
Diversão em
Pomerode

MANDE-OÀS FAVAS!
Queres dinheiro. vagabunc:lo?

Vai te coçar num prego.
vai arrumar o dinheiro do
únicomodo possível e
digno: trabalhcmdo.

LUIZ CARLOS
PRATES

Começa amanhã a 29a Festa
Pomerana, com o ciclo de 11

dias de cultura e gastronomia
germânica. Bandas típicas,
competições emuito chope
relembram as tradições. Página 3

�iI')} RECICLE A INfORMACÃO. PASSE

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

FALTA DE
�.

SEGURANÇA
Região onde fica o viaduto do
Estrada Nova está tomada pelo

mato. Moradores arrisGalD"li...
a vida dividindo o mesmo

espaço com os carros. Onclina

Ribeiro (foto) relata que em
dias de.chuva as condições de
passagem pioram. Página 4

I Repartiçõespúblicas.
têm horário especial
PREFEITURAS DE CORUPÃ, GUARAMIRIM, JARAGUÁ
do Sul e Schroeder voltam a prestar serviços
normalmente no dia 23 eMassaranduba retoma
dia 18. Até lá, parte das pastas funciona em
regime de plantão. Página 11

Gêmeas continuam'
internadasna Capital
BEBÊS VÍTIMAS DE INCÊNDIO ESTÃO SOB

cuidados no Hospital Infantil Joana de
Gusmão': de Florianópolis. Uma das

crianças sofreu queimaduras em 85% do

corpo e seu estado é gravíssimo. Página 13

EquipeNovoHamburgo
'recebe'o Camboriú
TORCEDOR JARAGUAENSE PODE CONFERIR HOJE

o amistoso interestadual entre Novo Hamburgo
e Camboriú, no estádio Eurico Duwe. Partida
marca a preparação das equipes para suas
respectivas competições estaduais. Página 14
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Lourival Karsten

I
N SELIC 11,5%

D TR 0,130%

I CQB 1.127,75

C BOVESPA ii: 1,22%

A POUPANÇA 0,5612

D CÂMBIO COMPRA
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8000
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.7600
E EURO (EMR$) 2,3006
S LIBRA (EM R$) 2,7859

Ikarsten@netuno.com.br

Pedidos da Dilma

APresidenteDilma espera que
o novo mínimo deR$ 622,00

leve as famílias a consumir mais e

desta maneira seja dinamizada a

atividade industrial, o comércio e os

serviços. O impacto do novo mínimo
é estimado em R$47 bilhões, pois
beneficia não só os cerca. de 20
milhões de brasileiros que recebem o

salário-mínimo.

No "Café com a Presidenta" ela
ainda destacou a correção da tabela
do Imposto deRenda da pessoa
física que foi reajustadó em 4,5%,
Neste caso, no entanto, como o

percentual é inferior ao da inflação
no período, o provável é que os

trabalhadores tenham desconto
maior que o do ano passado ao
longo de 2012.

. Aconteceu no último dia 9, o

lançamento da pedra fundamental
da fábrica de caminhões Paccar, na
cidade de Ponta Grossa. O Paraná,
desta forma, conquista mais mna .

montadora de peso que busca uma
fatia no grande mercado brasileiro
de caminhões. Embora pouco
conhecida por aqui, a, Paccar tem
forte presença na terra do Tio Sam.

Decisão européia
Cada vez mais, quem está dando as cartas na Europa
são a Alemanha e a França: Sua atuação não está sendo
muito bem vista pelos outros países que, no entanto,

precisam aceitar algumas medidas duras. Ainda assim,
nem tudo são flores entre Merkel e Sarkozy, pois eles
têm diversos pontos de divergência. Imagine se tivesse

prosperado a ideia a Alca, colocando em um só saco

todos os países das Américas.
Export�ções catarinenses
Com todos os problemas que tornam cada vezmais difícil a exportação dos itens
produzidos no Estado, o resultado das exportações em 2011 'em comparação

<-

com 2010, foimuito bom, com um crescimento de 19,4%, chegando �marca de
US$ 19 bilhões. Por outro lado, as importações cresceràm 24% alcançando US$
14;8 bilhões. O déficit desta forma chegoua US$ 5,8 bilhões.

Economia
_

o último boletim Focus do
Banco Central mantém a

estimativà para o crescimento da

economia brasileira em 2012 em

3,3%, Para a produção industrial,
a estimativa é de crescimento
de 3,43%. Considerando o

desempenho da indústria ao

longo dos últimos meses, não,
deixa de ser uma estimativa
otimista. Da mesma forma, a
perda de dinâmica no consumo

das famílias também é uma

ameaça para o crescimento de
economia como um todo,

QUINA
SORTEIO N° 2798
13 - 19 - 35 - 56 - 62

LOTOFÁCIL
SORTEIO W 703

02 - 05 - 08 - 10 - 11
14 - 15 -- 17 - 18 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

Karsten

Barreiras aos têxteis
A alteração da cobrança dos tributos na importação
de artigos de vestuário pelo volume no lugar da
tributação sobre o valor declarado sofre duro ataque
da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTex), que
alega que a medida vai encarecer o custo do produto
para as classes C e D. Esta entidade representa empresas
como Riachuelo, Marisa, C&A, Pernambucanas,Walmart
e outras. Não está sendo discutido como o atual
consumidor das classes C e D vai continuar comprando
se ficar sem emprego. O setor têxtil é exatamente um
dos grandes empregadores.

O conselho da centenária empresa
blumenausense aprovou a primeira
emissão de debêntures, no valor de R$ 158,5
milhões. São as dificuldades para captar
recursos através da bolsa de valores e esta
é a opção para alongar o perfil da dívida e

reforçar o capital de giro.

Ranking
dos portos.
o porto de Itajaí ocupa o
quarto lugar no ranking
nacional dos portos,
enquanto o de São Francisco
do Sul ocupa a nona

colocação namovimentação
de conteiners.As três

.

primeiras posições são

dos portos de Santos,
Paranaguá e Rio Grande.
Em quinto aparece o do
Rio de Janeiro, seguido por
Suape, Vitória e Salvador. Na
décima posição está o porto
de Itaguaí(RJ).

PERíODO
19.0UT1:JBRO.2011

10.)ANEIRO.2012
DEZEMBRO.2011

10.)ANEIRO.20 12

10JANEIRO.2012

VENDA VAR.

1.8008 .. -1.85%
1,9000 III' 0%

.

2,3020 ., -1,61%
2,7878 .. -1,58%

Drag�o
preocupa
A inflação apurada na
primeirá semana do ano

preocupa, pois alcançou
0,93%. Trata-se do maior

percentual desde maio
de 2011 e coloca em sério
risco a estratégia traçada
pelo governo para a

economia. Mesmo com

a economia andando de

lado, a inflação não está
cedendo. É preocupante.

Embargo
russo
O ano começa com a

forte expectativa de que
finalmente o governo russo

reabra seu mercado para
a exportação da carne
suína catarinense. Existe
a convicção de que o

embargo é uma forma de

pressionar o Brasil para
apoiar o ingresso da Rússia
no Organização Mundial
do Comércio (OMC), onde
pretendia entrar há dezoito
anos, Com a admissão da
Rússia na organização no
mês passado, espera-se
que mais frigoríficos sejam
autorizados. Atualmente, o
único frigorífico brasileiro
com permissão para venda
de carne suína é o

Pamplona, de Rio do SuL

Escovas
de dente
AAssociação Brasileira
da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria
e Cosméticos se

mobiliza para que
. sejam investigadas as

importações de escovas

de dentes chinesas.
Em alguns casos, os
preços declarados são
de US$ 0,02 a unidade.
Infelizmente, no Brasil
as importações por
valores simbólicos são

uma constante e, ao

contrário das vendas
das empresas nacionais,
estão sendo muito

pouco controladas

pelo fisco.
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Luiz
redacao@ocorreiodopovo.com.br

MANDE-O ÀS FAVAS!
sz: tem alguns dias, não importa.

O que importa é o fato, um fato cos

tumeiro, que se repete todos os dias, em
todos os lugares, talvez esteja a acontecer

agora aí perto de você. Nem de longe a

quero imaginar envolvida numa encren

ca dessas, nem a você, leitor.
O fato é aquele que envolveu uma se

nhora em São Gonçalo, RI, senhora de 79

anos e que foi brutalmente agredida por
um agiota que cobrava dela uma dívida
contraída pelo neto em nome da avó. A
senhora ficou-desfigurada com as agres
sões, chegou a perder um olho.

Já falei aqui inúmeras vezes da inconve-

INVEJA
Recebi de presente do deputado federal

EspiridiãoAmim um livro especial, especia
líssimo, uma "bíblia" para a vida e o con

vívio social: '11 INVEJA nossa de cada dia,
como lidar com ela': São 500 páginas de
uma psicologia especial. O livro é obra do

ex-deputadoJoaci Góes. Cada página mere

ce uma reflexão e um longo suspiro...

niência de um idoso, pai ou avô, mãe ou avó
de emprestar dinheiro, tomá-lo em consig
nação para ajudar filho ou neto vagabundo.
Vagabundo, sim, e com todas as letras, vaga
bundo. Os filhos e netos vagabundos valem
se das aposentadorias e, mais que tudo, da
ingenuidade, da bondade dos idosos para
pegar dinheiro em nome deles. Só uma razão

justifica tal sacrifício de uma pessoa idosa:
uma gravíssima necessidade de saúde do fi
lho ou do neto. Só isso. Nadamais.

O que acontece mais das vezes é que
o filho ou neto pede o dinheiro para
comprar'moto ou computador, trocar de
carro ou gastar com drogas. O idoso ingê-

CUIDADO
Cuidado com quem você coloca dentro

de sua casa, seja quem for, para fazer o que
for, cuidado. Os policiais estão acostumados
aouvirdenúncias contragente queatéentão
era de confiança das pessoas da casa, cuida
do. - 'l1h, mas foi uma amiga minha quem
recomendou o fulano, a fulana"!E daí?Du

vide, desconfie, não confie, abra o olho.
.

nuo, bondoso ou com medo, cede. Cede,
perde o dinheiro, o vagabundo some, não
devolve o que pegou e o idoso, ele ou ela,
se ferra. Se ferra de verde e amarelo ...

Queres dinheiro, vagabundo?Vai te co
çar num prego, vai arrumar o dinheiro do
único modo possível e digno: trabalhando.

Conheço pessoas idosas que andam
comendo farelo por não ter dinheiro, por
ter que pagar o "consignado" tomado

para ajudar um filho vadio ou um neto,

que nem parente é. Neto não é parente,
nunca foi, mande-o trabalhar, senhora,
senhor. Mande o vagabundo às favas,
pastar, que é o melhor que ele tem a fazer.

PIADA
Li como piada, não gosto de piadas

nos meus espaços, comentários e palestras,
acho recurso de quem não tem o que dizer.
Abro uma exceção, porque a piada se me

afigurou absolutamente verdadeira. Lá
vai. Perguntaram ao prefeito quantas pes
soas trabalham na Prefeitura. Sem piscar,
ele respondeu: mais ou menos a metade...

PONTO DE VISTA
-

MAGISTRADO MAO
TEM QUE AGJtADAR
OPINIÃO PÚBLICARAPHAEL ROCHA LOPES,

ADVOGADO E PROFESSOR

Nesta última segunda-feira o Ministro do

Supremo Tribunal Federal (STF) Marco
Aurélio de Mello foi entrevistado no progra
ma RodaViva daTVCultura. E o pensamento
apresentado no título 'deste artigo foi esposa
do por ele nomeio da saraivada de perguntas.

Faça-se, apenas, um pequeno registro
de que alguns dos perguntadores, namaio
ria jornalistas, a meu ver, não se prepararam
adequadamente para uma sabatina tão im

portante. Por mais que a intenção tenha sido
atingir um público leigo, ou seja, não profi
ciente na arte/ciência do Direito, as pergun
tas e interpelações, muitas vezes, deixaram
a desejar.

De todo modo, o Ministro foi firme em

suas colocações e seus pensamentos. E dei
xou claro: "Posso pecar por atos comissivos
e nunca por atos omissivos". Em outras pala
vras, "podem me criticar pelas minhas ações,
mas não por omissão". E ante as últimas deci
sões dele, isso é amais pura verdade.

A tônica a entrevista foi a relação tumultua
da entre o STF e o Conselho Nacional de Justiça -

(CNJ). O CNJ, segundo sua própria página na

internet (www.cnj.jus.br) é um órgão voltado
à reforrriulação de quadros e meios no Judici
ário, sobretudo no que diz respeito ao controle

FALE.CONOSCO

e à transparência administrativa e processual.
Tem, ainda, comomissão contribuirpara que a
prestação jurisdicional seja realizada commo

ralidade, eficiência e efetividade, em benefício
da Sociedade. E essa relação entre tapas e

beijos entre o CNJ e o STJ vem acarretan

do discordâncias de entendimento sobre
determinados procedimentos daquele, em
especial quanto à fiscalização, investigação
e punição dos magistrados país afora.

A grande discussão é se a obrigação do CNJ
é subsidiária (ou seja, se somente pode atuar

após esgotados os meios das corregedorias
dos tribunais de origem ou ante sua inércia)
ou solidária (isto é, concomitante ao trabalho
das corregedorias). E é importante lembrar que
existem, no Brasil, 90 tribunais (27 Estaduais, 27
Eleitorais, 5 Regionais Federais, 24 do Trabalho,
3 Militares, e 4 Superiores).

O que aflige a todas as pessoas de bem,
entretanto, é a sensação de impunidade gras
sando nos tribunais, eis que não é mais, infe
lizmente, tão incomum ver notícias de des
mandos de magistrados de todos os níveis e,
aomesmo tempo, não se ter conhecimento das

punições. A sociedade está cansada de corrup
ção e impunidade, e o CNJ, com conselheiros

corajosos, tem sido um alento para os mais es-

perançosos.
Ocorre que há um forte corporativismo

entre os magistrados, ou pelo menos em par
cela considerável deles. As corregedorias dos
tribunais são formadas, obviamente, por ma
gistrados. O CNJ, por sua vez, é formado por
magistrados, advogados, membros do Ministé
rio Público e representantes da sociedade civil
de notório saber jurídico. E algunsmagistrados
não admitem ser controlados por pessoas que
não vistam amesma toga..

Quanto à entrevista, entendo válida a

preocupação do Ministro ao dizer que o ma

gistrado deve julgar conforme sua "ciência e

consciência" e não conforme o clamor pú
blico. É, o juiz de Direito, o bastião que deve
defender a sociedade das injustiças, mas não
pode, contudo, criar leis e nem se melindrar

por conta de fatos midiáticos.
Por outro lado e com todo o respeito, penso

que o Ministro exagerou ao temer um "justi
çamento" ante a atuação mais efetiva do CNJ.
O sistema deve ser aprimorado? Sim, mas não
podemos utilizar esta justificativa para deixar
de punir celeremente quem deveria julgar im
parcialmente os processos do povo.,

Para ver a íntegra da entrevista acesse

www.bacafa.blogspot.com.

EDITORIAL
'ORISCO
EMINENTE DE

"

INCENDIOS
A cada vez que se noticia um

incêndio,principalmente
nas áreasmais carentes, as

pessoasficam estarrecidos,
sensibilizadas.Dificilmente
há quem não se comova
com dramas humanos desse

tipo.São histórias depessoas
anônimas, que de uma
horapara outra passam a

viver tragédias e a despertar
sentimentosdesolidariedade.
Emmuitos casos, éa perda
parcial ou total de uma
moradia demadeira, defácil
combustão e rapidamente
engolida pelas chamas.
Não sepode esquecerque
os bairrosmais carentes

geralmente estão localizados
em áreasmais afastadas
do perímetro Úrbano, o
quedificultaa chegada
dos bombeiros.Menosmal

quando não há ninguém em

casa.Nesses casos, apesardas

perdasmateriais, existem
perspectivas de se começaruma
vida nova, através da doação
demateriais de construção,
móveis e demais donativos.

