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, facilitam o aparecimento de doenças, entre
elas as contraídas na areia da praia.

CI"'l} RECICLE A INfORMAÇÃO. PASSE

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

TEMPESTADE EM GUARAMIRIM

Em 40minutos, choveu mais'que o esperado para o mês todo, causand!l alagamentos nas
regiões do Centro, Anüzade e llvaí. Bombeiros voluntários resgataram fanúlias ilhadas.

. Cerca de cinco mil pessoas. foram atingidas e nove ficaram desalojadas. Página 4

Os agitas e as novidades da agenda
-

de eventos dofim de semana. Comunidadepresta
'ajuda àfamiliaLima
DOAçõES CHEGAM AOS PAIS DOS BEBÊS víTIMAS DE INCÊNDIO
no Garibaldi nesta segunda-feira. As meninas continuam
internadas no Hospital Infantil Joana de Gusmão, de

'

Florianópolis. Stéfani, que teve 85% do corpo queimado,
deve passar por cirurgia até o fim de-semana, Página 19d

Projeto da 280
sai emabril, diz
vereador do PT

. JUSTa'O DA LUZ CONFIRMOU

com o Dnit o que oministro
dos Transportes, Paulo
Sérgio Passos, garantiu à
comitiva catarinense em
outubro passado. Edital
de licitação paraduplicar
a rodovia será lançado em
2012 e em seguida iniciam
os trabalhos. Página 5

Portões são
. reabertos-no
JoãoMarcatto
JUVENTUS REABRIU OS

portões do João Marcatto
na segunda-feira, sem
água e sem luz, mas com
muitos planos para se

reerguer. Sócio torcedor
será a primeira iniciativa
para reforçar o caixa da
equipe. Página 17

SEARA
Está i)revisto para

hoje. a partir das 9h. o
início das rescisões de

.

contrato de trabalho
da unidade de Jaraguá
junto ao sindicato da

categoria.

LOURIVAL KARSTEN
Página 2
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Lourival Karslen

Busscar

Etá na 5a Vara Civil de Ioinville a proposta de planode
recuperação para a empresa. Embora seja uma empresa de

um setor praticamente imune aos concorrentes estrangeiros e que
atua em um mercado significativo e com poucos competidores.,
sua efetiva recuperação e sobrevivência vai depender
fundamentalmente de uma profunda mudança na gestão.

Seara
Previsto para hoje o início da homologação das rescisões
de contrato de trabalho da unidade de Iaraguá do
Sul junto ao sindicato da categoria. Existem diversas

questões pontuais, pois existem trabalhadores afastados

por motivo de doença, acidente de trabalho, invalidez e

ainda membros da Cipa, que têm estabilidade.

Cavalo
veJ,1cedor
Quando foi nomeado para a

presidência-executiva daApple
em agosto, Tim Cook recebeu
urn pacote de incentivos atrelado
às ações que, na época, estavam
cotadas a US$ 376 por unidade.
Como o ano terminou com as

mesmas cotadas a US$ 400,
ele teve urn ganho de US$ 378
milhões em 2011. Substituir Steve

Iobs é uma tarefa praticamente
impossível e, por isso, esta
valorização das ações é algo
quase que inimaginável em
período tão curto. Omercado
acreditou que o legado do gênio
será transformado em aindamais
dinheiro pelo novo executivo

Vale na mira
A mineradora brasileira está
entre as seis finalistas para.
receber o "Public Eye Awards",
indesejado prêmio para as

empresas que mais causaram

problemas sociais e ambientais
no mundo. A empresa escolhida
será conhecida durante o Fórum

Econômico Mundial de Davos,
'quando será anunciada pela
Berne Declaration e Greenpeace.

LOTERIAS
DUPLASENA

SORTEIO N° 1036

Primeiro sorteio .

04 - 20 - 24 - 27 - 31 - 32

Segundo sorteio

11 - 18 - 21 - 26 - 36 - 41

QUINA
SORTEIO N° 2794
01 - 29 - 53 - 57 - 60

Foto tremida
A'empresa que já foi
sinônimo de fotografia
_ Eastman Kodak Co _

acaba de anunciar um

plano de reestruturação
que, pelo menos, foi bem
recebido pelo mercado,
que respondeu com
um aumento de 30% no

preço das ações. Foi nos
laboratórios da Kodak

que foi desenvolvida a

tecnologia para as fotos

digitais, mas a empresa
apenas entrou neste

mercado quando os

concorrentesJá haviam
dominado o mesmo. Daí
em diante, a empresa
passou a perder dinheiro
de forma constante, mas
ainda possui um acervo de

patentes que tem potencial
para solucionar seus

problemas de caixa. Como
se pode observar, inovação
não é nada quando não se

transforma em produtos
inovadores para os clientes.

Agroindústrias
emSC
A criação de porcos e aves foi
urna forma inteligente de agregar
valor aos produtos agrícolas de
nosso Estado. Esta atividade
cresceu e-as empresas envolvidas

.

se tomaram as grandes potências
nos mercados nacional e mundial.
Sem dúvida, uma história de
sucesso, mas como SC não tem

produção suficiente nem de
milho e nem de soja, o custo local
subiu e cada vezmais unidades

produtivas estão indo para as

novas fronteiras agrícolas.
Embora Santa Catarina tenha

algumas vantagens, como o fato
de ser zona livre de aftosa sem

vacinação, a tendência é um
deslocamento cada vezmaior da

produção para outros Estados
onde, além da ração, pode ser

obtida mão de obra mais barata e

principalmentemais abundante.
Um caso emblemático é o da
unidade local da Seara, aonde

quasemetade dos trabalhadores
vinha de outros municípios.
Tudo isto é custo e as empresas
precisam perseguir o lucro. Como
amão de obra tem impacto
maior sobre os produtos mais
elaborados, a migração atinge
mais os produtos commaior
valor agregado.

Energias
A chinesa Corporação
Três Gargantas adquiriu
a participação do Estado
português na EDp, assumindo
o seu controle.A Energias de
Portugal tem atuação emmais
de 40 países com destaque para
Brasil, Estados Unidos e Europa.
Assim, os chineses reforçam sua

atuação em nosso país.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO _ SAMAE

, JARAGUÁ DO SUl:: _ SC
.

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
LICITAÇÃO N°: 1/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: Concreto Fck 20 Mpa e Fck 25 Mpa.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/1/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h

DATA DAABERTURA: 26/1/2012 14h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
.

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 11,5% 19.0UTUBRO.2011

D TR 0.140%' II_JANEIRO.20 12

I • CUB 1.127,75 DEZEMBRO.20 II

C BOVESPA t: 0.26% II.JANEIRO.20 12

A POUPANÇA 0.5899 II.JANEIRO.2012

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8006 1,8013 ti 0,03%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7300 1,8700 .. -1,58%
E EURO (EMR$) 2,2901 2,2915 .. -0,46%
S LIBRA (EM R$) 2,7623 2,7642 .. -0,85%

DIVULGAÇÃO

Inadimplência
Segundo o indicador da Serasa Experian, a inadimplência
avançou 21,5% no ano passado, em relação a 2010. Trata- .

se damaior elevação desde 2002. Embora os últimos
meses mostrem uma pequena reversão desta tendência, a
inadimplência continua preocupando, pois o consumidor
brasileiro já está bastante endividado e existe uma

pressão cada vezmaior para este endividamento. O preço
padrão agora já embute o financiamento e é cada vez

mais difícil comprar à vista.
.

Salra 2012 (

A mais recente previsão do IBGE para a safra nacional de cereais,
leguminosas e oleaginosas é de um volume apenas 0,3% maior

que o da safra anterior. Fatores climáticos _ tanto seca como

chuvas excessivas _ estão prejudicando a mesma e isto leva a

alguns problemas. Como o Brasil tem um peso muito grande no

mercado internacional destes produtos, as cotações deverão se

manter elevadas, o que vai sustentar as exportações. Por outro

lado, no entanto, isto mantém os preços internos dos alimentos
em patamar elevado, o que significa sustentação para a inflação.
Na última safra _ 2011 _ o crescimento foi de 6,9% em relação a

2010 e, segundo o IBGE, alcançou 159,9 milhões de toneladas.

OSX
Esta empresa de Eike Batista acaba de receber empréstimo de

US$ 227,9 milhões através do BNDES. Estes recursos destinam

se à implantação da unidade de Construção Naval deAçu, em
São João da Barra (RIJ. Lembrando que este estaleiro estava

projetado para ser construído nas proximidades da capital
catarinense, mas acabou sendo inviabilizado por questões
ambientais. Este empréstimo é apenas uma antecipação
do financiamento de longo prazo que será realizado pelo
Fundo daMarinha Mercante -'.FMM _ de R$ 2,7 bilhões, que
serão totalmente investidos no projeto. Certamente seria
um volume de dinheiro bem interessante para dinamizar a
economia de Santa Catarina. '

Produção de petróleo
.

