos parlamentares também estão na vanguarda de te

mas como as relações do governo federal com as Organizações não
Governamentais (ONGs), que renderam no ano passado manchetes
�que estão mais para policiais do que para políticas, ou então de
temas "modernos", como o avanço trabalhista das domésticas ou

das mulheres no esporte. E todos estão atentos a um ponto que, in-:
dubitavelmente, será preocupação dos 513 deputados federais em

2012: o Código Florestal, que volta ao plenário da Câmara.

iridiãoAmin-PP
"Podemos avaliar 2011 como um ano demui
tos esforços e resultados parciais. Deixamos
iniciado, mas não concluído, o Plano Nacional
de Educação (PNE � 2011 a 2020), faltando ex

plicitar o mínimo de investimentos da União

para esse projeto essencial para o Brasil. Idem

quanto à Saúde (Emenda 29). Podemos dizer
o mesmo no que tange a meio-ambiente (Có
digo Florestal), agricultura, infraestrutura e

segurança, incluindo as meclidas de preven
ção cliante de catástrofes climáticas. A qua
lidade do nosso trabalho precisa melhorar.
Estou apresentando projeto de regulação das

relações do governo com as ONGs. Precisamos avançar na competitividade
do nosso país, em termos de empreendimentos e inovações. Espero que esta

proposição e outras que possam contribuir para dar transparência e qualida-
de à gestão sejam aprovadas."

.

"0 ano de 2011 foi de grandes desafios para
nosso mandato. Retomamos à Câmara Fede
ral num momento ímpar da história, quando
temos a primeira presidente mulher eleita no

Brasil, dando continuidade ao governo Lula,
um governo que ficou marcado pelo desen
volvimento econômico aliado à inclusão e jus
tiça social Tivemos grandes vitórias neste ano,
como o avanço da aposentadoria das donas de
casa com contribuição de 5%, uma emenda con
junta com a então senadora Gleisi Hoffmann,
atual chefe da Casa Civil. Conseguimos incluir
no Código Florestal a diferenciação dos agricul
tores familiares e camponeses. Uma cliscussão

muito clifícil, mas vitoriosa. Estamos desenvolvendo um amplo projeto de in-
clusão das mulheres no esporte. Fizemos uma aucliência pública emBrasília

que contou com a presença de grandes atletas brasileiras que corroboraram
nosso projeto de definir 2013 como o AnO' das Mulheres no esporte. E 2012
será um ano de grandes desafios. Na Câmara, temos debates importantes
como o Código Florestal, Reforma Tributária, Reforma Política e o pré-sal."

Para o deputado Mauro Mariani, 2011 foi um
ano de adaptação na Câmara, já que na legis
latura anterior esteve a maior parte do tempo à
frente da Secretaria de Estado de Infraestrutura.
Um ano'positivo, segundo ele, em que o gover
no saiu praticamente incólume da crisemunclial
e a bancada catarinense foi fundamental para a

recuperação do estado após as catástrofes, Con
fiante para 2012, Mariani cita algumas metas:
"Santa Catarina conta com pessoas importantes
no governo, como a ministra ldeli Salvatti. Po
demos reverter isso emmais investimentos para
o estado. Cabe à bancada trabalhar e fortalecer a

presença catarinense no cenárionacional Há assuntos pendentes que teremos
que resolver juntos, como a conclusão da BR 100-Sul, a duplicação daBR-280 e
o inicio das obras na BR-470, fundamentais para o desenvolvimento."

FernandoBond e RicardoWeg (Colaborou ReginaAlpinil Florianópolis - 04Jan12

CENTRAL DE DIÁRIOS
TRINTA E UM INTEGRADOS [Pelo Estado) o::: Um produto CNR
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ACIDENTE

Carro despenca de
altura de 55metros
Um dos ocupantes do veículo, de 17

anos, permanece internado em estado

qravena UTI do hospital São José
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Continua internado em esta

do grave, um dos ocupantes
do veículo Palio que capotou na

madrugada de domingo, na serra

entre Jaraguá do Sul e Pomerode. O
adolescente de 17 anos está interna
do naUTI do hospital São José e já
passou por mais de uma cirurgia.

Segundo informações da
PMRV (Polícia Militar Rodoviá-

ria), Thiago Felipe Neja, 19 anos,

guiava o Palio, placas LZW-8079,
de Iaraguá do Sul, no km 29,8 da
SC 416, quando perdeu o contro

le da direção em uma das curvas
e capotou. O veículo despencou
cerca de 55 metros em um bar
ranco e só parou quando foi blo
queado por uma árvore.

Thiago seguia para Pomerode

junto com o adolescente e mais
duas moças. Uma delas conseguiu
sair do carro e subir até a rodovia

para buscar ajuda. As vítimas fo
ram resgatadas pelos Bombeiros
Voluntários. O motorista e as duas

jovens tiveram escoriações leves.

Já o adolescente permanece inter
nado em estado grave.