II dor se torna

insuportável
quando se perdem
vidas humanas.

Masa dorse torna insuportável
quando o incêndio ceifa
vidas humanas, como no caso
domenino de trêsanosque
morreu carbonizado dentro
de casa, no bairro Três Rios do
Norte, sem ter tido a chance de

fugir, ou ser resgatado, nofinal
do ano passado.
Ainda estamos chocados
com o incêndio que aconteceu
na tarde desta segunda-feira"
no bairro Garibaldi, em que
asgêmeas de 18 mesesforam
gravemente atingidas pelas
labaredas, provavelmente
causadas por um curto

circuito. Uma dasmeninas
teve queimaduras em 85% do

corpo e até ontem corria risco
demorte.
Deixar crianças sozinhàs
em casa, ou sob a guarda
de vizinhos ou meros
conhecidos pode ser um risco,
e não somente em relação
a incêndios. O ato heróico
de alguns nem sempre é,
suficientepara salvar vidas.
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BAIRROS

Prefeitura abandona parquinhos.
Além do excesso de mato, no bairro
Rau o espaço que era para lazer passou
a ser utilizado por usuários de drogas
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Em época de recesso da Prefei
tura de Iaraguá do Sul, alguns

serviços ficam parados e funcio
nam apenas em regime de plan
tão, como é o caso da Secretaria
de Obras. Com isso, em alguns
pontos da cidade, é possível ob
servar o mato tomando conta de

calçadas, parquinhos, pontos de
ônibus e ciclovias, atrapalhando a

circulação de pedestres e ciclistas.
No parquinho localizado no

final da rua Paulino Bortolini

Vieira, bairro Rau, o problema
não é apenas o matagal e a falta
de estrutura. O abandono do lo
cal atrai usuários de drogas que
sobem o morro que há ao lado
dos brinquedos. Enquanto a re

portagem de O Correio do Povo
estava no local, algumas pedras
foram lançadas e uina atingiu o

carro.

Um dos moradores, que pre
feriu não se identificar, conta

que mora na rua há sete anos

e viu apen,as uma vez os fun
cionários da Prefeitura limpa
rem o lugar. "Nós mesmos que
moramos aqui tiramos o mato

algumas
-

vezes", afirma. Ele ga
rante que nos próximos meses

deve colocar a sua casa à venda, _

devido à situação. "As crianças
não podem brincar sozinhas lá,
nem mesmo as maiores, temos
medo que peguem alguma coi
sa que eles ·(usuários) deixam
lá. Já chamamos a polícia, mas
a situação não muda", lamenta.
O morador diz que outras pes
soas já avisaram que pretendem
vender suas casas.

A reportagem de O Correio
do Povo tentou contato por
telefone com o secretário de

Obras, Odimir Lescowicz, mas

ele não foi encontrado até o fe
chamento desta edição.

DESCASO'
Ponto de ônibus na rua José Pico&, Estrada
Nova, está quase tomado pelomatagal

FOTOS MARCELE GOUCHE

! ,

Mato toma conta do terreno ao lado da�
. da rua DomingOs Sanson, naVila LaIau

Parquinho na rua Paulino Bortotini Vieira
não recebemanutenção daPrefeitura

Situação se repete no EstradaNova
Outro parquinho em situação

precária está localizado na rua

Leopoldo Blese, bairro Estada
Nova. Lá, o principal problema
é o mato que toma conta do lo
cal e dificulta o acesso aos brin

quedos. Ao lado, há um campo
de futebol de areia que está com
a tela furada e outros problemas
na estrutura. O espaço tem como

vizinha a Escola Municipal Mar
cos EmílioVerbinnen.

O frentista Lucia Moreira da
Cruz mora exatamente ao lado
do parquinho e acredita que o

espaço não é limpo há cerca de
seis meses. "Isso aqui foi cons
truído há dois anos e ano pas
sado eles vieram limpar apenas
duas vezes", lembra Lucio. Para
não deixar a situação ficar ainda

pior, a própria comunidade se

organiza para limpar o terreno e

tirar o mato quando está muito
alto. "Se a nós não limparmos,
vai ficar muito alto e eles não fa
zem nada. Esses dias, um vizinho
veio aqui pedir para ligar a roça
deira na nossa casa para poder
limpar o mato", lamenta. � I ' .

I

Apesar da situação, o parquinho
ainda fica lotado de crianças nos

fins de semana. "Eles brincam di
reto por aqui, mesmo com o mato",

, ressalta o frentista. Os pequenos
têm à disposição escorregadores,
balanços e outros brinquedos.

PERIGO

Falia de
calçadas
Os-moradores da rua

José Picoli e região que
precisam do ponto de
ônibus enfrentam um

pouco de dificuldade.
O matagal toma conta
e não há calçada nos
lados, apenas mato.
O acesso precisa ser
feito pela rua mesmo,
dividindo espaço com
os carros. A auxiliar
de serviços gerais Ana
Lúcia Rezende da Silva
mora há cinco anos

na região e afirma

que nem lembra há

quanto tempo o ponto
de ônibus está nessa

-

situação. "Uso mais
esse ponto e aqui e
não lembro de terem

limpado alguma vez.
Quando tem sol, não
dá para ficar embaixo
de tão quente que é,
mas do lado e atrás
tem mato", diz. Em
situação complicada
está também parte
do viaduto do Estada
Nova, que está com
muito mato ao redor.
Na frente de uma casa

interditada pela Defesa
Civil, a vegetação está
muito alta e obriga os

pedestres a andarem

pela rua. "Sempre é

assim, quando chove,
fica pior ainda, porque
tem que desviar da lama

por falta de calçada",
conta a confeiteira
Ondina Ribeiro.

Mato só é limPo quando osmoradores
tomam a iniciativa de fazer o SérViço
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Plenário
Daiana Constantino· Interina

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Sugestões para o trânsito

Quando recomeçarem as sessões

ordinárias da Câmara de

]araguá do Sul, na primeira semana
defevereiro, o vereadorAmarildo
Sarti (PV) apresentará uma
indicação ao governo municipal.
No documento, constará o pedido
de motociclistas da cidade por mais

vagas de estacionamentos para seus

meios de locomoção.
o verde observa a necessidade de
haver mais vagas para motocicletas
nas mediações da avenidaMarechal
Deodoro da Fonseca e da rua Getúlio

Vargas, no Centro. O parlamentar
acredita que a empresa responsável
pelo sistema de estacionamento
rotativo no município possa

EDUARDO MONTECINO

As controvérsias em torno da B8-280
Um novo ano começou, mas os problemas antigos continuam existindo e

interferindo no nosso cotidiano. Segurança nas estradás, melhores condições de
tráfego, investimentos em infraestrutura, projetos realizados, menos burocracia,
mais transparência e probidade com as coisas públicas sintetizam um dos

principais anseios da sociedade: o de ver a duplicação da BR-280, entre São
Francisco do Sul e Jaraguá do Sul, sair do papel.
No finalzinho de 20 II, uma comitiva do Norte de Santa Catarina, formada por
empresários e políticos, trouxe deBrasília a notícia de que o edital da BR-280
será relançado em abril deste ano, conforme a afirmação feita pelo ministro dos
Transportes, Paulo Sérgio Passos, no encontro.

Apesar dos comentários na imprensa local de que a promessa doministro dos

Transportes feita à comitiva não será levada a séria, o Dnit de Brasília não tem

informações a respeito. Segundo a assessoria de imprensa do órgão federal,
a regra geral para todas as obras com apenas projeto básico que tiveram seus

andamentos suspensos, após denúncias de supostos atos irregulares nos
processos, é realizar os projetos executivos no primeiro semestre de 2_012 e lançar
os editais no segundo semestre, e em seguida iniciar as obras. Até agora, ninguém
voltou a ouvir Passos sobre o que foi anunciado para a comitiva catarinense. Mas,
para esclarecer as informações, o presidente daAmvali, Luiz Carlos Tamanini
(PMDB), e o vereador Justino da Luz (PT) vão acompanhar o assunto. O petista
tem encontromarcado com o superintendente do Dnit do Estado, João José dos
Santos, em Florianópolis, na primeira semana de fevereiro.

disponibilizarmais espaços às motos.
'il maioria dos usuários das vagas
de estacionamento na cidade tem

optado por trafegar com motos no

lugar de carros, por sermais rápido
e prático.Por isso, vejo a necessidade
de mais vagas, pois se alguém colocar
moto em vaga de-automóvel, o
usuário recebemulta'; afirma.

Petistas reunidos
Nesta sexta-feira, dia 13, às 18h30, os vereadores
e as executivas do PT da região se reúnem na

Câmara deVereadores de Jaraguá do Sul. Na

pauta, a análise das proposições individuais e

os principais aliados para as eleições.

Lei para trabalho
à distância
Já está em vigor a lei que determina que os
trabalhadores que executam suas atividades
fora do local de trabalho, seja em casa ou

à distância, tenham os mesmos direitos

daqueles que exercem suas funções dentro das

empresas,' como hora extra, adicional noturno
e assistência em caso de acidente de trabalho.
A categoria da Tecnologia da Informação será
uma das mais beneficiadas pelamudança
na lei, uma vez que muitos profissionais da
área praticam o trabalho à distância. Para o

presidente do Sindicato dos Trabalhadores de

TI, Antonio Neto, a regulamentação é favorável
aos trabalhadores e também aos empresários.

P8estuda

coligações
Luiz Antônio Chiodini (PR) confirma
a possibilidade de concorrer ao

cargo de vice junto com o prefeito
de Guaramirim, Nilson Bylaardt
(PMDB), nas eleições deste ano.

Mas, ele cita dois nomes de colegas
do partido que também podem
sair na disputa: o presidente do

PR, Sandra Adriano Antonius, e
o vereador Diogo Iunkes. Além
do PMDB, o PR de Guaramirim
conversa também com o DEM e o

novo PSD. "Mas, a conjectura política
da atualidade requer paciência e

tranquilidade, pois não descartamos
a possibilidade de concorrermos
ao pleito majoritário, levando ao

povo guaramirense nosso projeto de

governo e seu impacto participativo
na administração municipal",
destacou.

Solidariedade
o vereador Iaímê'Negherbon
(PMDB) visitou ontem a família

que teve a casa incendiada e as
duas filhas de apenas um ano de
vida feridas na segunda-feira,
dia 9, à tarde. O peemedebista
reconheceu ainda o ato heróico
dos vizinhos que salvaram as

meninas do fogo.Acompanhe as
informações completas sobre esta
história na página 13.

Plano regional
Em fevereiro, a SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) de
Jaraguá do Sul deve apresentar as metas
compiladas no Plano de Desenvolvimento

Regional de 2013 a 2015, as quais já estão

incluídas no Plano Plurianual dos cinco

municípios, garantindo assim a

realização de todas as obras.

Integração
Nacional
oministro da Integração
Nacional, Fernando Bezerra,
presta esclarecimentos amanhã
à comissão representativa do
Congresso Nacional sobre as

denúnciasde favorecimento de
seu reduto eleitoral à frente da

pasta e de irregularidades em
seumandato na Prefeitura de
Petrolina (PE). Informações
da Folha de SP.
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Melhorias na BR-280
Na edição da semana de 10 de janeiro

de 1975, o jornal O Correio do Povo noti
ciava a realização da licitação do projeto
de melhorias na rodovia BR-280, realizada
no dia 17 de dezembro do ano anterior. O

projeto a ser elaborado abrangia o trecho
São Bento-Mafra, em uma extensão de 53

quilômetros, e q�e já era pedida pela co

munidade empresarial e política da região.
Além de licitar o projeto para as modi

fiçações no trecho, o Departamento Nacio-

nal de Estradas de Rodagem (DNER) tam
bém estava realizando o projeto final de

engenharia do trecho Porto União-Canoi

nhas, e abria um estudo técnico do trecho
São Bento-São Francisco - que passava por
Jaraguá do Sul. O texto tambémmenciona
va a atuação de uma empresa local, aEsteio
Engenharia e Construção, nas obras de me-

. lhoria da rodovia.
Com as obras, as empresas da região e

a comunidade como um todo.eram bene-

ficiadas com a facilidade de escoamento da

produção para o porto de São Francisco. O
texto também comentava a assinatura do
contrato de construção da SC-30l, no tre

cho entre Corupá e Jaraguá do Sul, onde 18

quilômetros de rodovia estavam para ser

asfaltados. Com a conclusão destas obras,
faltaria asfaltar na SC-30l apenas o trecho
entre Corupá e São Bento do Sul, assim
como os estudos de viabilidade para novas

melhorias na rodovia.
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INVENÇÕES ANTIGAS

Loterias
Os registros mais antigos de tíquetes de loteria datam
ao século II A.C, na China: pequenos bilhetes "Keno",
considerados por historiadores como parte de uma
medida do governo imperial para financiar a construção
da Grande Muralha da China. Na Europa, as primeiras
loterias registradas eram realizadas pela nobreza
romana, durante a Saturnália, distribuindo brindes para
a plebe. Os primeiros prêmios financeiros datam do fim
da Idade Média e continuam comuns até hoje.

LERAS E mST lUAS

Sociedades lechadas durante � Segunda Guerra
Emmuitas das sociedades de tiro
do Vale do Itapocu e de toda Santa
Catarina há um grande "vazio"
emsua história, entre a década
de 30 e 1945. Isso porque durante
este período, grande parte das

associações foi fechada pelo
governo federal, tanto devido à

campanha de nacionalização do

governo Vargas, quanto à Segunda
GuerraMundial.
Sendo um dos principais
núcleos de tradição européia,
principalmente germânica, as
sociedades de atiradores foram
fortemente afetadas nessas

questões: durante os anos da

Segunda Guerra Mundial, a
suspeita de espionagem e de

simpatizantes do nazismo

dentro das associações culturais
germânicas levou ao fechamento
de várias delas, e ao confisco de

grande parte da documentação.
Antes mesmo da guerra, porém,
a legislação estadual já havia
forçado muitas amudarem
de nome e de estatuto, por
proibir em 1938 o uso de nomes

estrangeiros. Com a entrada
do Brasil na guerra, qualquer
documento em alemão foi

apreendido, e muitas das
sedes foram tomadas pelos
militares. Apenas após a guerra
é que as sociedades foram se

reconstituindo aos poucos,
mas com perdas incalculáveis
de documentação, como atas e

estatutos em alemão.

PELO MUNDO

1922

Tratamento

com insulina
No dia 11 de janeiro
de 1922, os médicos:
canadenses Frederick

Banting, Charles Herbert
Best e Iámes Collip iniciam
os primeiros experimentos
com o uso de insulina
bovina para o tratamento

de diabetes em humanos.
A descoberta rendeu ao .

trio um Nobel de medicina
no ano seguinte, após o

sucesso no tratamento

do jovem Leonard

Thompson, de 14 anos,

primeiro paciente a utilizar
a insulina. Thompson
superou as expectativas à

época, e sobreviveu mais
13 anos, falecendo de

pneumonia em 1935.

199

Massacre de

Sidi-Hamed
Na noite de 11 de janeiro
de 1998, cerca de 50
homens armados invadem
a aldeia de Sidi-Hamed,
na Algéria, abrindo fogo
contra a população,
incendiando uma mesquita
e bombardeando um café
onde filmes eram exibidos.
Em poucas horas, os
guerrilheiros invadiram
casas, matando quem
estivesse dentro. Dados
oficiais afirmavam que o

ataque deixou 103 mortos
e cerca de 70 feridos, mas a

imprensa algeriana chegou
a noticiar mais de 400
mortos. Cerca de 30

meninas foram seqüestradas,
e a autoria do ataque nunca
foi confirmada, embora
suspeitas recaíssem
sobre o Grupo Islâmico
Armado (GIA).
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Pomerodeem
clima de festa

Evento que resgataa culturagermânica
começaamanhã na cidade vizinha

POMERODE

PEDROLEAL

stá chegando a hora.
Nesta quinta-feira come

ça a 29a Festa Pomerana,
iniciando o ciclo de 11

dias de tradição, cultura e
gastronomia germânica

na "cidade mais alemã do Brasil".
São bandas típicas, competições
e muito chope, tudo para relem
brar as tradições da etnia pomera
na - típica de urna pequena região
entre aAlemanha e a Polônia, e de
forte presença em Santa Catarina.
Além disso, a festa celebra a eman
cipação política da cidade.