Apesar dos maciços investimentos no setor, a produção
, brasileira de petróleo ainda cresce a taxas bem modestas.

O recorde histórico de 2,1888 milhões de barris diários de
novembro ficou apenas 4,8% acima do alcançado no mesmo

mês em 2010 e 4% acima do registrado em outubro.
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MOSTRANDO A CARA
"\ Tau contar uma história e vou usar de
V uma certa expressão bem vulgar, pois
às vezes não há como evitar. Aliás, o que
pode ser mais vulgar do que o palavrão?
Não raro, há momentos em que só o pala
vrão ameniza a dor ou o constrangimento.

Imagine a noiva entrando na igreja,
toda feliz,

.

cheia de si; de repente, tro

peça, voa longe o buquê, ela quase cai e

perde toda a graça. Você não vai querer
que ela diga: - Ah, hoje estou sem sorte!
Vai querer? Claro que não, a noivinha vai
suspirar bem alto e dizer pqp...

Ou então, outra situação, você está
martelando um prego, erra no prego e sen

ta o martelo no polegar. Será que você vai

FIM
Vire a página. O casamento aca

bou? Acabou. Não tente retomá-la,
não vai dar certo, não há ressur

reições na vida. E assim com tudo,
acabou, acabou. Chorar pelo leite
derramado na vida é perda de tem

po, estupidez refinada. Inútil. Nada
mais será o que um diafoi, sefoi...

assoprar o dedo e dizer: - Puxa, que azar!
Vai? Duvido. O palavrão é o grande anesté
sico da dor ou da perda da elegância.

Bom, mas o que eu queria dizer é o se
guinte. Agora a expressão vulgar de que
falei. - Lamba o dedo e vire a página! Vire
a página da sua vida, o que passou, pas
sou. Uma das nossas grandes encrencas

é achar que podemos fazer Photoshop
com a vida, retocá-la, deixá-la jovem e

bonita. Missão impossível.
Digo isso aplaudindo o ator americano

Clint Eastwood, que foi convidado para
uma entrevista com fotos na revista M, do
jornal francês Le Monde. O pessoal da re

vista, buscando tranqüilizá-lo, disse a Clint

ELA

que as fotos passariam por Photoshop,
seriam retocadas, ele ia aparecer bonitão,
jovem ...

Clint quase puxou da cintura o revól
ver. ""Não, não quero a minha cara reto

cada, quero como ela é, velha, 81 anos,
sem retoques"!

.

Magnífico Clint Eastwood, tens razão.
Não nos é possível voltar atrás e rejuve
nescer. E ficar passando adiante fotos

retocadas, como fazem políticos inescru
pulosos durante as campanhas eleitorais,
é vigarice existencial, que engana antes

de tudoa pessoa retocada mais do que as

outras que a veem "transformada" pelo
ridículo da artificial volta ao tempo ...

Já contei aqui a história de uma amiga, jornalis
ta de Porto Alegre, que quase se jogou debaixo de um
ônibus quando foi deixada pelo marido, também jor
nalista. O tempinhofoipassando, passando, ela achou
outro cara, namoraram, casaram e ela hoje diz que
nunca tinha conhecido um homem até conhecer o

atual marido... Vale para muitas. Bah, se vale!Nunca
chore pelo quefoi deixado para trás. Nunca.

CONSELHO
Depois de tudo o quefoi dito

acima, vale outra vez o velho

conselho, já aqui externado:
- Quebre o retrovisor e vá em

frente! O retrovisor na vida só

atrapalha, o melhor do trânsito
da vida está à frente, não é pre
ciso olhar para trás...

DO LEITOR

DIREITO DE
ARREPENDIMENTO

A s lojas virtuais crescem a cada dia, e
r\assim vai continuar, principalmen -

.

te as de compras coletivas, as quais
destaco que vale a pena tomar sérios

cuidados, tais como a confiabilidade da

loja, atémesmo confirmando sua exis

tência, pois há uma infinidade de lojas
fictícias, criadas para apenas ludibriar
os consumidores. Com o aumento des

sas ferramentas "facilitadoras", se é que
podemos realmente chamar assim, au
mentam os problemas e a quantidade
de consumidores descontentes com a

aquisição de produtos defeituosos, en
tregas fora dos prazos estipulados, pro
dutos que não atendem as necessida

des almejadas e apresentadas na hora
da aquisição, enfim, uma infinidade de

dissabores que ocorrem diariamente.

Em' época de final de ano, os produ
tos adquiridos via internet (comércio
eletrônico), ou até mesmo adquiridos
através de vendedores externos (cha
mados de vendedores de porta-em
porta), aumentam exorbitantemente

e, com isso, os problemas decorrentes

das relações de consumo elencados
acima também. Sendo assim, o Código
de Defesa do Consumidor, mais preci
samente em seu artigo 49, destaca que:

FALE CONOSCO

o consumidor pode desistir do contra
to, no prazo de 7 dias a contar de sua

assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço, sempre que a

contratação de fornecimento de pro-
. dutos e serviços ocorrer fora do esta

belecimento comercial, especialmente
por telefone ou a domicílio. Por conse

guinte, diante da prerrogativa anterior
informada, caso algum consumidor
tenha problemas com produtos ad

quiridos dentro dos ditames do art. 49

do Código de Defesa do Consumidor,
o mesmo tem o direito ao arrependi
mento da sua compra frustrada, sendo
que aconselho imediatamente efetuar
o cancelamento do pedido, bem como

solicitando a retirada do produto em

sua residência ou devolvendo este ao

fornecedor no prazo legal, salvaguar
dando-se de comprovantes da solicita
ção da desistência, para que não ocor

rammais transtornos em uma possível
demanda judicial com a negativa do
cancelamento da compra

Luís Fernando lUmeicla,
Presidente do DCElCatólíca se,
eAuxiliar JuricIico no escritório
Cesar & Kappawallclvogados

CHARGE

SIM! 'DIARREIA,Mlc.oSE., �
�N6Ue. E INSOLA(j.ÃO!!-

EDITORIAL

DEOLBONOS
IMPOSTOS
Com omês dejaneiro em
curso, um dos desafiosque
seapresentamao cidadão é
encararas tradicionais dívidas
de inicio deano.Passada a

euforia com as compras efestas
natalinas edavirada deano,
gastos com veraneio e viagens,
agora chegam os impostosdo
período, como [PVA (Imposto
sobreaPropriedadedeVefculos
Automotores), licenciamento de
vefculos, [PTU (ImpostoPredial
eTerritorial Urbano)...
Epara osquemantêmfilhos
na escola, não há comofugir
das compras domaterial
escolar.A saída, nesses casos,
é "gastar um pouco mais a
sola de sapato"e percorrer os
estabelecimentos comerciais
em busca dasmelhores

ofertas, sempre confrontando
preço e qualidade.
Tudo isso semfalar nos carnês,
comdívidas contraídas
no ano anteriorcom a

aquisição de eletrodomésticos,
eletroeletrõnicos, roupas,
calçados e acessórios.A
listapodeseraindamaior
seexistirem pagamentos
pendentes com tratamentos de
saúde e beleza.

Quem gasta mais do
que g�nha precisa
assumir o's riscos
dessa prática.

Quemgastamaisdo queganha
preçisa assumiros riscosdessa
prdtica.jâ que o consumismo
descontroladodesestrutura
asfinanças, situação que
pode se transformar
em uma bola de neve.
Os economistas também
chamam a atenção para que
os consumidores encalacrados
em dívidasfiquem atentos

às taxas dejuros. Sempreque
possível, a indicação éoptar
pelospagamentos à vista.
Renegociardívidaspendentes,
compararpercentuais de
juros epassara economizar
na poupança, ou aplicarem
fundos de investimentos são as
saídas possíveis.Não sepode
esquecerque a insegurançada
economiaglobal exige cautela
dos consumidores.

.�
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ENCHENTEV�ícuIo passa por ponto alagado na rua 28 de Agosto, no�

TARDE DE CAOS

Chuvadura
40minutose

.
.