Em Corupá, um motoquei
ro de 32 anos morreu ao cair da
moto que guiava, por volta das
23h de sábado. Adão Sttefen per
deu o controle da motocicleta

quando trafegava no km 72 da BR-
280. Ele foi encaminhado em esta

do grave ao hospital, mas morreu
na manhã de domingo. A vítima
foi encontrada pelos Bombeiros
com ferimentos no rosto e sus

peita de hemorragia interna.

I
v-
,

MQtorista perdeu o controle do veículo na rodovia equa'" pessoas ficaram feridas

Mulher Ilagra
adultério 'e

ainda apanha
Ao chegar antes do dia previsto

da praia, uma mulher de 41 anos

teve uma desagradável surpresa
ao chegar em casa, em Guararni
rim. Ela flagrou o marido com uma

amante, dentro da moradia. O caso

aconteceu namadrugada de ontem.
A mulher traída passou a dis

cutir com o marido de 52 anos e

acabou sendo agredida por ele. A
vítima teve escoriações no pesco
ço e suspeita de fratura em um dos
dedos da mão esquerda. O agres
sor forpreso em flagrante pela PM
por violência doméstica. Como

apresentava sinais de embriaguez,
foi notificado por dirigir bêbado e

teve a carteira apreendida.

Arma e drogas são
apreendidas com adolescente

....-

Um menor de 17 anos foi fla-

grado na noite de sexta-feira com
um revólver calibre 32 e 105 gra
mas de crack. Ele guiava uma Biz
com placas de Corupá, no bairro
São Luís, em Iaraguá do Sul, quan-

do foi abordado pela PM.
O rapaz tentou fugir, mas foi

impedido pelos policiais. Durante .

a revista pessoal, foi localizado o.

revólver e a droga. O adolescente
foi encaminhado à delegacia.

.

DIVl:lLGAÇÃO/PM

MENOR

Jovem de 17
anos estava
com revólver
e l05gramas
decrack
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INFRAESTRUTURA

Cinco bairros ficam sem água
I

Cano rompe de
madrugada em

Guaramirim e

deixa moradores
sem abastecimento
de água por
quase 24 horas

GUARAMIRIM

LORENA TRINDADE

Moradores de cinco localida
des de Guaramirim acor

daram sem água na manhã de
ontem. Um rompimento na rede
de abastecimento na madrugada
de segunda-feira prejudicou as

Vilas Carolina, Freitas e Schmitz.
Os bairros Bananal do Sul e Ilha da

Figueira também foram atingidos
pela falta de água.A equipe da em
presaÁguas de Guaramirim traba
lhou durante a madrugada para a

troca do cano, localizado no ter

reno de uma verdureira, próximo
ao trevo entre a BR-280 e a SC-413.
Um operário que fazia reparos no

local disse que a parte do enca

namento havia sido realizada. Se

gundo ele, sua função era limpar
o lugar para receber concreto, que
deve reduzir as chances de a peça
se mover e romper novamente.

A auxiliar de produção Sirlei
dos Santos, 43 anos, mora no bair
ro Ilha da Figueira. Ela percebeu a

falta de água na manhã de ontem

quando tentou ligar a máquina
de lavar roupas e não conseguiu.
''A água voltou aqui em casa perto
das lOh", conta. Embora o forneci
mento tenha sido religado ontem

à tarde, conforme o gerente opera
cional, Marcelo Morastoni, as. resi
dências localizadas em lugaresmais
altos demorariam mais a receber

água. De acordo com Informações
daÁguas deGuaramirim, o rompi
mento deve ter sido causado pelo
desgaste natural da adutora.

Operário limpa o local que recéberá o collCl'elo para novo encanamento

EcoSport Freestyle 1.61�
À VISTA

R$51.900

/ Ford Ka 1.01
2012�

RS 24.500 À VISTA .-

Entrada de R$1.000
paga pela Ford

60X DE R$ 647.94
TAXA 1.59% A.M.

Promoção "Ford Kali (válida até 31/01/2012). Novo Ford Ka 1.012012 [cat. KBX2) a partir de R$ 24.500,00 à vista ou financiado com taxa de 1,59% a.m. e 20,84% a.a, com R$1.000,OO de entrada paga pela Ford, exclusivo para
-

financiamentos através do Programa Ford Gredit, e saldo em 60 parcelas de R$ 647,94 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da.]a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo
de R$ 39.876,40, Custo Efetivo Total (CET)- calculado na data de 01/12/2011 a partir de 1,83 % a.m. e 24,26% a.a., através do Programa Ford Credito Ford EcoSport FreeStyle 1.612012 [cat. EFA2) a partir de R$ 51.900,00 à
vista. Não abrange seguro, acessórios, documeotaçâo e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer
alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas
e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

.

I Faça revisões�em seu veículo regularmente. I
.

�� ;� � �ACARTÃO FORD ITAOCARD. SOLICITE lÁ O SEU.
� �' ��' AcumuleatéR$10.000emdesc.ont05nacompradeseuFordZero.
F'� ��fIOfG Seguros.Fotd CapitaIs ereglOesmetropollt!n�"OOl·485810emablocalldaqes;06007224858.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
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