As festividades começam ama

nhã' às 18h, com urn show da ban
da Mensagem. A abertura oficial
da festa acontece às 20h, no pavi
lhão principal do Parque de Even

tos daCidade. Ao longo dos 11 dias
da festa, destaques na programa
çãomusical incluem Adler's Band,
Kneipen Musikanten, e a banda
alemã Die Kírchdõrfer, destaque
na Oktoberfest, de Munique, e que
já se apresentou na 28a edição da
Festa Pomerana, no ano passado.

Outro destaque são os concur

sos de delícias caseiras que, com ex-

cessão do dia de abertura e dos dois
dias finais, ocorrem todos os dias,
às 20h, com degustação livre. Isso

juntá com as tradicionais compe
tições de serrador e lenhador, e de

chope em metro, que nesta edição
se juntam à nova competição deAl
lesWurst, onde o vencedor é quem
consegue comer mais rápido urn

salsichão de 23 cm.
E neste ano, a comissão orga

nizadora da Festa Pomerana bus
cou inspiração namaior das festas
germânicas: a Oktoberfest, deMu
nique, para trazer novas atrações e
tomar a festa aindamais fiel às tra- .

dições. E nas questões culturais, são
destaques também o encontro na

cional de grupos de dança folclórica
e o culto em alemão, relembrando
as tradições religiosas dos primeiros
colonizadores e prestigiando quem
aindamantém o dialeto pomerano,
o Plattdeutsch. Ambos ocorrem no

domingo, dia 15.

Segundo a organização do

evento, são esperadas cerca de
70 mil pessoas - abaixo da expec
tativa do ano passado, de 80 mil

pessoas. Isso devido à previsão de
chuva forte, que também prejudi
cou um pouco o movimento no

ano passado.
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. Restaurante fritz:
• Buffer típico adulto - R$ 20,00
• Buffet típico infantil (até 12

anos) - R$10,OO
• Buffer típico especial "Dia da
Terceira Idade" - R$ 15,00

aproximadamente 150 gramas
de queijo tipo quark com ,ervas
e picles) R$ l5,00

• Porção de pão (Ia fatias de pão)
-R$5,00

• Bátatáfnta comrempero
alemão (porção de 300g de
b�tatas fritas comtempew
cüe[tlão) cR$ 10,00

•Ttilipa,de pato (05 tulipas fie
p�t ozidas e flitas cOIll11lPln.q'.

) -R$ I5,00
�:',

... .

.,

Quinta-feira" 12/11 IngreSst>:R$
5,00 Saída desfile típico pelas
ruas da cidade: 19h

• BandaMensagem, Pavilhão
Principal, 18h

•Abertuia Oficial, Pavilhão
Principal, 20h

• Shaw de Fogos deArtifício, Ruas
do Parque, 22h

• Lino e Orquestra, Pavilhão
Principal, 22h

• MusicalMaster, Pavilhão
'cultural, 18h

• Grupo Folclórico Sênior Clube
Alegre, Pavilhão Cultural, 20h30

·.BandaAlmaGermânica,
Pavilhão Cultur<H, 21h
! Dupl�musicalSaJ1clr().eWuson'
B' g?lfÍen,20h'

JeOri .

âft
al

Sábado - 141l11I1gresso: R$ 12,00
Saída dílsfile típico pelas tuas

.

da cidade: 18h
• Ba1ldaAlmaGeimânica,
PaVilfião Principà:l, '18h,

• BandaSocietyShmwPavilhão
Principal, 22h

• B<ill.daMnnique, Pavilhão
.grincil1al, Iii

• GWBoMira�ol, PaVilllão
GulMal:

'

.. Gl1l�OFolclóriCoJ)e�tsche
Í(roney Pavilhão Cjiltúral, 20b
• Conçutso de DelíciasCaseir
(Geléiq.s), Pavillião Cultural, 20

• 'frio Bdelweiss, Pavilhão
Gti,ltural, 20h3Q

"

• Grupo Folclórico EdeJweiss,
Pavilhão Cultural, 22h30

,

•Adler's Band, Pavilhão Cultural,
23h

• Desfile Fackelzuck e
Küchenrnarsch,Pavilhão
Cultural,21h

• Haus Musikanten
Biergarten, 20h

• KneipenMusikanten Biergarten,
23h

Biergarten
,

• Currywurst com batatas fritas
(salsicha tipo alemã commolho

curry e porção de 300g de
batatas fritas) - R$ 20,00

• Zwiebelwurst combatatas fritas
(Salsicha tipo alemã commolho
de cebola e porção de 300g de
batatas fritas) - R$ 20,00

� Lingüiça nó chucrute a Bavária

(lf2lingüiça defumada tipo
Blumenauense com chucrute,
batata, mostarda amarela e

escura) - R$ 20,00
• Hackepeter (prato de carne
crua, temperado com
condimentos e 10 fatias de pão)
-R$25,00

• Cesta de pão comKrãuterquark
e picles (lO fatias de pão,

• BandaDíversom, Pa:\iilhão
Principal, 18h

'
..BandaMunique,Pavilhão
Principal, 22h

• Banda do Barril, Pavilhão
Principal, Jh

, DuplamusicalVanderli eMagali
Pavilhão Cultural, 18h

, Concurso Delícias Caseiras
(Pães), Pavilhão Cultural, 20h

• Grupo Folclórico Pomerano,
Pavilhão Cultural, 20h

• Clioppmotorrad, Pavilhão
Cultural, 20h30

• Grupo FolclóricoAlpen Bach,
Pavilhão Cultural! 22h30

• BandaXVShcw, Pavilhão
Cultural, 23h

• Duplamusical Sandro eWilson

Biergarten, 19h
• KneipenMusikanten Biergarten,
22h
i Serrador e Lenhador, Pavilhão
das Competições, 21h

• Chope emmetro, Pavilhão das

Competições, 23h30
•AllesWurst (Nova Competição),

'

Pavilhão das Competições,
Oh30

i KneipenMusikariten, Pavilhão
Cultural, 17h

• Coral Clube 25 de Julho,
Pavilhão Cultural, 18h

• Concurso Delícias Caseiras

(Recheio deMarrecol.Pavilhão
Cultural, 20h

• KneipenMusíkanten, Pavilhão
Cultural, 20h

'

• Grupo FolclóricoAlpino ,

Germânico, Pavilhão Cultural,
21h

• Choppmotorad, Pavilhão
Cultural,21h30

• ShowAcordeon & Clarinete
Samantha Biergarten, 12h.

• Trio Edelweis, Biergarten, 18h
AlpenMusikanten, Biergarten,
21h

• Serrador e Lenhador, Pavilhão
das Competições, Ülh30

• Chope emmetro, Pavilhão das

Competições, 21h
• AllesWurst (NovaCompetição),
Pavilhão das Competições, 22h
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· ··Não me incomoda
ser gordinha··
Flúvia Lacerda, aGisele GG, disse à revista
"Moldes e Cia", que emjaneiro trazum
especial para gordinhas, que nunca sofreu
bullyingpelos quilinhos amais. "Não
me incomoda ser gordinha. Nunca sofri
preconceito. Se alguém falou, eu nem percebi,
e se ouvisse eu não iriame abalar. Sou feliz e
não deixo gente amargame ferir", conta ela.

··Pensei: ·perdi···.
diz Marc:os Paulo
Marcos Paulo posou para a edição de

janeiro da revista 'Alfa" e, em entrevista à

publicação, contou como foi sua reação
ao descobrir que estava com um câncer.

"Quando recebi a notícia, pensei: 'perdi'. É
uma coisa chocante.Você sempre acha que
pode acontecer com quem está do lado.
Nunca com você", disse o diretor.

Carol Oliveira
estuda no Canadá
Carolina Oliveira finalmente realizou o

sonho de fazer um intercâmbio fora do

país.A atriz já desembarcou emVancouver,
no Canadá, para aperfeiçoar seu inglês e
deixou sua mãe, que é suamelhor amiga,
cheia de saudades/Minha Baby linda Carol
Oliveiramandou essa foto deToronto! Hoje
começam as aulas dela emVancouver",
escreveu amamãe coruja no rnicroblog.

Downey Jr elogia
simpatia brasileira
Robert Downey Ir. foi à pré-estreia de
"SherlockHolmes 2: O jogo de sombras",
nesta segunda-feira, e elogiou a simpatia
dos brasileiros. "É a primeira vez que
estou no Brasil, e a simpatia das pessoas
me encantoumuito. Quero voltar para
conhecer sobre amúsica brasileira e

dançar", disse ele no 'tapete vermelho.

PREVISÃO DO TEMPO

Cóntinuam as

chuvas fortes
Mantém-se o quadro de sol
com aumento de nuvens e
pancadas de chuva entre tarde
e noite no Oeste eMeio Oeste,
enquanto no restante do
Estado a previsão é de tempo
nebuloso commais chuva.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE AMANHÃ QUINTA SEXTA

MíN: 20°C l'� MíN: 22°C
..�

MíN: 20°C MíN: 17°C�""; �d1 '\lJi?,� ��-'

MÁX: 29°C MÁX: 33°C MÁX: 26°C -. ,.t4 MÁX: 26°C 1'IAI'

Parcialmente
Nublado

!fiI'!; .....

,Nublado

NoRS, tempo
�",ntin�" M��

SUDOKU

5 18
r

1
..1I

h.....
!

-, 8 5 i i �3t
-

I r 1 1514J6
I [9 �, 4 -6 i

,

1
I

14 12 6 5 !
I i

[.5 1 I 9i
1

I 1
!

4 rr IS 31 I'li'

9 12 1. I
... Í " "

�'6 } ai '2

- ,

DIVIRTA-SE

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Informação inútil
Dois homens estavam atravessando o oceano e11). um balão. Depois
de uma tenrpestgde, ficaram desorientados. Então, resolveram
reduzir a altitude para vér que cidade estavam sobrevoando. Com o

balão bem baixo,viram uma pessoa e um deles perguntou:
- Amigo, você sabe onde estamos?

Ao que ele responde: - Vocês estão em um balão, a 15 metrçs de altura.
Um dos homens do balão dizpara o outro: - Esse cara deve ser um

advogado.
- Como pode saber isso?
- A informação que ele nos deu é 100% correta, mas é totalmente inútil.

Enquanto SantaCatarinamantém-se
sob as pancadas de chuva freqüentes ao
longo da semana, no Rio Grande do Sul,
a situação é contrária, com pouca chuva
e sol forte, que piora o quadro de seca no

Estado. Na sexta-feira, uma novamassa
de ar seco agrava o quadro, antes de se

dirigir para SC na semana que vem.

SE voct VAI PARA,.,
LACERDÓPOLlS
Dia de sol aberto, com
possíveís pancadas

de chuva considerável
durante a tarde e a noite
e ventos moderados. As

temperaturas oscilam
entre 21'C e os 34'C.

e CRESCENTE 1/1

CHEIA 9/1
,

MINGUANTE' 16/1

e. NOVA 23/1

,- Chuvu aOme8Q.�;1 T
Ensolarado Instável

.a anIJll��PQ�r'
."" iA. """ As chuvas perdem força hOJ'e e devemI,) •• "
Chuvoso manter-se reduzidas na quinta-feira,

com pancadas de chuva moderada a

4. .' forte durante a tarde e a noite. Na sexta-
Trovoada feira, o tempo chuvoso deve retornar,

com predominância de chuva e

nebulosidade elevada por todo o Estado
durante todo o fim de semana.
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Coluna
do Moa

J§ rtft
Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

• Ginástica é moda!
1 Av. Mal.. Oeodom da Fonseca

819_-_cenbD - Jaraguâ doSul

TIM TIM O artista plástico�arcelo Bertoli
brinda 2012 com a sua tia Mariazinha

Pensando bem...

"Se não for hoje, um dia será. Algumas coisas, por
mais impossíveis e malucas que pareçam, a gente
sabe, que foram feitas para um dia dar certo".

Darling
Denise Schilickman prepara a bochecha, o guaraná
e a cerveja que urna galem já avisou que vai invadir
sua casa, dia 15, para recheá-la de beijocas, pelo seu

aniversário. Quemmanda ser querida!?

Fernando Lima
Hoje à noite, na primeira balada do ano da Fuel Líving,
tem sertanejo dos bons na voz do meu amigo
Fernando Lima. Elas free até 23h. Vai perder?

;;{ ffl /ir trt r a JHH'!e it fi
3371·3412

DM
Depois de curtir
temporada de férias na
Europa, omeu amigo
irmãoHelioMichuluzzi,
da karlache, entrou o
ano dando "mancada".
Nada sério! O

empresário torceu
o joelho e já está se
recuperando.

4733n-184S

Panela Velha
Deixe um pouquinho de lado as belezas naturais. Sabe

por que os turistas, nada acidentais, que invadiram
a cidade estão adorando Balneário Camboriú? Porque as

.

gerações são várias e não é só a "rapeize'que 'fica: .. As qua
rentonas e os quarentões também, assim como cinquentões
e cinquentonas. O verão é uma festa, mora!

Romance
Um novo a:ffair surgirá em
2012. O flerte aconteceu
no luxuoso apê de um
mega empresário, em
Balneário Camboriü.
durante a ceia da virada.
Entre os pombinhos um
caixa alta recém separado.
-Sera o romance do ano.

Puxação
Minha galera, fiquem de olho!

Começa agora urna fase que
é um perigo para o pobre do
cidadão: urnamanada passa a
berrar todo dia, para aparecer
na opinião pública. São pré
candidatos tentando faturar
em cima de ações inócuas.
Preste atenção e confira.

-

Tem Ioda razão
É incrível como mudam as

pessoas quando precisam de
você. O interesse fala mais alto. Cá
entre nós, o que eu já encontrei
de interesseiros pelo caminho ...

\ ISO 9001
"

Leitora liel
A leitora fiel de hoje é Patricia de Souza Giosele. Ela é outra

querida que acompanha a coluna todos os dias. Valeumesmo!

NIVER Aminha amiga Salete, esposa do boa
gente Jeremias, ladeada pelas filhas Jana e

Aline, comemorou idade nova dia 9

.

I

J

(ft
,-,)

capital
www.imoveiscapital.net

473370.2900 .

• Após uma temporada
de jejum, amanhã, mais
conhecido como quinta
feira, o Restaurante Kantan
reabre suas portas. Nando
Raboch, dono do pedaço,
vem com mil novidades.

• FabrícioMonich Marzal
éo grande aniversariante
de hoje. Tim tim pra você.

• Quem foi aquele que
deixou o coração da Carla
Luiza Ramos batendo mais

forte na virada de ano?

Quase rola romance.

• Essa semana a coluna
circulará com apenas uma

página.
• Seja solidário, doe
sangue.

•Antes que me esqueça,
durante as minhas férias, a
competente jornalista Tita
Pretti comandou a coluna
com muita competência e

fidalguia. Valeu mesmo!

]

1

• Com essa, fui!

SEGUROS
GARCIA

CORREl'GRA

47 3371-1788

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CRÔNICA
ELYAHDRIA Sn.VA.

ESCRITORA

ROREIRO
DESHEROR

Era. uma vez era uma linda princesa chamada
Sheron, que vivia em um belo reino distante, .

porém, vivia muito triste, pois começaram a sur

gir problemas em sua vida em função das diversas

mudanças que aconteciam no mundo. À medi
da que o tempo passava, Sheron se desesperava
porque simplesmente não sabia como resolver as

situações e onde buscar ajuda. Suas maiores pre
ocupações eram:

- Casar urgentemente, ela já estava com 30
anos.