. .,

traz pre)UIZOS
Tempestade provocou alagamentos
no Centro e em bairros, além de causar

queda de barreira na rodovia SC-413

GUARAMIRIM tece. "Isso aqui é uma vergonha,
ALEXANDRE PERGER

'

sempre que chove, alaga e já caiu

barro outras vezes", protesta a mo-

QcenáriO de Guaramirim na radora. A previsão era de que a pista
tarde ·de ontem era de muitas fosse liberada até as 22h de ontem.

ruas alagadas, lama, pessoas ilha
das e trânsito interrompido. Tudo
provocado por uma chuva que du
rou cerca de 40 minutos e acumu

lou 118 ml de água, volume equi
valente ao que choveria em um

mês inteiro. Os três bairros mais

atingidos foram o Avaí, Centro e

Amizade: O relatório da Defesa
Civil aponta.que cinco mil pessoas
foram atingidas e nove fiçaram de

salojadas, todas damesma família,
que morava no bairro Amizade. A

Prefeitura está custeando a estadia

deles em um hotel até que situa

ção da casa seja regularizada.
Ainda houve queda de barrei

ra no Km 48,1 da SC-413 em di

reção aMassaranduba.A rodovia
ficou interditada e máquinas de
uma empresa terceirizada pela
Prefeitura de Guaramirim tira

vam o barro da pista. A estima

tiva é de que a terra que invadiu
a rodovia seja suficiente para en

cher 80 caminhões caçamba.
AcostureiraLindamirFodimora

há 40 anos na região e afirma que
não é a primeira vez que isso acon-

Os bombeiros de Guaramirirn
receberamvários chamados no mo
mento da chuva e depois, quando as

ruas estavam alagadas. "Não tinha
como atender todos os chamados,
priorizamos os casos em que as pes
soas estavam presas em casa e cor

riam risco de morte", explicou o co

mandante, Lauri Carlos Leite. Duas
idosas, uma gestante e três crianças
foram resgatadas em casa.

Na rua Ângela Eccel, bairro

Amizade, a água invadiu quase
todas as casas. A operadora de

máquina Terezinha Rabello esta

va trabalhando no momento da

chuva, mas foi levada para casa

e ainda teve tempo de levantar os
móveis. "Não perdi nada, mas en

trou água na cozinha", contaIá os

irmãos MarceloAlves Garcia e Gise
leAlvesGarcianão tiveram amesma

sorte. A água entrou em toda a casa

e não houve tempo suficiente para
levantar os móveis. "Vamos sair da

qui e ir para outro lugar, aqui não
dá, pode chover de novo e entrar

água", adianta o outro morador da

casa,André Luis da Silva.

roTOS MARCELE GOUCHE

DANOSMarcelo Alves Garcia teve a casa completamente tomada pela água

TRANSTORNOMotoristas e .,edestres foram prejudicados pela forte chuva que caiu ontem

INTERDITIlDABarreira caiu na SC-413 e paralisou o trânsito em direção aMassaranduba

.
.

DEBAIXO D'ÁGUA BairroAvaí ficou parcialmente alagado e várias casas foram atingidas
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Projeto executivo da BR-280 sai em abril

TYpois das informações
Udesencontradas acerca da

duplicação daBR-280, entre São
Francisco do Sul eJaraguá do Sul,
que circularam na imprensa local e
estadual nos últimos dias, esta coluna
obteve uma resposta certa sobre o caso. O
vereadorJustino daLuz (PT) conseguiu a
confirmação doDepartamentoNacional
de Infraestrutura de Transportesde queo

projeto executivo da obra será concluído
atéabril de2012, conformeoministro
Paulo SérgioPassosgarantiu à comitiva
catarinense,formadaporpolíticos e
empresários, em outubro passado.
O edital de licitação do projeto deve
ser lançado a partir dejunho fipara
o Crema (Contratação, Restauração e

Manutenção porResultados) Etapa 2,
a previsão é que o edital de licitação de

obras seja lançado durante o primeiro
trimestre deste ano. Mas, os esforçosdo
Dnitéque este edital seja lançado ainda
emfevereiro. "São nesses momentos

que sentimos a necessidade de um
'

representante da região na esfera
federal para ter acesso às informações
dos projetos que interessam à nossa

população'; ressaltou o parlamentarda
Câmara deIaraguá do Sul.

ED\{ARD.o MONTECINO

Meio ambiente
VereadorAmarildo Sarti (PV) deve
retomar o debate sobre a criação de

um consórcio entres os municípios
da região para cuidar da destinação
do lixo. O verdemantém conversas
sobre o assunto com a prefeita de

Jaraguá do Sul, Cecília Konell (PSD),
o prefeito de Joinville, Carlito Merss,
o presidente da Fundema (Fundação
Municipal do Meio Ambiente),
EníVoltonili, e o secretário de
Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura de Iaraguá do Sul, Célio
Bayer. "O lixo é considerado a terceira

praga que afeta a humanidade",
enfatiza. Com o consórcio, o objetivo
é investir na área do tratamento do

lixo e dar finalidade a ele pormeio
de uma tecnologia que transforma
os resíduos em energia elétrica e em

produto para pavimentação de ruas,
assim como já acontece no Japão,
segundo o parlamentar.

Ouvidoria'

nas escolas
Em 2012, o projeto Ouvídoria nas Escolas
da Câmara deVereadores de Guararnirim
será ampliado.Além do ensino médio,
estudantes do ensino fundamental começam
a participar das palestras e atividades
oferecidaspor professores do projeto,
que acontece em parceria com o Sebrae

(Serviço Brasileiro deApoio àsMicro e

Pequenas Empresas). Segundo um dos
vereadores idealizadores do programa, Diogo
Iunckes (PR), os alunos aprendem sobre as

funções dos poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário, além de serem repassadas
informações sobre política e cidadania,
empreendedorismo e valor da família.
"Um dos objetivos é despertar a vontade de
participação política. Neste
ano, vamos trabalhar a importância do título
de eleitor, que os jovens com 16

anos têm a opção de fazer para
participar das eleições", destacou.

Assassinatos de jornali�tas
o Brasil é o terceiro país daAmérica Latina onde mais, ocorreram assassinatos de

jornalistas em 2011. Segundo ranking elaborado pela Sociedade Interamericana
de Imprensa, 4 das 24mortes de profissionais de comunicação registradas
foram no país, que fica atrás apenas do México (7 mortes) e de Honduras (5). ,

Também estão no ranking Peru (3), Colômbia (1), EI Salvador (1), Guatemala (1),

Paraguai (1) e República Dominicana (1). Os quatro jornalistas brasileiros citados
pela SIP são Luciano Leitão Pedrosa (morto em Pernambuco, em abril), Valério
Nascimento (Rio, emmaio), Edinaldo Filgueira (Rio Grande do Norte, em junho)
eVanderlei Canuto Leandro (Amazonas, em setembro). Em novembro, também
foimorto com um tiro de fuzil o cinegrafista Gelson Domingos, 46 anos, da TV '

Bandeirantes, enquanto registrava uma operação,policial em uma favela na Zona

Oeste do Rio. Trecho retirado da Folha SP.

Agricultura
oministro daAgricultura,Mendes Ribeiro Filho, anunciou ameta

para as exportações brasileiras do agronegócio em 2012.A expectativa
é alcançarUS$ 100 bilhões, valor 5,7% acima do total registrado
em 2011. "Amédia de crescimento no valor acumulado com vendas

externas nos últimos dez anos ficou em torno de 10%, então, é
bastante aceitável alcançar ameta prevista", destacou.

Embate político
Adversárias nas eleições de 2010, a
presidente Dilma Rousseff e a ex

senadora Marina Silva voltam a dividir

atenções. Desta vez, as duas ficam frente

a frente no Fórum Social Temático, que
acontece de 24 a 29 de janeiro, em Porto

Alegre. Marina quer usar o encontro em
sua campanha para convencerDilrna
a vetar a reforma do Código Florestal
aprovada no ano passado pelo Congresso.
Ela planeja pedir uma reunião para
defender a ideia. Informações retiradas do
site: presidente40Jolha.blog.uol.com.br.

Ações estratégicas
Ansioso, o vereador Jaime
Negherbon (PMDB) aguarda o
presidente do PMDB de Iaraguã.do
Sul,Antídio Lunelli, retornar das
férias para definir as ações para as

eleiçõesmunicipais. O parlamentar
foi o único da legislatura passada .

que conseguiu se reeleger.

Contrapondo
À coluna, Diogo Junckes (PR) declarou
que irá disputar o cargo de vereador

,

nestas eleições e que não está disposto
a entrar na corrida majoritária. Essa
afirmação responde a nota publicada
ontem acerca da possibilidade do seu

partido se coligar com o PMDB, do
atual prefeito de Guaramirim, Nilson

Bylaardt. "Não aceito uma coligação
com o atual prefeito. Faço oposição
à atual administração. Se existe, é
uma conversa isolada com o Luiz
Antônio Chiodini e não com o PR.

-Seria demagogia da minha parte me

aliar à base governista. Tenho meus

princípios éticos". Eleito primeiro
suplente de Marcos Mannes, que
faleceu em 2010, Iunckes iniciou sua

experiência como vereador em abril /

do mesmo ano. Com 25 anos, ele é
,

um dos legisladores mais jovens
do Vale do Itapocu.