Para solucionar isto, Sheron perdia noites de
sono pensando em como casar,' caso contrário

poderia ficar com fama de "encalhada" e passar
umamá imagem, afinal, o reino inteiro iria pensar
que ela tinha algum problema já que até então não
havia encontrado o homem ideal.

- Ter filhos.
Considerando o relógio biológico Sheron teria

de ter filhos logo, senão, no futuro uma mulher
sem filhos seria discriminada no reino. Em seu

íntimo talvez nem quisesse tê-los, mas a pressão
era grande e isso a

atormentava.

I-Ter um corpo
sarado..

Sheron tinha

Em seu íntimo ela consciência das

pensava que se não
tivesse que seguir
todas estas regras
impostas pelo reino
seria feliz, casando
ou não, tendo filhos
ou não, sendo magra

características de
seu corpo e gos
tava dele, porém,
quando via outras
princesas de ou

tros reinos ficava
muito mal, pois
elas eram altas,

ou não... magérrimas e só
comiam alfaces
nos banquetes en

quanto Sheron adorava comer de tudo.
- Conservar a eterna juventude.

. Sheron passava os dias conferindo nas cen

tenas de espelhos de seu castelo se tinha surgido
alguma ruga ou se havia algo de errado com sua

pele. Também tinha na agenda banhos de leite de

cabra, mel, chocolate, argila e uma coleção de ri
tuais que prometiam a juventude e a beleza eter

na. Tinhamedo de que, quando encontrasse o ho
mem ideal, ele a trocasse por outra princesa mais

.

jovem e sem rugas.
Com todas estas preocupações, Sheron ainda

tinha de cumprir uma intensa agenda social, estar
sempre sorrindo, feliz, conversando com a galera
do reino, participando das festas, colunas sociais.
e tudo isso sem demonstrar a ninguém que estava

,

triste, pois não era socialmente correto. Além dis
so, Sheron estava tendo dificuldade em encontrar

tempo para tantos afazeres; tinh= muitos livros

para ler e aprender como encontrar e manter o

homem ideal, rituais de beleza, exercícios. Em seu

íntimo ela pensava que se não tivesse que seguir'
todas estas regras impostas pelo reino seria feliz
casando ou não, tendo filhos ou não, sendo magra
ou não, mas nunca conseguiu se libertar das im

posições e viveu infeliz para sempre!

1�r;;�1i'CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A1vin e os esquilos 3 - Dub (15h50,
17h40, 19h30 e 21 h20)
• Cine Breithaupt 2
• Gato de Botas - Dub (15h40, 17h30, 19h20 e 21 hlO)

• Cine Breithaupt 3
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

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

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• A1vin 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, 18hl o e 21 h)
• Cine Garten 4
• As Aventuras de Agamennon, o Repórter -

Nac (14h45, 17h, 19h10 e 21h20)
• Cine Garten 5
• A Fera - Leg (13h40)
• Tudó pelo Poder - Leg (17h50)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (15h20,
19h40 e 22hl O)
• Cine Garten 6
• O gato de botas - Dub (13hl O e 15hl O)
• Imortais - Dub (17h20)
• Imortais -Ieg (19h20 e 21 h50)
• Cine Mueller 1
• A1vin e os Esquilos 3 - Dub (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)

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

Dub (18h50 e 21 h30)

• Cine Mueller 3
• O gato de botas - Dub (13h30 e 15h30)
• Imortais -{jub (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 (22hl0)
• Cine Neumarkt 5
• As Aventuras de Agamennon, o Repórter -

Nac (15h, 17h, 19h e 21h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Cavalo de Guerra - Leg (13h20, 16hl O, 18h50 e 21 h40)
• Cine Norte Shopping 1 (3d)
• Alvin e os Esquilos 3 - dub (13h, 15h,
17h, 19h, 21 h e 23h35)

• Cine Norte Shopping 2
•As Aventuras de Agamennon, o Repórter-
Nac (13h20, 15h40, 18hl0, 20h35 e 23h)
• Cine Norte Shopping 3
·Imortais- Dub (3d) (1Ih30, 13h50 e 21h20)
• Imortais - Leg (3d) (16h20 e 18h40)

• Cine Norte Shopping 4
• Cavalo de Guerra - Dub (13hl0, 16h40, 20hl0 e 23h40)
• Cine Norte Shopping 5
• Compramos um Zoológico - Dub (11 h20, 13h25 e

19h20)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

dub (16hl O e 22h20)

• Cine Norte Shopping 6
• A1vin e os Esquilos 3 - Dub (12h, 14h, 16h, 18h e 20h)
• Tudo pelo Poder - Leg'(22h)

• Cine Norte Shopping 7
• Gato de Botas - dub 3d (12h30, 14h30, 16h30, 18h30
e���

,

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

• FINA ESTAMPA
Paulo lembra de quando viu Esther com Vitória.

Renê avisa à sua equipe que se o culpado pela sabo

tagem não se entregar será preso assim que descobrir

quem foi. Amália vê a cobra no carro e sofre um aci
dente. Chiara desmaia sozinha em casa. Juan Tereza
Cristina avisa a Crodoaldo que Pereirinha vai morar
com ela. Amália melhora e Rafael e Griselda choram ao

descobrir que ela está grávida.

• AQUELE BEIJO
Iara pede ajuda a Alberto para encontrar a prova

de que sua mãe é a verdadeira dona do Covil do Bagre.
Camila avisa a Ricardo que pedirá a guarda de Flavi
nho. Rubinho invade o restaurante em que Claudia está
com Eduardó e tenta agredir o rapaz. Iara fica radiante

por saber notícias de Joselito. Alberto invade a casa de
Maruschka e se espanta ao ver Dr. Henrique. Sebastião

.

pergunta a Brites se Laurindo é seu pai.

• A VIDA DA GENTE
Ana e Rodrigo decidem ir à terapeuta de Júlia. Iná

aconselha Ana a viver sua história com Rodrigo. Ana pede
para 'se afastar da ONG. Wilson confunde as informações
ao falar com Moema. Júlia fica desconfiada quando Ana e

Rodrigo vão buscá-Ia na escola. Renato é destratado por
um cliente e fica constrangido quando Cícero se aproxi
ma. Eva flagra Ana e Rodrigo se beijando .

• VIDAS EM JOGO
Raimundo diz a Guilherme que vai retirar a inter

dição de Augusta. Lucas diz a Andrea que não sairá
do Rio como ficou combinado com Regina. Fabinho
diz a Marizete que os responsáveis pela organização
do casamento desapareceram com todo o dinheiro

que havia sido pago. Fátima incendeia o sofá de casa

para que o fogo destrua tudo. Edmilson e Cacau ficam
em choque, mas são obrigados a sair com a dona do
Cariocas.

ANIVERSARIANTES
ll/1 Hilberto Lehn Luis C. Krenke
Adenor Konell IIton Braun Maria izabel
Antonio F. da Silva Janice V. krehnke Mário Lurguetti
Barbara Epieckert JoacirGonçalver Jr Marisa Hansen
Carolini S. Marcchetti Jonas A. Engicht Marlon Stein
Cristiane N. Cavalcanti Josiel F. Fritz Nair G. Pereira
Cristiane Nagel Josiel M. Gomes Odete Kanzler
Cristina C. de Miranda Jucilei K. Piazetzni Oswin Bublitz
Elzira Oldenburg Larissa Tambozetti Ricardo Depime
Guilherme G. Boder Leticia de Oliveira \ Roberto C. Daniel
Gustavo Hardbarth Luciane Tlssi Vanessa Bramorski

- --�-- _.-_- - •.._----
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HOROSCOPO

ii ÁRIES
Dia ideal para se envolver com atividades

que não exijam muita dedicação,
particularmente no trabalho. Também não

espere muitas novidades no amor.

t;J TOURO
Mantenha o controle do que faz e preserve
a harmonia em casa. Boas notícias para
quem está só. Um novo amor tem tudo

para começar a partir de agora

m GÊMEOS
As amizades podem ficar em segundo
plano, mas não deixe de lado as ideias que
ampliam as oportunidades de progresso.
Com o par, demonstre o que sente.

&I CÃNCER
Uma atitude independente em relação
aos outros, inclusive aos amigos, não
fará mal a você. Convide a pessoa amada

para fazer o que os dois gostam.

RJ LEÃO
Com as energias renovadas e esperança
no coração, terá com confiança nos seus

objetivos. Paquera estimulada. Se quer
fisgar alguém, não perca tempo .

mi VIRGEM
No ambiente doméstico, não se intrometa
nos pequenos problemas. Deixe que
cada um cuide de seu dever. No amor, há
tendência de reprimir uque sente.

m LIBRA
No trabalho, poderá obter o
reconhecimento por seus esforços. É
hora de escolher entre uma vida social

agitada ou passar mais tempo com

amigos.
,

1111 ESCORPIÃO
Hoje, suas tarefàs profissionais podem se

estender mais e isso significa diminuir o
tempo que se dedica à sua vida pessoal.
Tente conciliar tudo com calma

----�- -----�----------------�-------�-------=�============-=���==���������--------==--------��--------�----�--------------

. SAGITÁRIO
Desenvolva atividades criativas e
estimulantes. Contato com pessoas mais

.

jovens estará favorecido. A dois, muita
independência pode atrapalhar a relação.

CAPRICÓRNIO
No trabalho, prefira atividades que possa
desempenhar sem ajuda de terceiros.
No romance, permita que situações mais
descontraídas façam parte do seu dia.

AQUÁRIO
Ótimo dia para refletir sobre seus planos
e o que deve valorizar. Na paixão, há
risco de se distanciar da pessoa amada:
cuidado!

PEIXES
Tente equilibrar as tarefas domésticas
e as atividades de rotina. Siga a sua

própria intuição. Ótimo dia para viver
um amor em grande estilo.
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FÉRIAS

Órgãos públicos retornam dia 23
Maioria das
Prefeituras do Vale

-

do Itapocu já está
atendendo em

regime de plantão e

em novos horários

REGIÃO

LORENA TRINDADE

A maioria dos órgãos públicos
l1..de todo o Vale do Itapocu ain
da está funcionando em regime de
plantão. As prefeituras de Coru

pá, Guaramirim, Iaraguá do Sul e
Schroereder voltam ao expediente
normal a partir de 23 de janeiro.
Massaranduba retorna no dia 18.

Mas, muitos setores já trabalham
a fim de vencerem as demandas
do início de 2012. No fim do ano

passado, vários serviços essen

ciais foram mantidos. Secretarias
de Obras e empresas de abasteci
mento de água estavam prontas
para atender emergências em re

gime de plantão 24 horas.

Na Prefeitura de Iaraguá, há
.

funcionários na ativa nas secre

tarias da Saúde, Educação, Assis
tência Social, Defesa Civil, Obras
e nos setores de Contabilidade
e Protocolo. Em Guaramirim, a

Secretaria de Obras voltou a fun

cion,ar rem horário regular, das 8

às 12h e das 13 às 17h. Já nos ou
tros setores da Prefeitura, o aten
dimento é das 7h30 às 13h30.
Na Saúde, os postos dos bairros
também operam em horário de

plantão, 7h30 às 13h30. O posto
do Centro está aberto das 8 às
12h e das 13h às 17h.

Schroeder manteve postos
de saúde funcionando normal
mente no período de festas. A
Secretaria de Obras trabalha em

plantão, disponibilizando cami-
.

nhão pipa e patrola para tapar
buracos, caso necessário. Coru

pá também trabalha com plan
tão na Saúde e na Prefeitura al

guns colaboradores voltaram ao

expediente. Em Massaranduba,
Saúde, Planejamento e Adminis
tração iniciaram suas atividades.
O horário de atendimento é das 7

às llh30 e das 13h às 16h45.Em Jaraguá, vários setores elaPrefeitura já estão realizando atendimentos

CORFIBA O CRONOGRAMA DE ATENDIMENTOS

segunda a sexta, das 8h30 às 11h30 e das
13h15 às 17h. Durante o expediente, o
telefone para contato é o 3371-0324. Fora
do expediente, 190 (incluindo feriados,
madrugadas e finais de semana)

•Administração (Protocolo): até 20 de
Janeiro, o atendimento será de segunda a

sexta, das 8 às 16h, pelo telefone 2106-8034
• Educação Infantil: Seis pólos de atendi
mento nas seguintes creches:Wolfgang
Weege (Barra do Rio Cerro), Anélia Enke
Karsten (Rau), Mário Nicollini (Três Rios
do Norte), Daniel CarlosPretti (Santa
Luzia), Elsa Behling Grossklags (ilha da
Figueira) e Rosa MariaDonini (Vila Lalau)
- de 12 a 20 de janeiro.

• Secretaria de Obras: Plantão pelos telefo
nes 3376-0536 e 2106-8600

• Samae: plantão 24 horas pelo telefone 2106-
9100 até o dia 9 de janeiro, quando retoma o
atendimento na sede, das 8h às 16h

• DefesaCivil: plantão 24h pelo 199
• Delegacia da PolíciaCivil: atendimento
normal

GUARAMIRIM:
• Prefeitura: retorno dia 23 de janeiro
Secretaria de saúde
• Postos de saúde dos bairros: retomam no

dia 23 de janeiro
,. Posto de Saúde do Centro: atendimento
normal, das 7h30 ao 12h e das 13h às 17h.

• AmbulatórioMunicipal de Especialidades:
atendendo das 8h às 12h e das 13h às 17h

• Hospital Padre Mathias Maria Stein: aten
dimento normal todos os dias

• Secretaria de Saúde: 7h30 às 13h30.

Secretaria de educação
• Centros de Educação Infantil: atendi
mento em horário normal desde a última

segunda-feira
• Secretaria de Educação - horário de plan
tão, das 7h30 às 13h30

Secretaria de Desenvolvimento social
• ConselhoTutelar: plantão 24h, todos os

dias, pelo número 9201-3265Atendendo
em horário de plantão; das 7h30 às 13h30

• Centro de Referência deAssistênciaSocial
(Cras): retoma no dia 21 de janeiro.

• Secretaria de Desenvolvimento Social e

Habitação: horário de plantão, das 7h30
às13h30. Volta ao atendimento em horário
normal no dia 23 de janeiro

Secretaria de infraestrurua
• Secretaria de Infraestrutura. Funcionando
emhorário de plantão, das 7h30 às 13h30

Procon
• Reabre no dia 21 de janeiro
• Delegacia da Polícia Civil: atendimento
normal

CORUPÁ:
• O Pronto Atendimento de Corupá perma
nece com atendimento normal, atendendo
urgências e emergências 24/h dia.

• A Farmácia Básica está com atendimento

normal, das 8h às 12h e 13h às 16h.
• A Unidade Básica de Saúde (UBS), na
Rua Nereu Ramos, n- 401, continua com

JARAGUÁ DO SUL:
• Prefeitura: retorno dia 23 de janeiro
• Pama 1: até 20 de janeiro o atendimento será
de segunda a sexta das 7h às 20h. Sábados
das 7h ao meio-dia (somente curativos).