Otimistas
Os verdes de Iaraguá do Sul estão
certos de que vão garantir a cadeira
que já possuem na Câmara de
Vereadores e é ocupada porAmarildo
Sarti (PV), nas eleições deste ano. Eles
trabalham também para conquistar
uma segunda vaga.

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FOTOS EDUARDO MONTECINO

CUIDADOS

Temporada de doenças de verão
Umidade e calor facilitam proliferação
de doenças nesta época do ano

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Sol, mar, areia... Insolações,
micoses, intoxicações ... Nem

só de diversão vive a praia. O
verão é uma das estações mais

propícias para a proliferação de

algumas doenças que atingem
principalmente os mais descui
dados. De acordo com informa

ções do Ministério da Saúde, o

período de calor e chuvas regis
tra ummaior número de doenças
como dengue e febre amarela,
além de ocorrências de desidra

tação e intoxicação alimentar.
Daiane Manuela de Souza,

19 anos, está sofrendo com os

sintomas da chamada "virose
de verão" há uma semana. A jo
vem conta que teve dores fortes
na bexiga. ''Achei que fosse uma

cólica, mas percebi que estava

fraca na quarta-feira (4) de noi

te, quando quase .desmaiei", diz.
Na quinta-feira (5), ao chegar ao
trabalho, ela percebeu que a dor

persistia. "Não aguentava de dor,
por isso decidi ir ao hospital",
afirma. De acordo com Daiane,
ao examiná-la, o médico contou

que só naquele dia havia atendi
do cerca de 300 pessoas apresen
tando os mesmos sintomas. "Se

gundo ele, existem cerca de 500

tipos de vírus. Para saber qual se
alojou em mim, eu precisaria de
exames mais específicos", conta.

Todos os pacientes com qua
dros semelhantes, conforme dis
se o médico a Daiane, haviam
estado na praia. "Eu também
estive na praia por uma semana.

E, minha mãe está sofrendo com

os mesmos sintomas. Soube de
dois primos. Parece que também
estão ruins", acrescenta. Por re
comendações médicas, a jovem
está consumindo bastante líqui
do e se alimentando com comi
das leves. Para driblar a "virose
de verão", cujos. sintomas são,
principalmente, vômito e diar

réia, é necessário consumir bas
tante líquido.

�

As bactérias são 'transmitidas pela areia, e não pela água, a&nnamédico

XimeDes alerta para a conservação dos alimentos e cuidados de higiene

Boa alimentação e higiene são fundamentaís
"Temos que cuidar com a

diarreia, a desidratação, com

queimaduras de sol e doenças
transmitidas por mosquitos", diz
o clínico geral Amaro Ximenes

Júnior. De acordo com ele, essas
são só alguma das doenças que
aparecem em maior número no

verão. Ximenes atenta para -o
cuidado com a alimentação, es
pecialmente, com a conservação
dos alimentos . "Aquela sobrinha

da maionese do meio-dia deve
ser descartada", recomenda. Se

gundo o médico, seis horas são

suficientes para que bactérias se

multipliquem nas comidas.

Optar por prato; mais leves
também é uma forma de evitar

doenças estomacais.
_

"Devemos
diminuir massas e carnes gor
das. Escolher frangos e saladas

e, de sobremesa, frutas, ao invés
. de doces", indica. Para prevenir

insolação, a dica é se hidratar:

água, sucos e isotônicos cum

prem bem este papel. Os riscos
de otite, conjuntivite e micoses
aumentam. "Uma boa higiene
ajuda a evitar essas doenças'r
diz. Ele aconselha os banhos fre

quentes. Se a pessoa foi para a

praia de manhã, deve tomar um
banho e colocar roupas secas.

"Bactérias e fungos gostam de
calor e umidade", enfatiza.

Saiba mais sobre algumas
dees doenças do verão

DOENÇA O QUE Ê? COMO EVITAR

Conjüntivite Inflamação na
conjuntiva -

membrana que reveste
os olhos

Evitar contato com pessoas
infectadas e lavar os olhos
depois de nadar, além de
usar óculos de natação

Febre causada pelo
vírus transmitido pelo
mosquitoAedes aegypti.
Alguns dos sintomas são
náuseas, vômito e dor
atrás dos olhos

Dengue

Pessoas que ingerem
menos líquidê do que
o corpo perde. Os

.

sintomas sãomal estar e

dordecabeça.EIllcasos
. mais graves, podematar
por insuficiência renal

Dengue se evita por meio
da prevenção. Impedindo
a reprodução domosquito,
eliminando recipientes que
acumulem água

Beber bastante Iíquído todos
os dias.A regra vale para todas
as idades (de bebês a idosos).
Água, sucos, chás e isotônicos
�ambém valem. Refrigerantes
e cervejasnão são fonte de

hidratação

Exposição exagerada ao
sol. Especialmente nos
horários mais quentes,
entre 10 e 16h

Micoses

Fungos que se

proliferam na pele.
Especialmente navirilha
e entre os dedos do pé.

Além de se hidratar, evitar
a exposição ao sol, sempre
usandoprotetor solar e
roupasmais leves

Evitar andar em lugares
públicos sem chinelo. Secar
bem os pés. Dê acordo COIll

Ximenes, as bactérias são
transmitidas pela areia e não

pela água
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Impostos e contas
que abrem o ano
Ano começa com série de contas

que não esperam e pesam no bolso,
como IPVA, IPTU e material escolar
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Consumir além da conta no

mês de dezembro pode re

sultar em dor de cabeça com a

chegada do ano novo, e não ape
nas por causa dos excessos nas

comemorações da virada. A falta
de um planejamento financeiro

pode resultar em sérios proble
mas com a chegada de impostos
inevitáveis, a partir de janeiro, e

que se estendem pelo primeiro
trimestre, como IPVA (Imposto
sobre a Propriedade de Veículos

Automotores), licenciamento de

veículos, IPTU (Imposto Predial

e Territorial Urbano) e material

escolar, em alguns casos.
A lista pode ser acrescida de

outros compromissos previa
mente assumidos, com parcelas
de compras feitas no ano an

terior, como eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, roupas e calça
dos. O perigo em se gastar mais
do que se ganha é real e assom

bra grande parte dos brasileiros.
Dados divulgados pelo Serasa

Experiam (Serviço de Consulta a

Pendências e Protestos Exclusivo

para Empresas) apontam que a

inadimplência do consumidor
brasileiro subiu 21,5% em 2011

e é a maior alta em nove anos. O

alto índice de endividamento foi
detectado através das variações
registradas no número de che

ques sem fundos, títulos protes
tados, dívidas vencidas com ban
cos , assim como lojas em geral,
cartões de crédito, financeiras e

prestadoras de serviços, como

fornecimento de energia elétri

ca, água, telefonia e internet em

todo o país
Segundo os especialistas, a

saída para os que vivem atolados
em dívidas é reduzir o consumis
mo descontrolado, se programar
para o pagamento das contas e

economizar. Buscar descontos

vantajosos nos pagamentos an

tecipados dos impostos também
pode ser uma das saídas. Outra
dica é evitar empréstimos para
a� quitação de contas, para fugir
dos juros altos

Despachante faz intermediação.
Com 25 anos de atuação no

mercado, o sócio-proprietário
da Lessmann Despachante, Sil
vino Lessmann, confirma que o

vencimento da primeira cota do
IPVA foi em 10 de janeiro para
os proprietários de veículos com

placas com o final" 1". Para os ve

ículos com final "2" o pagamento
é em fevereiro, e assim sucessi
vamente até outubro, com final
zero. As informações detalhadas

• sobre as condições de pagamen-

to do tributo estão disponíveis
no www.detran.sc.gov.br.

Silvino, que foi um dos funda
dores da Avi (Associação dos Des

pachantes daMicrorregião doVale
do Itapocu), em 1989, hoje com 12

associados, foi presidente da enti
dade por várias gestões.

O despachante confirma que
seu trabalho está facilitado pela
tecnologia. "Hoje fazemos a co

brança dos clientes e pagamos on
tine". Há pouco mais de três anos,

MARCLE GOUCHE

Despachante Silvino Lessmann intennedia
pagamento de impostos aosmentes

era preciso imprimir boletos e en

frentar longas filas nos bancos.
Silvino lembra que seu pa

pel é facilitar a vida dos 'clientes
através da intermediação do pa
gamento de impostos e demais
contas. Os clientes cadastrados
são alertados para as datas de
vencimento dos impostos e o

total a ser pago, incluindo os ho
norários da empresa. Os valores
variam de acordo com o modelo
e ano do veículo .