• Pama 2: até 20 de janeiro o atendimento
será de segunda a sexta das 7h30 às 18h

• LaboratórioMunicipal: até 20 de janeiroo
atendimento será de segunda a sexta das
7h às 16h

• Controle de Zoonoses: até 20 de janeiro o

atendimento será de segunda a sexta, das
8h às 17h

•Vacinas (Rua Reinoldo Rau, 123 - Centro):
até 20 de janeiro o atendimento será de

segunda a sexta, das 8h às 17h
• CentroVida: até o dia 20, de segunda à
sexta das 7h às 16h

• Caps AD e Caps II: de 12 a 20 de janeiro, de
segunda a sexta, das 7h30 às 16h30

• Farmácia Básica: de 12 a 20 de janeiro das
7h30 às 16h45. Atendimento de segundaa
sexta

• Farmácia Popular: até 20 de janeiro. De se

gunda a sexta, das 8h aomeio-dia e das 13h
às 17h. Aos sábados, das 8h aomeio-dia

• Posto de saúde da Ilha da Figueira Estrada
Nova: até 20 de janeiro, de segunda a sexta,
das 7 às 16h30

• Centro de Resgate Social: plantão 24h
• Abrigo provisório: plantão 24h
• Programa deAtendimento Social (PAS):
até 20 de janeiro de segunda a sexta, das
7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

• Conselho Tutelar: Mantém o serviço 24h
através do telefone 190. Atendimento de

atendimento em Sala deVacina e Teste do
Pezinho. Horário para vacinas: das 7h às
12h30m de 2a a 6" feira. Horário para Teste
do Pezinho: 8h às llh de 2" feira a 5a feira.

• A Secretaria de Saúde reabre hoje, 11 de

janeiro, em escala de plantão.
• As férias coletivas dos postos de saúde e

ClínicaMunicipal de Fisioterapia vão até o

dia 20. As atividades normais retornam no

dia 23 de janeiro.
• Delegacia: funcionamento normal.

MASSARAHDUBA:
• Férias coletivas: do dia 19/12 até 18 de

janeiro.
• Secretaria de Obras: em plantão
• Secretaria de Planejamento: em plantão
• Secretaria daAgricultura: em plantão
• Educação e creches: fechados até o dia 19.
• Saúde: funcionamento normal. Postos retor
naram dia 9 de janeiro em horário normal.

• Delegacia da Policia Civil: funcionamento
normal.

SCHROEDER
• Prefeitura: retorno no dia 23 de janeiro.
• Unidade de Saúde do Centro funciona
mento normal, outros postos fechados

• Companhia de Águas de Schroeder em
plantão pelo telefone 9186-9271

• Delegacia daPolíciaCivil: funcionamento
normal

SDR:
• Funcionando desde 2 de janeiro
Telefone: 3276-9200
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ALIMENTAÇÃO

Cestabásica com preços variáveis
Procon de Jaraguá
aponta variação,
com destaque para
a batata suja e a
banana branca
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

OS consumidores devem ficar
atentos para os preços prati

cados nas gôndolas dos mercados.
De acordo com dados divulgados
pelo Procon (programa de Orien

tação e Proteção ao Consumidor)
de Iaraguá do Sul, pesquisa reali- .

zada entre os meses de novembro
e dezembro de 2011 aponta varia
ção nos preços praticados em sete

supermercados, com redução e

aumento de alguns itens no perí
odo. Uma das saídas que se apre
senta para aliviar o bolso é buscar
os dias de promoção em determi
nadas redes de supermercados, ou
esperar a remarcação de alguns
itens essenciais.

.

Dados divulgados pelo Diee
se (Departamento lntersindical
de Estatística e Estudos Socioe-

• conômicos) indicam que três das
17 capitais pesquisadas apresen
taram alta acima de 10% na cesta

básica: São Paulo, R$ 277,27; Por
to Alegre, R$ 276,86; e Floranópo-
lis, R$ 262,44.

/

O produto campeão na di

ferença entre os mais baratos e

PROMOÇÕES Consumidores optam por comprar em dias de promoção nos mercados

os mais caros na cidade, em de
zembro de 2011, é a batata suja
- encontrada por R$ 0,59 e até

por R$ 1,58 o quilo. Já o quilo da
.

banana branca também foi en
contrado bem mais caro ou bem
mais barato no mesmo período,
dependendo do estabelecimen-

.

to comercial, com variações que
vão de R$ 1,38 a R$ 2,99.

O terceiro item que mais apre
sentou diferença no preço final

repassado ao consumidor foi o pó
de café, que em dezembro esteve

MELHORES
DIAS

,

t,
1'.

Simone Emmendoerfer procura reabastecer

a despensa de casa nos dias de promoção

à venda desde R$ 3,89 até R$ 7,34
(embalagem com 500 gramas),
que corresponde a uma diferen

ça de 88,89%. O quilo do tomate

seguiu na mesma linha, com o

mínimo cobrado de R$1,99 e o

máximo de R$ 3,58, um aumento

de 79,90%. Em seguida veio o pão
francês, vendido a R$ 3,45 o quilo
mais barato; e chegou até R$ 5,99,
uma diferença de 73,62%. Ainda
em dezembro, o quilo da carne bo
vina (coxão mole), foi encontrado
por R$ 13,98% e chegou a ser co-

brado R$ 17,45, correspondendo a

aumento de 24,82%.
O comparativo entre os me

ses de novembro e dezembro de
2011 em Iaraguá do Sul também

apresenta curiosidades. O quilo
do açúcar refinado mais barato
em novembro se manteve em

dezembro em R$ 1,99. Já o quilo
do coxão mole mais barato em

novembro foi R$ 11,98, o que
. comparando ao mais barato em

dezembro de 2011, de R$ 13,98,
.

resulta em aumento de 16,69%.

Consumidor deve avaliar
os preços e a qualidade

O diretor do Procon de Iara
guá do Sul, Adilson Macário de
Oliveira Júnior, explica que as pes
quisas relacionadas ao custo dos

produtos e à quantidade mínima
essencial para uma pessoa para
ummês, nos sete principais super
mercados de Iaraguá do Sul,mobi
liza duas pessoas de sua equipe. liA
função é trazer ao consumidor os

preços para que possa gerenciar a
sua economia, mesclar qualidade
e preço na hora de comprar", es-
clarece.

-

Os pesquisadores também vão
a campo para saber da variação
dos preços praticados nas bom
bas de combustíveis, material de
higiene pessoal e limpe_za, mate
rial escolar e de construção, assim
como em datas sazonais específi
cas, como Páscoa, Natal, Dia das
Mães e Dia das Crianças.

De fevereiro a novembro de

2011, o órgão registrou 5.212 aten
dimentos presenciais, 4.821 aten

dimentos telefônicos e realizou
298 audiências de conciliação.
Adilson explica que janeiro é um
mês de férias. O mesmo acontece

com dezembro, que é interrompi
do por causa do início do recesso.

O órgão volta das férias, ini
ciadas em 23 de dezembro de

2011, nesta quinta-feira até 20 de

janeiro, para prestar informações
e orientações à comunidade. O

'

retorno integral com toda a equi
pe e infraestrutura será no dia 23
de janeiro, incluindo os processos
administrativos e audiências. A
sede do Procon fica na rua Donal
do Gehring, 175, no Centro, com
atendimento das 7h30 às 11h, e

das 13h às 16h30, de segunda a

sexta-feira. O email do órgão é

procon@jaraguadosul.com.br e o

telefone (47) 3275-1425 ou 151.

MAIS BARATO

Promoções
de cada dia
A dona- de casa Simone

Emmendoerfer, 38
anos, descobriu
uma maneira
econômica para fugir
da majoração no
preço dos alimentos,
especialmente das
frutas e verduras.
Moradora do bairro
Vila Nova, ela é cliente
fiel de uma rede de

supermercados da
cidade, mas escolhe
dias da semana que
considera propícios
para preencher a
despensa.
Diz que prefere comprar
nas terças, quintas e

sextas-feiras, dias em
que consegue maiores
descontos em suas

compras. Ontem pela
manhã ela conferia
atentamente a seção de

hortigranjeiros.
"Nesses dias da semana

sempre tem preço
melhor, com descontos
maiores do que nos
outros. As frutas, os
legumes e as verduras
são de qualidade e

mais fresquinhos",
atesta, enquanto pesa
o tomate, cotado a

R$ 2,99 o quilo. Vale
lembrar que o quilo
do tomate foi um dos

produtos pesquisados
pelo Procon e que
teve variação de R$
1,99 e R$ 3,58, em
dezembro de 2011, nos'
sete estabelecimentos
comerciais pesquisados
na cidade.

Outro produto que
Simone considera
estar com bom preço
é o saco do arroz de 5

quilos, à venda ontem
por R$ 6,99: "Acho que
está com o preço bem
em conta". Na pesquisa
local feita pelo Procon,
em dezembro de 2011, o

preço mais barato 'pelo
quilo do arroz oscilou
entre R$ 1,34 e R$ 1,79.
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Última Chance,
nãoperca as ofertàs arrasadoras desta semana.

.I

CELTA LS 2012 - A PARTIR DE
OUENTRADA DERS 12.990
+ 60xDERS 275 COM TAXA DE 0,99%

AGILE LT 1.42012 COMPLETO
- AIRBAG DUPLO

-SOMCOMMP3

PRISMA LT 1.4 2012 - A PARTIR DE
-TRAVA

-ALARME
'-DIREÇÃO
HIDRÁULICA

MER IVA jOY 1.42012
� "I

OU ENTRADA DE

RS 26.495 + 24 DE

RS 746 CDM TAXA ZERO

Celta LS 1.0, R9A, 2 portas, Flexpower, anolfabricação 2011, ano/modelo 2012, com preço promocional à vista de R$23.990,00 ou através de plano de

financiamento com entrada de 52,00% (R$12.990,00) e saldo financiado em 60 prestações de R$273,37 com taxa de 0,99%a.m. e CET13,90%a.a
Totalilando R$29.392,32. Classic LS 1.0, Flexpower, (config POO), ano/modelo 201112012, com preço promocional à vista a partir de R$26.990,00. Prisma
LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R7R), ano/modelo 2011/2012. com preço promocional à vista de R$29.990,00. Trava peça número: 94743053, Alarme

peça número: 93384855. Meriva Joy 1.4�4 portas, Econo.flex (config POH), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir de R$42.990,00

GMAC ou através de-plano de financiamento com 60,24% de enírada (R$26.495,00), 24 prestações mensais de R$745,74 com taxa de juros de O%a.m. CET:
- 8,240/o8.a. Valor total financiado: R$44.392,65. Agile LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R9U). ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir
de R$39.990,00. Ofertas válidas para o perlado de 10 de Janeiro de 2012 no Estado de Santa Catarina para veiculas Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias

Chevrolet Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica. taxistas e produtores rurais. consulte condições em sua concessionária Chevrolet.

Os veiculas Chevroiet estão em conformidade com o PRDCDNVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculas Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800
7024200. Duvidaria GMAC - 0800 722 6022. ..
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BUICK ENCORE É O FUTURO CROSSOVER
COM'PACTO CHEVR,OLET

r
"

o escudo e o acabamento

mais requintada da Buick

disfarçam bem, mas o fato é

que Encare é novo utilitário

esportivo compacto global
da General Motors. E mais: o

crossover revelado por inteiro

nesta terça-feira (10), em
Detroit (EUA), vai aposentar o
Chevrolet Captiva mexicano

e o Equinox, utilitário médio
vendido no mercado norte

americano. O Encare usa a

novíssima plataforma global
para crossovers compactos.

No comunicado oficial, a GM

diz que o utilitário chega às
revendas da Buick no início
do ano que vem. Até lá, a
montadora vai apresentar a
variante com a gravata dourada

da Chevrolet (e acabamento
mais modesto). Esta será a

versão para competir com as

versões mais caras do novo

Ford EcoSport (leia aqui) e do.
Renault Duster no Brasil. A

única questão indefinida é onde
o modelo será produzido - de

início, a GM vai montá-lo nos

Estados Unidos e na Coréia do

Sul, e com o fim da Captiva o

México está nos planos.
,

Apesar de menor, crossover

vai aposentar a Captiva
mexicana e o Equinox, utilitário
médio vendido nos EUANa

apresentação do Encare, a GM

valorizou o espaço interno do

crossover - que é um pouco
mais encorpado que o novo

r
,

EcoSport. Pelos dados técnicos,
o porta-malas comporta 533

litros e chega a generosos
1.372 litros com o banco

traseiro rebatido. O modelo

também oferece posição de

dirigir mais verticalizada e, no

caso da versão Buick, a lista

de série é bem completa, com
controle de estabilidade, ABS e

dez airbags.

Na mecânica, a GM escolheu

o moderno motor 1.4 Ecotec,
que associa injeção direta de

gasolina a um turbocompressor.
O bloco - já usado pelo sedã
Chevrolet Cruze e pelo hatch

Sonic - produz 140 cv e

bons 20,4 kgfrn de torque,
despejados dos 1.850 aos

4.900 giros. O motor trabalha

acoplado a uma transmissão

automática de seis marchas e

a tração é integral permanente
(mas o Chevrolet também terá

tração dianteira).

No Salão de Detroit, o presidente
da GM do Brasil e Mercosul,
Jaime Ardila, confirmou que
a montadora lançará sete

modelos Chevrolet inéditos
em 2012 no Brasil. São eles

a picape média S10, o Cruze

hatch, a minivan de cinco e ,

sete lugares (que aposenta
Meriva e Zafira), as versões
hatch e sedã do Sonic, a nova

Blazer e o primeiro fruto do

projeto Ônix. Já em 2013 serão
três lançamentos, entre eles o

crossover derivado do Encare.
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DETROIT: VW JETTA GANHA VERSÃO HíBRIDA
Uma inédita versão híbrida

do Volkswagen Jetta foi.
apresentada nesta segunda- .

feira (9) no Salão de

Detroit (Estados Unidos),
especialmente para que
a montadora possa fazer

frente aos concorrentes

que já haviam antecipado
modelos ecologicamente
corretos no maior mercado

"verde" do mundo. A principal
preocupação da fábrica

alemã foi conciliar potência e

economia de combustível -

aspecto básico de um híbrido

que se preze.

O sedã médio usa um motor

a gasolina TSI de 150cv

associado a um elétrico

de cerca de 27 cv. Com a

combinação dos motores,
o Jetta Hybrid tem bom

desempenho (chega a

100 km/h em menos de 9

segundos) e atinge a marca

razoável de 19 km/I num
circuito cidade/estrada. Além

disso, juntos, os motores
geram um pico de 170 cv,

potência que confere maior

segurança e poder de fogo em

ultrapassagens, por exemplo.

Ponto franco do sistema híbrido

do Jetta é a autonomia

do modo elétrico: só dois

quilômetros a até 70 km/
hSegundo a Volks, o sistema
híbrido do Jetta entrega uma

economia de combustível de

20% a 30% maior que nas

versões"normais". O ponto I

fraco em relação a alguns
rivais híbridos é a autonomia
com eletricidade: apenas 2

km a velocidades inferiores a

70 km/h - praticamente não

dá para circular sem queimar
gasolina. Mas o modelo, ao
menos, conta com o sistema

de regeneração da energia de

frenagem, que recarrega as

baterias.

O novo Jetta Hybrid deve chegar
às revendas da Volkswagen
nos Estados Unidos a partir
de novembro desse ano. Por

enquanto, a versão "ecológica"
será oferecida apenas no

mercado norte-americano
- que é um dos principais
focos da marca - e talvez nos

vizinhos Canadá e México (este
último país onde o sedã médio

é produzido). Não há previsão
de importação nem para o

Brasil nem para o resto do

mundo.

Tecnologia e novas ideias movem o mundo.

Traga as suas para a Faculdade SENAC!

.
.

Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais

Turma: matutina ou noturna

Carga horária: 1700h (dois anos)••

••••
•
•

Superior de Tecnologia em

Gestão da Tecnologia da Informação
Turmanoturna

Carga horária: 2100h (dois anos e meio)

INSCRiÇÕES ATÉ 15 DE JANEIRQ

www.sc.senac.br ou 3275-8400

TUCSON 2.016V
IOt2001

RS 55.000,00

GOl GT12.0 93
8$13.800,00

{

!
�I
í'
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Li
MUDE A DIREÇÃO fi

RENAUur

ITAJAí
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

JARAGUÁ DO SUl
(47) 3274-0000

BLUMENAU

(47) 3144-3144
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Leve es e anúncio e garanta seu bônus!
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WOLKSVAGEMDOA·SE
• ACEITO doação de uma

centrifuga. Tr: 8493-3438

• FILHOTES de gato. Tr: 3276-0340

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

9919-2412

• REFLETOR de lãmpada
florescente. Tr: 3370-1064

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

documento. Tr: 3376-1484

PROCURA·SE
• PROCURO Vendedor externo p/
embalagens, com experiência
e que resida em Jaraguá
do Sul. Ótima remuneração
ajuda custo.rcomíssões e
prêmios. Enviar currículo para:

vendaoportunidade@gmail.com
• TRABALHO como viagens de
compras p/ São Paulo e Paraguay.

Tr: 8427-5016/3372-0949
• PROCURO cozinheira, nutricionista
e auxiliar de cozinha para Indaial

Refeições de Jaragua do Sul. Tr::

3273-0023. '

• TRABALHO de diarista de segunda
á quinta. Tr: 8427-5016

.

• PROCURO emprego de pedreiro. Tr:
8493-3438 com Kelvin

\

• TRABALHO como serviço de poda e

cortes de árvores. Tr: 9158-0019

• Procuro pessoa do )iexo masculino
p/ trabalhar em lavoura de

palmeira real. Ofereço registro
em carteira, moradia, salário de

aproximadamente R$ 1.000,00
(à combinar). Tr: 9163-7000 ou à

noite 9102-6975.

• CONTRATA Vendedor de Tintas

autornotívas com experiência.
Interessados entregar currículo a

Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca nr 1605, Centro
- Jaraguá do Sul.

• PROCURO trabalho na área têxtil a

noite. Tr: 8493-3438

• Procura-se 01 vaga para auxiliar de

mecânico com experiência e outra

vaga para vendedor de veículos

com experiência em utilitários. Tr:

Currículos para graco@taipeLcom.
br

• PROCURA-SE calopsita
desaparecida, perto dos bombeiros
no centro, cor amarela e cinza, tem
anilha azul na pata esquerda. Tr:
9916-7747

• CUIDO de pessoas idosas no

horário no�urno. Tr: 3370-5644/
9989-3205

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

PROCURA·SE
• PROCURO Doação de cama e uma

cõmoda. Tr: 8493-3438

• PROCURA-SE pessoa para dividir

apartamento no Centro. Prédio em

área central, com piscina e salão

de festas. R$ 500,00 aproximado
c/ condomínio. Tr: 33791562/
9997-2597

VENDE-SE
• FRIGOBAR 80 I, cõnsul, branco. R$
340.00. Tr: 9953-5554

• AR CONDICIONADO tipo janela,
12.000 Btus, frio c/ controle remoto.

R$ 700,00. Tr: 8425-6491 dia e

3379-2291 noite.

• COFRE de 800 kg, antigo. R$
800,00. Tr: 3376-3200/ 9953-
9966

• CÔMODA SAPATEIRA, cor tabaco com

branco e puxador prata. R$ 200,00.
Tr: 9656-1232

• CAPACETE da FOX trercy. R$300,00.
Tr: 9656-1232

• VIOLÃO novo na caixa e uma capa
cor preta. R$150,00. Tr: 9656-1232

• MESA com 4 cadeiras semi nova.

R$200,00. Tr: 9656-1232

• LEITÕES limpo ou sujo. Tr: 3275-
2354

"VENDO GUARDA-ROUPAS, AR

CONDICIONADOS, LAVAM ROUPAS

Electrolux turbo 11 kg, BICICLETA

,_ERGONOMÉTRICA,TV, ARTIGOS P/
PISCIN� E MÓVEIS EM GERAL. Tr:

33671-8581/8823-8539 com

Valy

" XBOX 360 Árcade, Desbloqueado,
com HD de 60 GB + 2 CONTROLES
+ 20 JOGOS. R$ 550,00. Tr: 8408-

3265/ 3371-0682 Vera

• LEITÕES limpos p/ final de ano.

Tr: 3370-4924/ 9934-4300 com

Luciana

• EQUIPAMENTOS RECREAÇÃO: cama
Elástica, Piscina de Bolinhas; Pula
Pula castelo, Tobogã, Chute ao Gol,
Mesa de Ping-Peng, Camarim de

Pintura Facial, Material para Pintura

em Guache e demais acessórios. R$
25.000,00 em 10 x de R$2.500,00
ou a vista R$22.500,00. Tr: 9192-
0169

IMÓVEIS
CASA
'VENDO casa noJaraguá 99,
130 m2, alvenaria, garagem
p/ dois carros. R$ 100.000,00
(negociar). Tr: 3371-885/ 8400-
2172

• VENDO mini-sobrado em frente

á escola do Bairro Estrada Nova.

Valor a combinar.Tr: 9662-0895

/9118-5474

CHÁCARA
• CHÁCARA de 12.630 m, no

perímetro urbano com água
corrente, 300 m do asfalto e á 8

km do centro. Se aceita casa ou

carro. Tr: 9118-5474/ 9662-0895

• CHÁCARf.\ 10.000m2, 3 lagoas de

peixe, casa para chacreiro,e casa

mista de 108 m2 no município de

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

·SALA COMERCIAL

'VENDO uma lanchonete no alto

da Serra em Pomerode. Valor a

combinar. Tr: 9662-0895/9118-
5474

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

9988-6649 ou 3370-1142

LOCAÇÃO
• ALUGO sala comercial no centro

de Guaramirim com 60 m�.

Valor a combinar. Tr: 3373-2847

• ALUGO casa com 2 quartos
no Bairro Jaraguá Esquerdo p/
casal sem filhos. R$ 600,00. Tr:
3370-8411

'ALUGO quarto p/ pensionista no

centro. Tr: 8826-2565

• ALUGO casa em Piçarras p/
temporada, próximo candeias,
com 120 rn-, 2 quartos. R$
250,00 diária. Tr: 3370-5603/
9973-5780

TERRENO
• TERR'ENO no Jaraguá 84,
com 1063 m2 com residência

de madeira. R$ 85.000,00
(negociar). Tr: 3376-1683/
8439-9541

VEíCULOS

CANUNHÃO
• VENDO, TROCO OU FINANCIO

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

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

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

'STRADA 2004, GNV, Lm rodas de

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

FORD
• SCORT europeu, ano 1996. R$
7.500,00 (troco por carro financiado

ou moto). Tr: 3276-1410 _.

PEUGeOT
• PEUGEOT 206 SW Escapade 2007,
revisado. R$ 26.500,00. Tr: 9163-
7000 ou à noite 9102-6975.

LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
'Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de_R$ 100,00 mensal.

• GOL G3 Vende-se ano 2000,
motor 8 válvulas, completo,
modelo comfortline. R$
15.000,00. Tr: 9962 3584

I
I

I
I

IRENAUT
• CLlO �UTENTIQUE 1.0, IIvermelho, 2004, alarme, trava' ,

vidros elétricos, legalizado baixol
.corn xênon, com muito som (4 I
sub Ploneer 10" 4 pares 6x9 j
Pioneer). R$ Entrada + assumir I

I

financ. Tr: 9132-7771 com I
I

Bruno i
I
I

MOTOCICLETA i

I
. I �

• BIZ KS 2008 preta, 9.722 km I
rodados. R$ 4.200,00. Tr: 8426- I
0628 com Airton I
• MOTO TITAN, ano 2004/2005. R$ I

I

·
3.500,00. Tr: 3273-3127 I

II• FACTOR ED 2009, azul, I

documentada. Valor a combinar. Td
_.

I

9151-2805 i
I

OUTROS I

• HONDA CB 300R, 2011, cor roxa.
R$ 10.500,00. Tr: 3371-8208/
9176-4929

• Fl000 ano 1993, motor MWM.

Aceito carro de menos valor ou

moto tornado. Tr: 3276-1870/

'VENDO OU TROCO Honda FIT

2007/2008 LX 1.4 flex prata,
completo. R$ 33.000,00. Tr:

3376-6-144/ 9979-0527 MÁRIO
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Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

I Chevrolet 510 2.8 MWM

4X�I Colina - 2005. ití!L�'!:ígg�çj1L._ , ._�_. c_�_.__

ICITROEN PICASSO EX' 2.0 2003

I - COMPLETA -.á;J,,�go.KIQi! I
_,_,,_--_._---,._-_._.__ .-...:.... .._---j

I

PROMOÇÃO II IR$36.900,OO II
FIAT/PUNTO ELX 1.42010 II

COMPLETO/CD/FN/UD � 1
_ 206 1.4Co""""�:Scenic Aoteotic 2005 I
VW/Fox 1.6 2P 2005 I i
Cho Sedam EX 2005 Completo 11Picasso EX 2003 I"

Picasso EX 2004 I'
"

Corsa Sedan 1999
fi
II

Toyota Hilux 1 998 II
,

Uno Mille Economy 4P 2009 ,
I
J

Stilo Sporting 2008 I
I
,

Uno Way 2P ArtCond 2009
,
I
,

Corolla Xei 2007 Aut I
Vectra GLS GNV 1998 II
Palio Celebration 4P 2008 II

II
Cho Autentic 1. O 2006 ,

I'
I:
"

Chevrolet Classe 1. O 2010 Prata I i
Renault Grand Scénic 2 O 16V AUT 20081 i
Prata II._>JJ7--

Ford Courier 1.6 L 2006 Prata II
Honda C-125 Biz ES 2006 Prata

,I

IIVW Kombi 1.6 MI Envidraçada 2005 \

Branca II
Ford KA 1. O ZETEC ROCll.N 2004 Cinza II
Ford Mondeo GLX 2. O 2000 Prata 11

II
,

TAXAS COMPARTILHADAS COM
O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

GM CELTA SPIRIT 4P -KITI VISIB/ i FORD KA 1.0 2004 I
_�������'i9J__ .• L_�I!�15 P��l.���q�� I

J -

,
,
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207 XR SPORT 1.4 FLEX 8V
5P 2011

FOX PLUS 1.0MI TOTAL
.

FLEX 8V 4P 2005

Rua Walter Marquardt,
� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se

FIESTA 1.0 8V FLEX 5P
2009

SCÉNIC RXE 2.0 2001

Contatos: 3372.1070 • 3370·4714 • 9125·2008

CLlO SED. EXPRESSION
HI-FLEX 1.0 16V 4P 2007

LOGAN AUTHENTIQUE HI
FLEX 1.0 16V4P-2010

307 SED. PRESENCE
1.6 FLEX 16V 4P 2009

ASTRA ELEGANCE 2.0
MPFI FLEX 8V 5P 2005

SANDERO EXPRESSION HI
FLEX 1.6 8V 5P 2008

CORSA HATCH 03 4P COM
OPCS + VIDRO E TRAVA

ELÉTRICO

FOCUS HATCH 1.6 . 06
COMPLETO
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INCÊNDIO

Estadode
bebêaindaé
muitograve
Irmãs gêmeas de um ano-sofreram

queimaduras de segundo e terceiro graus

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Abebê Stefane de Lima, de um
ano, continua internada em

estado grave na UTI do Hospital
Infantil Joana de Gusmão, em

Florianópolis. Ela teve 85% do cor

po queimado emum incêndio que
destruiu a casa da família, na tarde
de segunda-feira, no bairro Gari

baldi, em Iaraguá do Sul.
A irmã gêmea, Dafni de Lima,

permanece internada no Setor

de Queimados do mesmo hos

pital e não corre risco de morte.

A menina teve cerca de 30% do

corpo atingido e deve passar por
cirurgias nos próximos dias.

A mãe, Angela de Lima, está
em Florianópolis com as filhas,
enquanto o pai, Iucinei Peres

de Lima, que trabalhava no mo

mento do incêndio, está em Iara

guá para cuidar do filho Andrei,
cinco anos, que teve queimadura
nos pés:

Casal veio em
busca de emprego

Angela é natural de Papan
duva e o marido Iucineí, de Tai

ópolis. O casal veio para Jaraguá
do Sul há cerca de cinco anos em

busca de emprego. Iucinei tra
balha como servente de pedrei
ro, enquanto a esposa cuida das

crianças em casa.A famíliamora
va na casa há menos de um ano.

"Antes eles moraram em outra

casa, na mesma rua, rnas estava

muito antiga, então eles pediram
para alugar a outra residência,

. mais nova. Quando desocupou,
alugamos para eles", conta Adine
Tonn, 59 anos, proprietária das
residências. Ela não sabe o que
poderia ter causado o fogo.

Chovia muito na segunda
feira. Angela dormia com os três

filhos, em um colchão, no quar
to. Ela se levantou para ir ao ba
nheiro e conta que, ao acender a

luz, levou um forte choque e des
maiou. Foi acordadaminutos de

pois pelo filho de cinco anos que
gritava muito. "Até pensamos
que pode ter sido um raio, mas
não ouvimos nada. A casa estava

em perfeito estado, não entende
mos o que pode ter acontecido",
questiona Adine. .

A cena da casa em chamas e

os gritos desesperados das crian
ças vão ficar para sempre na me
mória de vizinhos e parentes que
presenciaram todo o resgate. Io
cenir Peres de Lima, 25 anos, tio
das crianças e irmão de Iucinei,
ajudou o vizinho Romeu Tonn
a retirar as crianças da casa. Ele
retirou o menino e em seguida
Romeu se enrolou em um tapete
e retirou a primeira menina que
conseguiu engatinhar até a cozi
nha. Logo conseguiu resgatar a

FOTOS MARCELE GOUCHE

-� �
. -1\

.

\
i

Casa veio abaixo segundos depÓis que vizinhos resgataram as crianças

irmã, que permanecia no quarto.
A família. Lima só consegue

pensar agora na recuperação das
duas filhas.Mas eles precisam de

ajuda. O fogo destruiu a moradia
e todos os pertences da família.
Vizinhos e empresários locais já
sinalizaram doações de dinhei
ro e móveis. A família precisa de

roupas infantis e para adultos,
cobertores, móveis, eletrodo
mésticos e, claro, um lugar para
morar. Por enquanto, Iucineí está
na casa do irmão, enquanto An

gela permanece no hospital com
as filhas. Doações em dinheiro

podem ser feitas através da con

ta corrente 1000 503-5, agência
0874, Bradesco, em nome de Iu
cineiAdão Peres de Lima. Conta
tos para doações de roupas, ali
mentos e outros objetos podem
ser feitos através dos telefones
(47) 9235-3027, (47)3055-8329
ou (47) 3275-6268.

Adine, proprietária da casa, garante
,que imóvel eramantido em bom estado

EMBRIAGUEZ

Motorista é flagrado pela PM
Ummotorista de 41 anos foi flagrado embriagado por volta
das 22h de segunda-feira, na rua GuilhermeWackenhagen.
A Polícia Militar abordou o Peugeot, placas, MHL-6012
de Jaraguá do Sul, que circulava na via em zigue-zague e

subindo na calçada. O condutor se recusou a realizar o
teste do bafômetro, mas segundo a PM, estava em visível
estado de embriaguez. Ele teve a Carteira de Habilitação
apreendida e foi conduzido à delegacia.

ROUBO

Mulher é assaltada no Centro
Uma mulher foi roubada enquanto transitava em uma

ciclovia, na rua GetúlioVargas, Centro de Jaraguá, por volta
das 13h de segunda-feira. Segundo informações da PM, a
Vítima foi surpreendida por um homem de bicicleta que
arrancou suamochila e fugiu no sentido da rua Reinoldo Rau.
Ele levou documentos pessoais, roupas e cartões de créditos.