PROGRAME
AS DESPESAS

• IPVA, emplacamentos e

licenciamentos www.sef.

sc.gov.br * veículos com
final "1", em janeiro

• IPTU - pagar à vista
a partir de 10% de
desconto

* cobrança a partir
de março ou abril,
dependendo do

município,

• Material escolar - fazer

pesquisa de preços

•Dívidas com bancos e

prestações - renegociar
e antecipar para ter
descontos

Camês do IPTU, geralmente entregues a
partir de fevereiro, podem ser pagos à vista

DÍVIDAS
Fique de olho nos juros

e o licenciamento vencem
.

em 31 de janeiro. Esses
dados estão disponíveis no
www.sef.sc.govbr.
Sobre as cobranças de
IPTU, que passam a ser

feitas a partir de fevereiro,
com pagamentos a

partir de março ou abril,
dependendo do município,
vale a pena conferir o

percentual de desconto
para os pagamentos à vista.
"Existem Prefeituras que
concedem descontos de
15%, 10% e 5% para os

pagamentos à vista do
IPTU. Qualquer desconto
a partir de 6% já é
interessante."
A especialista lembra
que também é melhor
evitar o uso do cheque .

especial, que tem taxas

variáveis de 8,7% a 13%.
Fazer empréstimos para
quitar dívidas, somente
com juros menores. "O
crédito pessoal tem juros
de 4,5% a 7% ao mês, com
80% a 100% ao ano, o

cheque especial, até 200%
e o cartão, 350% ao ano. É
preciso comparar as taxas".

A economista Anemarie
Dalchau Müller, atesta
que o ideal é planejar o
pagamento de impostos
e faturas pendentes
reservando uma parcela
do 13° salário, sem cair na

tentação de gastar tudo
nas compras de Natal e
festas de final de ano. Outra
dica é fazer pagamentos à
vista para se beneficiar dos
descontos. "É importante
se programar por causa
dos gastos de janeiro com

as compras de dezembro,
porque é o mês que
começam os impostos de
IPVA, emplacamentos,
licenciamentos, material
escolar", alerta Anemarie
Müller, que é professora
da Univille nas áreas de
Economia e Comércio
Exterior e coordenadora
de projetos de extensão
universitária.
Vale lembrar que no caso

do IPVA com final de placa
"1", que vence em janeiro,
a primeira cota venceu dia
lO, e as outras duas cotas
vencem em 1,0 de fevereiro e

10 de março. Já a cota única

, j. i ih ,.
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DURVAL
BORBA NETO

Cantinho da saudade

Quando
o professor de Educação Física Durval Borba Neto veio

.

exercer sua profissão em nossa jaraguá, trouxe o sonho que todo
recem formado tem: reinventar e criar novos paradigmas dentro
de sua área de atuação. O "revolucionário" era movido por grandes
sentimentos de amor. A ciência descreve as coisas como são; a arte,
como são sentidas, como sente que são.

DurvàI e a filha DanieUe

Õ 5

o eminente professor tinha duas paixões: a ginástica olímpica e a

música. Fez da arte de tocar violão, um instrumento para cativar os
jovens e ganhar a sua confiança. Reinventou a ginástica olímpica e

formou uma geração de ginastas simplesmente fantástica.

Ginástica de Ouro
-,

De AdolfHermann Schultze a Durval Borba Neto houve um
vácuo de 30 anos, no qual a ginástica olímpica ficou esquecida
em nossa região, hibernou, mas não morreu. Os treinamentos
eram efetuados em uma sala de aula no Colégio Marista São Luís
e na lateral da quadra de esportes do Ginásio de Esportes Arthur
Müller. Os exercícios de barra fixa eram executados em galhos
das goiabeiras existentes nas proximidades daquela praça de

esportes. Foi o renascer da nossa ginástica olímpica.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Di

Lunender �2-�2- Lunelli �:,\qjJ1Z{)Qi..'� ... ,'*

-

A DIVULGAÇAO
divulgação damodalidade acontecia
através de apresentações na Praça
Ângelo Piazera, campos de futebol
nas escolas. A moda pegou e Iara

guá do Sul produziu dezenas de ginastas notá
veis. Com menos de um ano de treinamentos,
um grupo representou nossa cidade nos Jogos

Abertos de Santa Catarina em 1978, em Caça
dor. Conquistou o título de vice-campeão. Dur
val Borba Neto, Airton Schiochet, Agustinho
Borba, Volnei e Volneci Osmar Zocatelli foram
os pioneiros. Abriram o caminho para uma ge
ração de campeões e as portas da então Comis
são Municipal de Esportes.

Conquistas
Sob o comando seguro de Durval, a equipe masculina foi
tetracampeão estadual (81 a 84), e o time feminino reinou absoluto
de 1981 a 1986, tomando-se hexacampeão. Nos Jogos Abertos, a
concorrência eramaior emotivada pela importação de equipes
inteiras de outros Estados, pelas cidades de Blumenau, Joinville, Itajaí
e Florianópolis. Mesmo assim, os ginastas jaraguaenses brilharam,
conquistaram títulos individuais e por equipes. Deixaram seus

nomes nos anais do esporte catarinense: Maria Elisabeth Klein de

Borba, AdrianaMatos, MarinaRudolf, Lenita Felippe, Elisabete
da Silva, Andréia Sanson, Joseane Bertoldi, Ketlin dos Santos, Laís

. Felipe, MarisaRaulino, Rosimeri Luchtemberger. Entre os homens:
Guida Manes, Edson Roberto Klein, José Luiz Pereira (Tisso), Airton
Schiochet, Júlio Cesar Silva, Oswalnei Fabiano,Valmir Zanghelini,
Celso Hening, Jair Fagundes Machado,Voleni eVolneci Zocatelli.

DurvaI com os filhos ainda pequenos, DanieUe e Douglas

Família de DurvaI: DanieUe (advogada), Débora
•

: : I
. (psicóloga), Douglas (advogado) e Beht (ex-esposa)

Seresteiro
Casou comMaria Elisabeth
Klein e tiveram três filhos:

Danielle, Douglas � Débora.
Retomou à terra natal, Biguaçu,
elegeu-se vereador (o mais
votado), foi presidente da Casa.
Depois assumiu a Secretaria
de Educação, Cultura e

Esportes daquelemunicípio
e revolucionou a região com
ideias e ações geniais. Os gênios
são homens que vivem no

mundo sem estarery. arraigados
a ele. Trabalhava a pleno
vapor quando, subitamente e

prematuramente, partiu para a
eternidade. Deixou, no entanto,
o legado de que o futuro

dependerá do que fizermos no
presente. Ficará para sempre
em nossos corações, bem ali,
no cantinho da saudade.

Na esfera
musical
Durval fundou a Escola
de Música Carneirinho e a

BandaArco- íris, integrada
por: Durval, Ronaldo,
Agustinho, Carlos Alberto e

Elisabeth (vocalista). Criou e

organizou o primeiro "Festival
da Canção Jaraguaense" e a
primeira edição do "Iaraguá
em Dança", sob a tutela da
Escola deMúsicaCarneirinho.
Ideia depois encampada
pela Secretaria de Cultura
domunicípio. Amúsica de

abertura, de autoria de Durval
e Daniel Lucena, até hoje faz
parte da abertura destes dois
eventos, sempre cantada por
Elisabeth e Danielle, ex
esposa e filha de Durval.
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equenos,
VIIFEMUSC

as
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e musica
Colônia deFérias do Festivalainda tem vagas disponíveispara crianças entre seis e
12 anos, em classes deflauta-doce, coral,musicalização e instrumentos de corda

Método Iaffé, com o aprendiza
do em grupo. Depois de apenas
duas semanas de festival, os par-
ticipantes conseguem apresentar

Faltam apenas 11 dias ao público diversas obras.
para o início do Fe- "Ao final dessas duas semanas

musc, e para os peque- do Femusckinho, mesmo sem

nos, o maior festival nenhum contato anterior com os
de música erudita do instrumentos, as crianças já con-

país também tem seus
seguem fazer uma apresentação

atrativos: a quarta edição do Fe-
no Femusc", conta o diretor exe

musckinho, a Colônia de Férias
do Festival de Música de Santa .

cutivo do festival, Fenísio Pires

Catarina. Com uma série de ati- Júnior. Segundo o diretor, muitas

vidades e eventos que envolvem das crianças continuam com o in

o ensino da música, ocorrendo teresse pela música, pedindo para

em paralelo com o VII Femusc, o seremmatriculadas em aulas mais

programa também inclui a parti- completas - entre outros talentos,

cipação das crianças no Concer- foi das fileiras do Femusckinho

to para Famílias e Zoológico Mu- que surgiu o Coral Pequenos Ven
sical (duas edições aos sábados) cedores, que participou do Fe

e no concerto de encerramento musc no ano passado.
do Femusc. As inscrições podem ser feí-

São 80 vagas para crianças tas no site http://www.femusc.
entre seis e 12 anos em classes de com.br /11/ femusckinho, e as fi

flauta-doce, coral, musicalização chas preenchidas devem ser en

e instrumentos de corda. Além caminhadas ao e-mail festival@
do envolvimento musical, são femusc.com.br. Há também uma

planejadas gincanas e muita di- taxa de R$ 200,00, que abrange
versão. O programa é pautado no as aulas, almoços, lanches, uma

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

+r=e-r=:': --f

flauta-doce e o certificado. Só se
rão aceitas as inscrições de crian
ças que tenham seis anos com

pletos, e que não completem 13
anos até o dia 22 de janeiro. Com
cerca de 70% das vagas já preen
chidas, as inscrições continuam
abertas por período indetermi
nado. "Mas não deve ser mais do

que essa semana, sempre tem

uma procura maior do que o nú
mero de vagas", afirma Fenísio.