ACIDENTE

Motoqueiro fica
gravemente ferido
omotociclista Sidnei Perry, 44 anos, continua internado
em estado grave naUII do hospital São José, em Iaraguá
do Sul. Ele sofreu um acidente após colidir amoto CG 150,
placas, MFT-6635, de Jaraguá do Sul, com um caminhão
de lixo. O acidente ocorreu por volta das 22h, na Rua
Antônio Carlos Ferreira, no bairro Nova Brasília. AVÍtima
foi encaminhada ao hospital relas BombeirosVoluntários
com fraturas expostas nos dedos das mãos e na perna,
hemorragia e suspeita de traumatismo craniano. Segundo
informações da PolíciaMilitar, o condutor do caminhão,
de 31 anos, transitava na contramão. Ele responderá a um

Termo Circunstanciado por crime de trânsito.
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Henrique Porto redacao@avanteesportes.com

Troca de comando
7\ ]á última semana elenquei uma série de desafios para a
1 VFundaçãoMunicipal deEsportes. Brinquei dizendo que
talvez os dirigentes não tivessem lido, pois estavam deférias. Eis
que a primeira notícia {ia ano na autarquia diz respeito à troca de
comando. Cogita-se nos bastidores a substituição deMarcia Feltrin
porValdirBordin. Na realidade, estefoi o assunto de todas as rodas
na entrega da Comenda doMérito Desportivo, em dezembro. Na
ocasião era apenas um vento, que pelo visto virou uma tempestade.

Parceria no lutsal
Gostei desta parceria da AD Jaraguá com a AD Ibirama,
principalmente por proporcionar aos jaraguaenses a

possibilidade de disputar uma competição forte, como a

Superliga, logo no início da temporada. Será importante para
ter uma noção sobre o real poder de fogo da nossa equipe.
Só não gostei da história de mandar os jogos do Campeonato
Estadual no Médio Vale. Penso que os jogos poderiam ser na

Duas Rodas ou no Sesi, onde o custo é bem menor. Mas-é um

preço justo que pagaremos pelo patrocínio da Pré-Fabricar.

São Silvestre
Pedi ao Edson Selinger,
da Acorjs, as colocações
dos jaraguaenses que

. disputaram a São Silvestre.
Entre as mulheres, amelhor
foiMagali Hermann, em
6750 lugar (lh3Í'56"). A
campeã foi Priscah Ieptoo,
atleta profissional, em
48'48". Entre os homens,
Marcos Iachinski foi o 9090

(lh05'25"). O vencedor,
Tariku Bekele, cumpriu o

percursoem 43'35".

Olympya
O Olympya definiu seu

primeiro compromisso em
2012. No dia 29 o 'Time de
Meninas' vai até Navegantes,
onde disputa um torneio
de futebol de areia. No ano

passado, a equipe ficou
com vice-campeonato,
porquemárcou um gol a
menos que as garotas de Itajaí
no decorrer da competição.
A lição foi aprendida e a

expectativa é voltar de lá
neste ano com o título.

Club Jarag�á
O Iaraguã começou o ano se reforçando fora das quatro
linhas.Rodrign Stoco, então gerente administrativo,
passou a responder também pelaGerência de Futebol.
Coube a Stoco anunciar Rafael Rocha, técnico campeão
estadual juvenil, como o primeiro contratado para a
comissão técnica.Rocha iniciou os trabalhos da pré
temporada ontem, cuidando da parte física dos atletas.

Bullalos
No sábado, o Corupá Buffalos volta aos treinos. E com
novidades. A principal é fora de campo, com Deivis Chiodini
assumindo como técnico. "Vai sermuito importante contar
com um treinador na sideline", diz o presidente e atleta

JulianoMillnitz. Em campo, a manada será reforçada pelos
jogadores aprovados na seletiva. Em fevereiro chegam mais

reforços, masMillnitz prefere fazer mistério sobre os nomes.

Juventus
-Um dia antes do divulgado, o presidente Ierri Luft colocou a

mão na massa no Juventus. A dívida, que está sendo levantada
pelo advogado Ricardo Barichello, não para de crescer. Chegou
a 1,7 milhão. Por outro lado, já tem gente disposta a negociar
e ajudar o clube. Enquanto isso, dois planos de sócios'estão
sendo estudados. Um convencional e um inovador.

INTERESTADUAL

o Camboriú chega pela primeira
vez na principal divisão do nosso

futebol. No ano que passou con

quistou o título da Divisão Espe
cial, desbancando equipes tradi-f

cionais como Iuventus, Hercílio
Luz e Guarani. Na decisão bateu
o Atlético, em plena Ibirama.

Com o menor orçamento en-

. tre os dez participantes do pró
ximo campeonato estadual, o

Camboriú se reforçou namedida
do possível. Buscou no Biguaçu
o bom meia Renan, destaque da
Divisão de Acesso. Do Iuventus
levou o seguro zagueiro Peixoto.

Seu técnico é Eduardo Clara,
que tem um currículo curioso.
Boa parte das equipes que trei
nou não existem mais, como são

os casos do Santa Catarina, do
Blumenau, do Atlético Alto Vale e

do União de Timbó.

Um amistoso para
jaraguaense vert

t
í
I
�

i Novo Hamburgo 'recebe' o Camboriú

I no estádio Eurico Duwe, em amistoso

� preparatório para as duas equipes
,

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Na ausência do Iuventus, o

torcedor jaraguaense pode
rá acompanhar um amistoso in
terestadual nesta quarta-feira. O
gaúcho Novo Hamburgo encara

o catarinense Camboriú no está
dio Eurico Duwe, campo do Cruz
de Malta. A partida inicia às 16h,
com entrada franca.

Desde o dia 4 treinando na

cidade, o Novo Hamburgo já re

alizou um amistoso em solo ca

tarinense, quando não passou de
um empate sem gols com o Me

tropolitano, em Blumenau. Des-

ta vez o técnico Itamar Schulle

pretendemanter pormais tempo
em campo a equipe que conside
ra titular.

"Vou deixar alguns jogadores
por mais em campo, uns sessenta

minutos, e depois trocar. Mas vou
usar todos os atletas, pois estou

dando oportunidades e avaliando
todo o grupo", frisa Schulle.

Ontem pela manhã, o elenco

passou por avaliações antropo
métricas na academia do Sesc.
De tarde, realizaram trabalho de
dois toques no local da partida.

O adversário será o 'caçula' do
futebol catarinense. Fundado há
nove anos - como Camboriuense,

BRUNO COLOMBO/ECNH

SchuDe testa o Novo lIamburgo na tarde desfá quarta, contra o camboriú

.Sescmovimenta a cidade com o evento de verão
O Sesc de Iaraguá do Sul pro

move à partir de amanhã o pro
jeto 'Esporte & Verão', onde pre
tende inceritivar a população a

aproveitar mais o verão, estimu
lando a prática de atividades ao

ar livre, sem esquecer os cuida
dos com a saúde.

• j', II

Ao todo, 21 unidades do

Sesc de toda Santa Catarina

participam da iniciativa, que
acontece em praias, balneá

rios, praças e diversos-espaços
públicos. Em Jaraguá do SuL
as atividades serão realizadas
na área de lazer da rua Augusta
Germano João Hanemann, na

Barra do Rio Cerro.

As atividades são gratuitas e

acontecem diariamente, das 14

às 17h. Estão programadas ações
de recreação, práticas esportivas,
orientações de saúde e oficinas
sobre questões ambientais. Tam
bém está prevista a apresentação
da peça "Ana Cigana', nos dias 19
e 20, sempre às 15h.

.
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Tabelionato Griesbach
Notas e Proteste

EDTIALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO '

Nos temos do artigo 15 da Lei 9.492/97, e/co artigo 995 do código de Normas daCGJ/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 escrirn os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM IJ;ITIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 198317/2012 Sacado: AMlLCHAR JUNKES Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA

FONSECA, 855, APl7 - JARAGUA DO SUL-SC - CEF: 89251-701 Credor: COOPERAIWA DE CREDITO
VALE DO lIAJAI-VIACREDI Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 0104/0001- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 442,09 - Data para pagamento: 16/0]/2012- Valor total a pagarR$512,0I Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 442,09 - Juros: R$ 2,06 Emolumentos: R$ II ,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 197467/2011 Sacado: ANA TrNA CONFECCOES LIDA Endereço: RODOVIA BR280KM70
GALPAO 01- JARAGUA DO SUL - CEP: - Credor: BOOZ SERVICOS EMP.RESARlAIS I1DAME Porta
dor: ACOPEL COM DE SUCATAS Espécie: DMI- N° Titulo: 513-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.205,00 - Data para pagamento: 16/0]/2012-Valor total a pagarR$2.283,81 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.205,00 - Juros: R$ 5,88 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência:R$17,28

pontamento: 197843/2011 Sacado: ANATrNA CONFECCOES I1DA Endereço: RODOVIA BR 280 KM 70
GALPAO 01- JARAGUADO SUL - CEP: Credor: FM FACTORrNG FOMENTOMERCANTIL I1DA Por
tador: - Espécie: DMI - N°Tinuó: 143/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.330,00 - Data para paga
mento: 16/0]/2012- Valor total a pagar R$1.407,80Descrição dos valores: Valor do título: R$I.330,oo - Ju
ros: R$ 4,87Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$23,IO Condução:R$21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 197384/2011 Sacado: ARIANA CRISTrNADE LARAME Endereço: R CELPROCOPIO GO
MES DE OUVEJRA 46 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-201 Credor: ROJEMAC !MPORTACAO E EXPOR
ll\CAO LlMITADA Portador. - Espécie:DMI- N' Titulo: 165884A - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
266,04 - Data para pagamento: 16/0]/2012- Valor total a pagar R$331,97 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 266,04 - Juros: R$ 0,62 Emolumentos: R$ 10,85, Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 198344/2012 Sacado: BELACAD\RINA CONFElIARlAI1DA Endereço: Rouve DOMIN
GUES BRIGNAGO 500 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-260 Credor. COOP DE ECON E CREDITO
MUTUO DOS Portador. DUARTE COMERCIO I1DA EPP Espécie: DMI- N° Titulo: XOOO648A - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$1I0,00 - Data para pagamento: 16/0]/2012-Valortotal a pagarR$178,08 Des
crição dosvalores: Valor do título: R$1I0,00 - Juros: R$ 0,22 Emolumentos: R$1I,6O - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 197700/2011 Sacado: BOX 7 PrNTURAS AUTOMOTIVAS ITDA Endereço: RUA ANGEW
RUBINI, 760 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor. BLU RODAS AUTO PECAS I1DAME Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 941 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 300,00 - Data para pagamento:
16/01/2012- Valor total a pagar R$376,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 0,70
Emolumentos: R$I 0,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 197140/2011 Sacado: BOX CAR SOM AUTOM011VO I1DA ME Endereço: FEllCIANO
BORTOUNJ 1272 SAL 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: D RT SOM E ACESSORIOS AU
TOM01lVOS LIDA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 8534-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
504,75 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$582,22 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 504,75 - Juros: R$I,51 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70- Diligência: R$20,31 •

Apontamento: 198498/2012 Sacado: ClA FABRIL LEPPER SA Endereço: AVPREFWALDEMAR GRUBBA
3145 lAND - VILA LALAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-501 Credor: PANCOSTURA SA IND.E
COM. Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0121122701- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 505,25 -

Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$580,43 Descrição dos valores: Valor do título:
R$_505,25 - Juros: R$I,Ol Emolumentos: R$II,6O - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$16,27

Apontaroento: 197089/2011 Sacado: CrNDER COM. E TRANSPORTES I1DA Endereço: RUA JOAO JA
NUARIO AYROSO 2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: FLORlANl EQUIP P ESCRITORIO
Portador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 2786-5 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.019,43 - Data para
pagamento: 16/0I/2012-Valor total a pagarR$I.092,71 Descríçêo dos valores: Valor do título: R$1.0I9,43
- Juros: R$ 3,39 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$
14,24

Apontamento: 198535/2012 Sacado: CrNDER COMERCIO ETRANSPORTES Endereço: RUAJOAO JANU
ARIO AYROSO 2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-295 Credor: LAGB ACESSORIOS PECAS lIDA ME
Portador. - Espécie: DMI- N° Titulo: 0000019196 -Motivo: falta de pagamentoValor: R$I.750,00 - Data

para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$1.833,1I Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.750,00 - Juros: R$10,50Emolumentos: R$ 11;60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$14,71

Apontamento: 198550/2012 Sacado: CLAYTON FERRElllA DA SILVA SANTOS Endereço: RUA)OAO M L
BRAGA, 142 - JARAGUA ESQUERDO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-200 Credor: BV FrNANCElRA SA
CREDITOFrNANClAMENTO E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBl-N'Titulo: 131039490 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 798,94 - Data para pagamento: 16/01/2012-Valortotal a pagarjt$961,56 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 798,94 - Juros:R$ 90,01 Emolumentos: R$ lI,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 198387/2012 Sacado: COMERCIODE CONFECCOESMORENADS L Endereço:RUA JOSE
THEODORO RIBEIRO 3595 - Iareguã do SuI-SC - CEP: 89258-001 Credor: ZP2 rNDUSTRIA E COMERCIO
DOVESfUARIO II Portador: - Espécie: DMI- N'Tltulo: 0220077104 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 533,77 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$609,44 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 533,77 - juros: R$ 2,31 Emolumentos: R$lI,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$15,46

•

Apontamento: 197926/2011 Sacado: COMERCIO VAREflSTA DE ROUPAS MAVA lID Endereçr.: RUA
HENRIQUE BOEDER 20 SALA 05E 06 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-270 Credor: VISUAL rNDUS
IRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ITDA. Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 23393/2 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$1.592,15 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$1.673,41
Descrição dos valores: Valor do título: R$ J .592,15 - Juros: R$ 5,30 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 197969/2011 Sacado: DlAS & FELLER COMERCIO DE MEDIC LIDA Endereço: RUAlOR
GE CZERNlEWIC2 397 WJA OI - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: CERVOSUL DISTRI
BUIDORA DEMEDICAMENTOS ITDA. Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 20708038 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 501,06 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$572,62 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 501,06 - Juros: R$I,67Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23, 10
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 197320/2011 Sacado: DlAS EFELLER COMERCIO DE MEDIC 11DA. Endereço: RUA JOR
GE C2ERNIEWIC2 397 WJA OI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-000 Credor: CERVOSUL DlS1RlBUI
DORA DE MEDICAMENTOS I1DA. Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 20616837 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 224,44 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$295,07 Descrição
dos valores: Valor do título: R$224,44 - Juros: R$ 0,74 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10
Gondução:R$21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197929/2011 Sacado: EDMlLSON ALVES DE MELO Endereço: RUA BENJAMIM STEIM,
114 - Iaregua do Sul-SC - CEP: 89253-680 Credor: BANCO FIBRA SA Portador:AMDE LIMAEUMA I1DA
ME5 Espécie:DMI- N°Titulo: 0000023004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 642,88 - Data para paga
mento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$719,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 642,88 - Juros:
R$ 5,57Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

.