As atividades acontecerão no

Colégio Jangada (Rua Epitácio
Pessoa, 676, Centro) das 8 às 17h,
entre os dias 23 de janeiro e 4 de
fevereiro. O corpo docente é for
mado pelas professoras Patrícia
Perizzollo (cordas), Liara Roseli
Krobot (flauta doce), Rúbia Lo
hmann (coral infantil) e Angela
Sasse (musicalização infantil).
Segundo o diretor artístico do

Femusc, Alex Klein, com as aulas
"as crianças aprenderão a exigir
um do outro e de si mesmo. Essa

experiência irá refletir positiva
mente no comportamento de
cada um, futuramentef c��plica.

FOTOS ARQlITVO OCP

.Ils atividacIes
acOntecerão
no Colégio
Jangada, elas
8hàs 17h,
entre os .....
23�mêse
4 ele feveI'eiro
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Alexandre Borges
aprecia assédio
Em entrevista à revista "Contigo!",Alexandre
Borges admitiu gostar da. relação com as

mulheres, mas pondera: "Acho legalme
chamarem de bonito, de gostoso. O assédio
faz bem. Eu soumuito aberto em relação a

isso,mas nunca tive vontade de trair", explica
o ator, que é taxativo quanto ao casamento de
18 anos com Júlia Lemmertz: "Não viveria um
relacionamento aberto."

Dcmi e Dentinho
s casam em julho
DaniSouza eDentinho vão se casar em julho
deste ano, informa a coluna "Olá", publicada
no jomal 'i\gora".Ainda de acordo com a

coluna, Danielle, a etemaMulherSamambaia,
revelou emum programa deTVque já está
até preparando a festa. Ela teria afirmado
também"que, apesar demorar naUcrânia -,

onde.Dentinho trabalha -, a cerimônia será

realizada no Brasil.

At:abou casamento
" de Luiza Tomé
.' Apés 17 anos de casamento, Luiza

:"' Topié'está se separando do empresário
-c Adriano Facchini. Nesta terça-feira, a
atr!z anunciou no Twitter o fim de seu

"

relacionamento. "O fato é que decidimos
de comum acordo que deveríamos nos

separar, e assim, está sendo feito", escreveu.
O casal teve três filhos: Bruno de 13 anos e

os gêmeos Luigi eAdriana de 7 anos.

voltar a Malhação
DantonMello, que esteve naprimeira
temporada de "Malhação", em 1995, deve
voltar à novela, segundo a coluna "Olá",
publicada no jornal 'i\gora". Ainda de acordo
com a coluna, o ator ficou sabendo nesta
terça-feira, lO, qual será o seu papel. Danton
teria dito ainda que gostaria de interpretar
o mesmo personagem de quando esteve na

novelinha teen pela primeira vez.

PREVISÃO DO TEMPO

Poucos meses depois de casada, a jovem vai visitar os pais, com uma

boa notícia:
, - Estou,graVida!

-' Parabéns! � diz a mãe. - Já pensou no nome?
- Sim, se formenino vai se chamar Edson e se formenina vai se chamar
Edsori também!
E assim foí durante os nove meses de gravidez. Toda vez que.ela se

referia aoj,ebê, chamava-o pelo nome. Era Edson pra lá, Edson pra cá,
até que,1Ídidia o bebê, ou melhor, Edson nasceu.

Aind�l\âirilaternidade, amãe dajovem brinca com a criança.
- Bilú... bitú... vem com a vovó, vem Edson.

'

.
- Não é Edson, mãe! É Pelé! " corrige a jovem.
- Ué, mas não era Edson?
- Edson era antes do nascimento!

SUDOKU
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DIVIRTA-SE

Edson era antes •••

Frente Iria
mantém o

tempo ruim
Chuva namadrugada,
manhã e noite em SC,
devido a uma frente fria
no Litoral de SC, que
causa risco de temporais
isolados com descargas
elétricas e queda de granizo.
Temperatura em elevação.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
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Parcialmente Chuvoso
Nublado
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Nublado Trovoada
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Mesmo com chuvas
continu

No Litoral. tempo
encoberto chuv
A presença de um sistema de baixa pressão
no oceano na altura do Litoral catarinense
mantém o céu encoberto, com pancadas de
chuva a qualquer hora do dia na Serra,Vale
do Itajaí e principalmente no Litoral. Nestas
regiões, mantém-se o risco de enxurradas,
com chuva de até 50mm em áreas isoladas.

O deslocamento de uma frente fria pelo
RS aumenta a instabilidade e favorece

pancadas isoladas de chuva no Oeste
eMeio Oeste. Há risco de temporais
isolados, descarga elétrica e queda de
granizo isolado. Porém a chuva não deve
ser o suficiente para combater a estiagem.
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Preencha um quadrada
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cadacoluna,
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Sol aberto, com pequena
lormação de nuvens ao

longo do dia e possíveis
pancadas de chuva Iraca.
As temperaturas oscilam
entre 21'C e os 34'C.
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Por RicardoDaniel 'I'Ms eMax Pires

m ponICCIso.comO contato@poracaso.coma@poracasoo lporacaso

Feliz 2.012!
"Se dinheiro é o segredo da felicidade, então os ricos deveriam

estar dançando pelas ruas. Porém apenas crianças pobres
fazem isso. Se poder significa segurança, então autoridades e

políticos poderiam andar livremente desacompanhados. Porém
aqueles que vivem de forma simples são os que têmo sono mais

profundo. Se beleza e fama fazem os relacionamentos ideais,
então as celebridades teriam os melhores casamentos. A vida
nos ensina: viva com simplicidade, ande com humildade, ame

genuinamente. Tudo vai ser mais fácil e terá mais significado."

Novidade em Guaramirim
Amanhã inaugura a Upper Floor, repaginando em Guaramirim o

endereço onde instalava-se a conhecida Seven Choperia. Para a
primeira balada, os promoters trazem a dupla Elton e Fernando

'com sertanejo universitário, e no eletro house, DJs Bino (residente
Banana Ioe) eAlan. Fazendo convite especial para elas, garotas
entram na faixa até às 23h. Mais infos através do (47) 9912 5911.

DIEGO JARSCHEL

Os integrantes daBandaDeserta, posando para o shot
durante a pausa da apresentação no Sacmmentwn Pub

.....
..........................................................................................................................

29a Festa Pomerana
Boa pedida pra quebrar a rotina com um evento autêntico (e deveras
saboroso), a festamais alemã do Brasil começa hojemesmo na cidade
vizinha, e se estende até o dia 22 emmeio amuitamúsica, chope,
dança, e omelhor da gastronomia alemã.Vale fazer a visita, confiram a

programação completa acessando aURL festapomerana.com.br.

Domingos especiais de verão
Aproveitando o climão de férias, a Fuel livingmonta agenda estratégica
e abre suas portas todos os domingos destemês, a partir das 21h, para
receber a galera ao som demuito sertanejo.Nas baladas elas não pagam
acesso até às 22h30, curtindo a distribuição de rodadas de champagne
até ameia noite.Agendem-se pra aproveitar a curtição, o primeiro
evento será neste dia 15. Mais informações: (47) 33764822.

Velhas Virgens no London Pub
Nem só de samba será o mês do Carnaval na cidade ... Galera do

rock, agende-se, o London Pub trará a bandaVelhasVirgens
para agitar Iaraguá do Sul no dia 3 de fevereiro!

• , � , 1 1 1 I l I 1 � I I I

ELTON MELCHIORETTO

FERIADÕES DO ANO
Mais alguém aímal voltou das férias e já
está pensando em quando vai poder folgar
novamente? Confiram a lista com as melhores
datas de 2012 para ter aquele descanso
prolongado, planejar uma viagem ou ainda uma

grande balada com a galera:
• 6 de abril, Paixão de Cristo, cai numa sexta-feira;
• Iode maio, Dia do Trabalho, uma terça-feira;
• 7 de junho, Corpus Christi, uma quinta-feira;
• Patinho feio da lista, dia 25 de julho, aniversário
de Jaraguá, este ano cai numa quarta- feira;

• Independência oumorte! O 7 de
Setembro cai numa sexta-feira;

• 12 de outubro, Dia de Nossa Sra. Aparecida,
outra sexta-feira;

• 2 de novembro, Dia de Finados, mais
uma sexta-feira;

• 15 de novembro, a proclamação da

Proclamação da República quebra o ritmo e cai
numa quinta-feira;

• Por fim, para constar, Natal eAno-Novo
caem ambos em terças-feiras.

Proprietário doDMT Pub, em
Guaramirim, Deuclezio Tomczak dá
mn tempo na adminstração do point
para a foto junto a Tainara Stein

..
'

ovalogo
daSCAR.

Sociedode Culturo Artístico

Já viram?
Consideramos muito bem-vinda a

nova identidade visual, havia tempos
que merecia revitalização. Flúida, leve,
contemporânea, agora aproxima-se
bem mais da proposta da instituição
jaraguaense, que, sendo um canal da
arte para as novas gerações, é justamente
uma quebradora de paradigmas e

estereótipos. O desenho é fruto do
trabalho da Ícone Comunicação
Gráfica, parabéns aos responsáveis!

DIVULGAÇÃO.

Diego 'arscheI eMayara
lUexandra, em noite de balada
emUbatuba no cIub Banana ,oe

Nada Surl i
r.Os produtores Kélson Mendes e Pierre Rasini perguntam

à galera: você iria a um show promovido com a banda
Nada Surf (de NovaYork) em Santa Catarina? Há um
levantamento sendo feito para avaliar a viabilidade do

evento, não deixem de marcar opinião, a pesquisa pode
ser acessada na URL tiny.cc/nadasurf.

-

: ,AGIENDA, I :',
I'

,. II I ,JII " I

QUINTA-FEIRA 12/1
• 22h - Axé, samba e pagode no show com Borog & Banda I DJ
Felipe Adriano
Local: London Pub 147 3055 0065

22h - Show de rock acústico com James, da banda Coyote Jack
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

SEXTA-FEIRA 13/1
22h - Show com Ulysses e Thirray, da banda Deserta
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

22h - Inauguração Upper Floor / Shaw sertanejo com Elton &

Fernando / DJs Bino eAlan I Elas free até as Oh
Local: Upper Floor, em Guaramirim 147 9912 5911

22h - Reabertura 2012 I Shaw sertanejo com Léo Lima &

Banda / Pagode com grupo Soul Assim / DJAdrian P. I Elas
free até as Oh
Local:Moving Up, em Schroeder 147 8856 8389

sÁBADO 14/1
22h - Rock e blues com Duo Camaleão Robô
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

22h - Guided by Fun / DJs Sommer, Alex Silva, Bino e Fiem /
Show sertanejo com Leo e Luccas

Local: Banana Ioe, emUbatuba 147 8852 2252

22h - White Celebration I Show com a duplaAlex &Willian /

DJs CléberMix e Adrian P. / Elas free até as 23h30 / Vestidos de
branco free até as Oh
Local:Moving Up, em Schroeder 147 8856 8389

DOMINGO 15/1
22h - Show com Elton I/,( Fernando I DJBibbe Andreatta / Elas
free até as 23h / Rodadas de Champagne até as Oh
Local: Fuel Living 147 8433 0083

22h - Domingo Sertanejo I Show com.Nadinho Santoro
Local: London Pub 147 3055 0065

.c'ONTATOS: Arriba Mexican Bar· 33n 1160· BananaJoe - 8852 2252· Choperia Scondidinho· 33731299· Confrnria do ChulTlIsco - 32751449· Espaço do Oca ·33709160 ·londqn Pub-3D55 3065

. Madalena Chopp e Cozinha - 30553059· Patuá Music -30550064· Moving UP -99986691 . MrBeel-96082166· Sacramentum Pub - 88321524· Seven Choperia -91227190 ·111eWay- 84330083
I; "'

_I
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

SÓ MAIS UMA
LIMPADINHA

Segurar a maçaneta, abaixar, empurrar a porta
e entrar no quarto pode ser um dos momentos

mais banais na vida de um homem, assim como

urinar em pé, coçar as partes íntimas e outros atos

tipicamentemasculinos. Mas não, isso não é tão
casual quando você entra no quarto e se depara
com a cama alinhada, chão limpo, estante organi
zada e, pasmem, roupas no lugar. É divino, eu di
ria, com o perdão da palavra.

Um prazer não cultivado dia a dia, com aque
la caixa de suco largada de lado, um pacote da

padaria jogado no outro ou até mesmo uma

garrafa de coca-cola sem gás em pé em sua es

tante. Tudo isso por semanas. Não, não fazemos
de propósito para sentir orgasmos múltiplos
depois. É tudo impensado, da mais pura inge
nuidade. Quando terminamos de comer alguma
coisa, logo vem o pensamento: "daqui a pouco
eu limpo". Até que você se distrai no facebook,
numa conversa com a namorada e o tempo vai

passando. Quando vê, já era, meu amigo, tudo
virou lixo.

Somos assim, mas, claro, algum exemplar da
espécie humana de gênero masculino tentará me

corrigir, dizendo que não, ele faz tudo certinho,
joga as coisas na lixeira e nada se acumula por sua
casa, quarto, apartamento, casa de cachorro. Tá
bom; pode até ser que um ou outro, tenha esse es-

pírito de limpeza
magnífico. Mas.em
algum momento,
você vai urinar e,

certamente, não

puxará a descarga
e a tampa vai ficar
levantada até que
uma mulher quei
ra usar e precise
baixá-la.

Sinceramente,
eu não sei qual é
o limite, se o céu
ou simplesmente
a falta de espaço
para deixar o cra

chá do trabalho ou a carteira em cima da estante,
quando essa já não tem mais espaço. O fato é o se

guinte: como é bom varrer, tirar pó, encher sacolas
e sacolas de papel e outras porcarias. Minha gente,
isso é um prazer inenarrável. Você aí, do sexo mas

culino, sentado lendo esse texto, deveria experi
mentar mais vezes, vai dar aquele tesão.

As mulheres, bom, as mulheres parece que
nascem com instinto de organização, a impres
são é de que isso lhes é tão peculiar quanto urinar
sentadas. Tá, desculpem, fui meio grosseiro agora
na comparação. Mas acho que me fiz entender.Vo
cês não são iguais a nós, que esperamos tudo acu

mular ou deixamos esperar uma, duas, três ... oito
horas para limpar ou colocar novamente no lugar.
Por isso, admito vossa superioridade, por mais que
um homem diga e isso seja o maior clichê de to
dos os clichês já inventados pela espécie huma
na, maior até que se dizer "cult",

Um prazer não
cultivado dia a dia,
com aquela caixa
de suco largada de
lado, um pacote da
padaria jogado no

outro ou até mesmo

uma garrafa de coca

cola sem gás em pé
em sua estante. Tudo
isso por semanas.

') � :--
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breilhaupt 1
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (15h50,
17h40, 19h30 e 21 h20)
• Cine Breilhaupt 2
• Gato de Botas - Dub (15h40, 17h30, 19h20 e 21 h1O)
• Cine Breilhaupt 3
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Leg (14h1 O e 16h40)
• Imortais - Leg (19h1 O e 21h20)

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

Dub (13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)
• Cine Garten 2
• Gato de Botas- Dub (14h, 15h50, 17h40 e 19h50)
• Um dia - Leg (21 h40)

• Cine Garten 3
• Cavalo de Guerra -Leg (15h, 18h10 e 21h)

• Cine Garten 4
• As Aventuras de Agamennon, o Repórter -
Nac (14h45, 17h, 19h10 e 21h20)
• Cine Garten 5
• A Fera - Leg (13h40)
• Tudo pelo Poder - Leg (17h50)
• Missão Impossivel- Protocolo Fantasma - Leg (15h20,
19h40 e 22h10)
• Cine Garten 6
• O gato de botas- Dub (13hl0 e 15h10)
• Imortais - Dub (17h20)
.Imortais -Ieg (19h20 e 21 h50)
• Cine Mueller 1
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)

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

Dub (18h50 e 21h30)

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

BLUMENAU
• Cine Neumar1<t 1

NOVELAS

• O gato de botas - Dub (13h1 O e 15h20)
.Imortais - Dub (17h10)
• Imortais - Leg (19h40 e 22h)
• Cine Neumar1<t 2
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, 17h30,
19h30 e 21h30)