,

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATlVA DO BRASIL - ESll\DO DE SANll\ CATARINA

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

Apontamento: 198220/2012 Sacado: FABlANESEIDEL BODO - � Endereço: R EXPANTONIO CARLOS
FERREIRA242 - Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89252-101 Credor. FORMIGARI&KU1ZKlINFORMA:rICAI1DA
Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 695 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 349,00 - Data para paga
mento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$418,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 349,00 - juros
R$ 1,27 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 19846972012 Sacado: FAB10 DESOUZA Ff\EIREME Endereço: RUAWALDEMAR RAU 390
- VILARAU - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-260Credor: JOSEC RCERQUEIRA&ClA I1DA EPP. Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 6612 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 219,10 - Data para pagamento:
16/0]/2012- Valor total a pagarR$295,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 219,10 - Juros: R$ 0,58
Emolumentos: R$II,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 198105/2012 Sacado: FERNANDA LEONI DEMETRIO Endereço: RUA ANNlETA MA-
1HIAS ENKE, D50 - AMIZADE - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-760 Credor: INFRASUL -INFRAESTRU
TURA EEMPREENDIMENT Portador. - Espécie:DMI- Ns'Iítulo; 0194905003 - Motivo: falta de pagamen
toValor:R$ 251,40 - Data para pagamento: 16/01/2012-Valor total a pagarR$332,18Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 251,40 - Juros: R$I,92 Emolumentos: R$II,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 197334/2011 Sacado: GERMANlATOLDOS COBERTURAS ITD Endereço: RUA PASTOR
FERDrNANDO SCHLUZEN 144 - JARAGUA DO SUL- CEP: Credor: TRANSPORTES KELLERllDA Por
tador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 0001408674 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$108,32 - Data para
pagamento: 16/01/2012-Valor total a pagarR$178,85Descrição dos valores: Valordo título: R$108,32 - Ju
ros:R$ 0,64Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197576/2011 Sacado: rND E COM DE UNIFORMES MR I1DA ME Endereço: AV PREF
WALD.EMAR GRUBBA 2490 SALA 03 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEF: 89256-501 Credor: UNISPORT rN
DUSTRIA E COMERCIO DETECIDOS Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 2642 03 03 - Motivo: falta de
pagaraentoValorcR$I.840,46 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$1.9l8,61 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$1.840,46 - Juros: R$ 6,74 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 198104/2012 Sacado: JEAN RICARDO SILVA Endereço: RUAARTUR ENKE, 261 - AMIZA
DE - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-755 Credor: rNFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT'
Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 0194932003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$251,40 - Data para
pagamento: 16/01/2012-Valor total a pagarR$332,18Descrição dos valores: Valordo titulo: R$251,40 - Ju
ros: R$I,92 Emolumentos:R$II,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 198372/2012 Sacado: JONATHASALVES (CHOPERIADA BARRA) Endereço: RUAPASTOR
ALBERT SCHNElDER 1265 - BARRA DO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor. A DV
COM EDIST ITDA Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 000327-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
630,00 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$740,36 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 630,00 - Juros: R$ 31,50 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Àpontamento: 197380/2011 Sacado: )ULlETA ANTUNES TIBES - ME Endereço: RUA A\ITUR BREl
THAUPT 1043 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-839 Credor: DlORANA lNDUSTRIADE ARTEFATOS
DE MADEIRA I1DA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 478 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.060,00 - Data para pagamento: 16/01/2012-Valor total a pagarR$1.I33,53 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$1.06O,00 - Juros: R$ 2,12 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70- Diligência: R$15,76

Apontamento: 198114/2012 Sacado: DON COM. DE rnnxs E FERRAMENTAS ITDA Endereço: RUA
HENRIQUE AUGUST LESSMANN 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEF: 89256-600 Credor: MACCAFERRI DO
BRASIL I1DA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 0000452901 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.686,33 - Data para pagamento: 16/01/2012-Valor total a pagarR$2.768,99 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.686,33 - Juros: R$ 5,37 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 198189/2012 Sacado: LION COM. DE TrNll\S E FERRAMENDlS I1DA Endereço: RUA
HENRIQUE AUGUST LESSMANN 127 - Jaraguá do SuI-SC - CEF: 89256-600 Credor: ELESUL ELETRO
ELETRONICA I1DA Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 2/4970 1/2 - Motivo: falta de pagarnentoValor:
R$I.162,45 - Data para pagamento: 16/01/2012-Valortotal a pagarR$1.244,77 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 1.162,45 - Juros: R$ 5,03 Emolumentos:8$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

.

Apontamento: 198318/2012 Sacado: DON COM. DE TrNTAS E FERRAMENTAS I1DA Endereço: RUA
HENRIQUEAUGUST LESSMANN 129 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-600 Credor. DARIO MATHEUSSl
ME Portador: - Espécie: DMl- N' Titulo: 09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.085,00 - Data para
pagamento: 16/01/2012-Valor total a pagarR$3.177,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.085,00
- Juros: R$ 15,42 Emolumentos: R$ 11,60' - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$19,39

Apontamento: 198456/2012 Sacado: UON COM. DE TrNll\S E FERRAMENTAS I1DA Endereço: RUA
HENRIQUE AUGUST LESSMANN 127 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89256-600 Credor: ELESUL ELETRO
ELETRONICA ITDA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 2/4983 1/2 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$I.445,00 - Data l'_ma pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagarR$1.528,55 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$I.445,00 - Juros: R$ 6,26 Emolwnentos:R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 198115/2012 Sacado: LION COMERCIO DETlNIAS ITDAME Endereço: RUAHENRICH
AUGUSTLESMANN 127 oJaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor: MADEIRAGOEDE I1DA Portador:
- Espécie: DMI- N° Titulo: 834-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.600,00 - Data para pagamento:
16/01/2012- Valor total a pagarR$2.682,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.600,00 - Juros: R$
5,20 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 197936/2011 Sacado: WJA DE ROUPAS VAES I1DAME Endereço: RUAWAITER MAR

QUARDJ 155 SALA 13 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89259-700 Credor:TEXTIL)URUA I1DA EPP Portador:
Espécie:DMI- N°Titulo: 003404-1/1- Motivo: falta depagamentoValor:R$ 884,00 - Data para pagarnento:
16/01/2012- Valor total a pagarR$950,06 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 884,00 - juros: R$ 5,30
Emolumentos: R$10,a5 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21 ,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 197937/2011 Sacado: WJA DE ROUPASVAES LIDA ME Endereço: RUAWAlTER MAR
QUARDT 155 SALA 13 - Iaragué do SlU-SC - CEP: 89259-700 Credor TEXJJL )URUA I1DA EPP Portador. -

Espécie:DMl- N'Tirulo: 003465-1/1- Motivo: falta depagamentoValor: R$ 512,00 - Data para pagamento:
16/01/2012- Valor total a pagar R$573,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 512,00 - Juros: R$I,19
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 198138/2012 Sacado: lUCIMAR LAURO SCHNAIDER Endereço: R CARLOS IlEINS 620-
CHICO DEPAULO - Jaraguádo Sul-SC- CEP: 89254-700 Credor: OESA COMEE REPRES I1DA'Portador:
Espécie: DMI- N°Titulo: 2122447U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 646,12 - Data para pagamento:
16/01/2012- Valor total a pagar R$723,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 646,12 - Juros: R$ 3,01
Emolumentos:R$II,60 - Publicação edital:'R$23,IO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 198277/2012 Sacado: MARCIO DASILVA BRAGA - 04930144973 Endereço: AVENIDAMA
RECHAL DEODORO DA FONSECA 401 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-702 Credor: POSTO CIDADE
I1DA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 024037 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.851,41 - Data

para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$1.971,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.851,41 - juros: R$ 52,45 Emolwnentos: R$.1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 197930/2011 Sacado: MARCOS ROBERTO jUNKS Endereço: RUAANTONIOBERNARDO
S-544 -ILHADAFlGUElRA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: BANCO COOPERATlCO SICRE
DI SA Portador. AUTO ELETR ACESS DO AVIA0 I1DA Espécie: DMI - N° Titulo: MRI - Motivo: falta de

)
-

pagamentoValor: R$ 300,00 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$372,54 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$I,90 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 198095/2012 Sacado: MARIA ELIANE DEANDRADERANUCGl Endereço: RUA ARTHUR
BRElTHAUPT, 39 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-839 Credor: lNFRASUL - rNFRAESTRUTURA E EM
PREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0184712008 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 157,10 - Data para pagamento: 16/01/2012-Valodotal a pagar R$234,85 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 157,10 - Juros: R$I,20 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência:R$18,65

Apontamento: 198271/2012 Sacado: MECANlCA JSK lIDA Endereço: RUAVITOR SOTERO VARGAS 35-
Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTORS !MPORTSDISTRIBUIDOR DEAUTO PECAS I1DA
Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 027364C05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 368,44 - Data para
pagamento: 16/01/2012- Valortotal a pagarR$443,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$368,44- Ju
ros: R$ 2,57 Emolumentos: R$ll,6() - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,7
1---------------------------------------------------------------:---------------,-----------------------------
Apontamento: 198313/2012 Sacado: MECANICAJSK LIDA Endereço: RUAVITOR SOTEROVARGAS35

- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTORS !MPORTSAUTO PECAS lIDAME Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 027502C05 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$134,27 - Data para pagamento:
16/01/2012-Valor total a pagar R$207,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$134,27 - Juros: R$ 0,89
Emolumentos:R$1I,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: H$14,71

.

Apontamento: 198202/2012 Sacado: NlENKOTTER E BALSANELLll1DA ME Endereço: AV. GETULIO
VARGAS, 268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: J D COM !MP E REPRES lIDA Portador: -

Espécie: DMI- N°Titulo: 13359/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.286,55 - Data para pagamento:
16/01/2012- Valor total a pagar R$2.368,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.286,55 - Juros: R$
13,71 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 198525/2012Sacado: NlITONDACOSll\ Endereço: RUA CAMPOALEGRE 127 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Credor: ZElT GLUCK rNDUSTRIA METALURGlCA LTDA Portador: - Espécie:DMI- N'
Titulo: 785/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 620,34 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor
total a pagarR$694,73 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 620,34 - Juros: R$I,03 Emolumentos: R$
1I,6() - Publicação edital: H$23,IO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 198168/2012 Sacado: PAULO CEZARRIBEIRO Endereço: RUAANTONIO RIBEIRO 15 - ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: VLS CONFECCOES I1DA Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo:
6087-4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 240,00 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a
pagar R$318,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 240,00 - Juros: R$ 5,60Emolwnentos:R$11,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 198112/2012 Sacado: RACOES CAD\RINENSE lIDA Endereço: RUAWALDEMAR GRUB
BA SALA 06 4955 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor. A& R NUTRICAOANlMALITDA Por
tador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 0039321/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.365,60 - Data para
pagamento: 16/01/2012-Valor total a pagarR$5.476,57 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 5.365,60
- Juros: R$ 10,73 Emblumentos: R$II,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$42,34

Apontamento: 198022/2012 Sacado: ROA DE SARON COMERCIO DE CONF Endereço: RUA JOSE PI
COW 133 SAL 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-350 Credor: COOP. POUE CRED.PEQ.EMPR.MlCRO
EMPRESAS Portador: ZUNAREWERAPOSO lIDAME Espécie:DMI- N°Titulo: 2253/3 - Motivo: falta de

pagaraentoValor: R$ 276,84 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagarR$352,59 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 276,84 - juros: R$ 0,83 Emolumentos:R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 198511/2012 Sacado: SEBASTlAO SOU RODRIGUES Endereço: ANNA MULLER ENKE
312 - RAU - Jaraguádo Sul-SC- CEP: 89254-080 Credor.BVFlNA('JCElRASACREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBl- N°Titulo: 540225288 - Motivo: falta de pagamentovalor R$
6.276,52 - Data para pagamento: 16/01/2012-Valor total a pagarR$7.214,22 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 6.276,52 - Juros: R$ 861,97 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 198483/2012 Sacado: SILVANA APARECIDA HUK DOS SANT Endereço: AVMARECHAL
DEODORODAFONSECA 855 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor: ESTILO COUNTRY
CONF lIDA EPP Portador. - Espécie: DMI- N° Titulo: 19934 2/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
741,60 - Data para pagamento: 16/0112012- Valor total a pagar R$819,59 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 741,60 - Juros: R$ 10,13 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: H$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

'

Apontamento: 198267/2012 Sacado: STYLUS COM DE ROUPAS E ACESSORIOS II Endereço: R PAS
TOR ALBERT SCHNEIDER 699 SL 02 - lARAGUA DO SUL-SC - CBP: 89260-300 Credor: CONFECCOES
THABOG LIDA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 0031355502 -Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.573,12 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagarR$1.656,69 Descrição dos valores: Valor
do título: R$1.573,12 - Juros: R$ 4,71 Emolumentos: R$I!,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 198238/2012 Sacado: UNlAO M01DHES ELETRICOSLTDA Endereço: RUA BERNARDO
GRUBBA 180 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-020 Credor: ATMOSFERAGESll\O ,fiG TEXT SA Por
tador: - Espécie: DMI - N' Titulo: FTI20091 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 390,00 - Data para
'pagamento: 16/01/2012-Valor total a pagarR$458,64Descrição dos valores: Valor do título: R$390,00 - Ju
ros: R$ 0,78Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 197186/2011 Sacado: USlNAGEM TAlO lIDA-ME Endereço: AVPREFEITOWALDEMAR
GRUBBA 1641 - fARAGUADO SUL-Se - CEP: 89256-500 Credor: El\1BREPAR DISTRIBUIDORADEPECAS
lIDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 00076187A - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 262,70 -

Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagar R$334,72 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 262,70 - Juros: R$ 0,61.Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 15,76

Apontamento: 198392/2012 Sacado:VEN1l:JRI !MPORTEDlSTRIB DE PROD LTDA Endereço: RUAJOSE
KOCHELLA, 86. -ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-150 Credor: DIFUSO - DlST DE
PARAF EWALD lIDA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 26098 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
84,59 - Data para pagamento: 16/01/2012- Valor total a pagarR$158,26 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 84,59 - Juros: R$ 0,31 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$15,46

Apontamento: 198388/2012 Sacado: VIVALARMOVEIS E DECORACOES LrDA Endereço: RUAANGELO
RUBlNI 711- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-000 Credor: DIll\LlA GRANITOS lIDA Portador: - Es
pécie: DMI - N' Titulo: NF 2038 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 957,00 - Data para pagamento:
16/01/2012-Valor total a pagarR$1.040,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 957,00 - Juros: R$4,14
Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$20,96

Apontamento: 197977/2011 Sacado: VYP REPRESENSll\COES E CONSTRUCOES I1DA Endereço:
RUAMAL DEODORO DA FONSEÇA, 1594 SL 14,15 - JARAGUÁ DO SUL-SC, eEP: 89251-702 Credor:
UNlAOASSESSORIAE FOMENTO MERCAN1ll.11D Portador: WeASTWCACAODEEQUIPAMENTOS
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RESCISÕES

Seara começa apagar funcionários
Unidade fechou as portas em 9 de
dezembro e inicia pagamentos amanhã
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON
os funcionários, retroativo a lO de
novembro. "Pomos pegos de sur

presa com essa desativação, e não
entendemos como tomaram éssa
decisão depois disso tudo'idesaba
fou o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias daAli

mentação de Iaraguá do Sul, Valcir
BragaRodrigues.

As rescisões das gestantes serão
pagas com a estabilidade assegu-

. rada por lei, assim como os funcio
nários próximos da aposentadoria
(em que falta um ano e meio para
o beneficio). Os afastados por auxí-

- lia-doença, acidente de trabalho e

aposentados por invalidez perma
necer-ão com vínculo à empresa até
receberem liberação do INSS.

O Sindicato não abre mão de

que os 12 integrantes da Cipa (Co
missão Interna de Prevenção de

Acidentes), eleitos em novembro,
e os quatro dirigentes sindicais da
fábrica recebam estabilidade.Os
trabalhadores vinham diariamente
de Rio Negrinho, São Bento do Sul;
Ioinvílle, São Francisco do Sul, Barra
do Sul e BarraVelha.

/\ partir das 8h desta quinta-feira,
lios 730 ex-funcionários diretos
da unidade da Seara Alimentos de

Iaraguá do Sul, que encerrou as ati
vidades em 9 de dezembro de 2011,
começam a receber as verbas res

cisórias. O pagamento será na sede
do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Alimentação, na rua

. JoséEmmendoerfer.O acordo prevê
que serão 60 homologações por dia
em janeiro, pelamanhã e à tarde. Os
trabalhadores serão acompanhados
de advogados e assessores jurídicos
do Sindicato.

Antes de anunciar o fechamento
da unidade, a empresa negou vee

mentemente as informações sobre
a possibilidade de encerrar as ativi
dades na cidade. Em novembro de
2011, o Sindicato chegou a fechar
a Convenção Coletiva de Trabalho
com o INPC (Índice.Nacional de
Preços ao Consumidor), de 6,6%,
mais 1,84% de ganho real, o que to
talizou reajuste de 8,5% para todos PRODUÇÃO Unidade da Seara de Jaraguá do Sul podia beneficiar 160 mil frangos por dia.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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