/

• Cine Neumar1<t 3
• Missão Impossivel- Protocolo Fantasma -

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

• Cine Neumar1<t 4
• Compramos um Zoológico - dub (17h20 e 19h50)
• Gato de Botas - dub (13h45 e 15h40)
• Tudo pelo Poder - Leg (22h10)
• 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, 16h10, 18h50 e 21h40)
• 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, 18h10, 20h35 e 23h)
• Cine Norte Shopping 3
• Imortais - Dub (3d) (11 h30, 13h50 e 21 h20)
• Imortais - Leg (3d) (16h20 e 18h40)
• Cine Norte Shopping 4
• Cavalo de Guerra - Dub (13h10, 16h40, 20h10 e 23h40)
• Cine Norte Shopping 5
• Compramos um Zoológico - Dub (11 h20, 13h25 e

19h20)
• Missão Impossivel- Protocolo Fantasma -

dub (16h10 e 22h20)
• Cine Norte Shopping 6
• Alvin 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 20h30)

• MiSsão Impossivel- Protocolo Fantasma - Leg (22h30)

• FINA ESTAMPA
Rafael afirma que vai se casar com Amália. Pe

reirinha comenta com Enzo que tem planos para Tere
za Cristina. íris passa mal depois de falar com Luana e

Alice se comove. Griselda comenta suas suspeitas sobre
o atentado que Amália sofreu. Tereza Cristina ameaça
empurrar Fred da escada, mas ele se assusta e acaba
caindo. Crodoaldo se desespera e acusa Tereza Cristina
de assassinato. íris decide conversar com sua sobrinha.

• AQUELE BEIJO
Brites confirma que Laurindo é pai de Sebastião.

Maruschka incentiva Grace Kelly a convencer Deusa a

contratar Henrique. Rubinho fica nervoso ao saber que
Vicente anulou seu casamento com Lucena. Damiana
avisa a todos que será responsável pelo serviço da
casa. Ricardo repreende Dalva por reclamar de Ber
nadete. Marisol e Odessa chegam à Comprare para
falar com Maruschka. Iara vai ao encontro de Joselito.
Sebastião leva Brites para conversar com Amália.

• A VIDA DA GENTE
Eva fica enfurecida com Rodrigo. Lúcio re

encontra Laura, uma antiga amiga de escola. Ana

consegue um emprego em uma escola de tênis.
Rodrigo avisa a Ana que contará para Manuela que
eles estão juntos. Jonas sonha com Ângela e acorda
assustado. Ana começa sua primeira aula. Nanda
encontra Lourenço e comenta sobre Tiago e a gravi
dez de Celina. Rodrigo conta para Manuela que ele
e Ana estão juntos.

• VIDAS EM JOGO
O clima entre Raimundo e Augusta é péssimo.

Elton liga para Regina e afirma que não pode matar
Andrea. Dila começa a trabalhar na casa de Marizete.

Disfarçado, Cleber consegue um emprego no condomí
nio de Marizete. Margarida discute com Valdisnei. Na
contusão, ele cai e machuca a perna. Fátima vai até a

casa de Francisco e pede o dinheiro de Belmiro. Depois
que Fátima vai embora, Cleber se aproxima do rapaz.

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

Jorge L. Wolf Sandro Greuer
Adriano Achwerkowski José Bottaro Schennia R. Saganski
Alexandre L. W. Packer Laura M. Costa Silmara da S. Todt
Alice Costa: Fernando J. Lima Lucas Konell Simone M. da'Silva
Amanda R. Ferreira Gabriel S.Geteline Lucimar F. Krueger Stefani M. Meyer
Bianca P.Maeyer Gilmar Rebelatto Maria de L. Castilho Valdemar Schweitzer
Cecilia Terrne Ivo Baher Moacir Maas Valdir Sipert
Cesar A. GUtihs Jeferson Witihost Nelson Sjoberg Vilmar Peters
Charles Kanzler João Pereira RenoWeller
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HOBÓSCOPO

ii ÁRIES
Para concluir suas tarefas, convém dar
duro. Organização e praticidade são os

ségredos para conseguir seus objetivos.
Não deixe o romance em segundo plano.

R TOURO
É um dia de grande envolvimento. Quem
estiver só terá um ótimo momento para
conhecer alguém especial. Mas não
deixe as responsabilidades de lado.

• GÊMÉOS
Uma tarefa importante em casa pode
roubar a sua atenção. Porém, não se

irrite com imprevistos no trabalho. Noite
perfeita para melhorar a vida a dois.

CÂNCER
Não descarte aborrecimentos, eles
vão testar sua habilidade. Se precisar
de ajuda, não se acanhe. No romance,
prepare-se para conversas difíceis.

LEÂO
O desafio será manter as finanças sob
controle. Conselhos de pessoas màis

experientes são úteis. Compartilhe mais
seus interesses com sua alma gêmea.

VIRGEM

Hoje, você vai chamar mais atenção
onde estiver. O amor se renova: se está
só, oportunidades de paquera; se já é

comprometido(a), rolllance mais quente.

LIBRA
O dia pede discrição no setor

profissional, por isso não deve medir

forças com pessoas mais influentes.
No amor, demonstre confiança à sua
cara-metade.

ESCORPIÃO
Trabalhar em equipe para dar conta de

objetivos maiores é a grande pedida para
.

hoje. Pequenos gestos podem significar
muito em seu relacionamento amoroso.

SAGITÁRIO
Poderá ser reconhecido por uma tarefa
cumprida. Em casa, demonstre carinho
por seus familiares. No amor, declare os

seus sentimentos à pessoa amada.

CAPRICÓRNIO
Contatará pessoas de fora, seja por viagem
a trabalho ou por visitas. Em família, dar o
exemplo é a melhor maneira de ensinar. No

campo afetivo, declare-se!

II AQUÁRIO
Antes de assumir novos compromissos,
avalie se conseguirá cumprir os que já tem.
Mantenha a discrição se quiser evitar mal-
entendidos em sua vida pessoal.

PEIXES
No setor profissional, aproveite
o momento para esclarecer mal
entendidos. O qiálogo com sua cara

metade é a melhor forma de recuperar
a confiança.
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Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

Amigos e alegria
Rcar sossegado no verão nem pensar. Acho uma excentricidade! Não

tenho como ficar fora desta louca sintonia, acuado pelo relógio. Por
enquanto quero ficar sem rumo, ou em trilhas determinadas, mas sempre
fora deminha rotação normal.No verão, me torno um pouquinho diferen
te- pelomenos um pouquinho...Eassim quero vivereste2012 que se inicia:

com alegria, com afamília e amigos. Não estou aos 40 e tantos anos, dete
riorado em relação aos 30ou 18.Estou apenasmudado. Como bem canta o

nosso ReiRoberto Carlos, 'épreciso saber viver: E eu continuo aprendendo.

Leitor liel
o leitor fiel de hoje é Emerson

Gonçalves, da Rádio Brasil Novo. Ele
é outro camarada que acompanha a

coluna todos os dias.Valeumesmo!

o que se á?
o que será que aconteceu com
Marcelo Mueller durante o seu

cruzeiro internacional, que retornou
tão faceiro? Seria muito dizer que ele
conheceu uma marinheira?

Bola de cristal
Já não fossem as previsões de tanto
vento a favor, o calendário de 2012
contabiliza apenas 3 sextas- feiras
13. A primeira será amanhã.

Pensando bem...

"Aprendi a afastar de mim
tudo o que me faz mal. Meu

coração chama isso de

egoísmo, masminha razão
chama de amor-próprio...

"

Toque sutil!_
Leitor amigo, tenho o maior prazer de atender solicitações de fotos,
notinhas e tal e tal, mas via e-mail, tá? Em papel, nem pensar! No "portuga"
mais claro: dámuito mais trabalho. E nosso trabalho, sério.... funciona na
mesma velocidade da luz!Ah, aquelas fotos atrás da samambaia, "noves fora"!

Niver

Pontualidade, eficiência,
conforto e sequrança,
agora, de

I 32750909

���);,.R/7��.'
� (.)l7t�<:;.;'
:. �*t;*''/':
Troféus e Medalhas'

3275-4044

BELA Cuia Stanke
nos corredores das
baladas damoda

63055-0024
Não ousem esquecê-la:
Edson Muller é o grande
aniversariante de hoje e

vai adorar saber que foi
lembrado. Tim tim pra você.

UPPER k,d�

Dieade
•

t
a Os amigosMarcelo Lamas e

Fernanda Mattos curtindo o ecoturismo
na Gruta Lago Azul em Bonito (MS).

Perguntar
nãoolende
Quando é que vão retirar aquela faixa
com menção ao período natalino,
instalada sob o passeio da ponteAbdom
Batista?Além de ter amoldura de ferro,
está somente a 1,70 altura do piso.
Muitos já rasparam as guampas por lá... !

Reunir os amigos e saborear
as delícias do Além d'Gula.

47 3371·1788

Bela Catarina·
;Pt ml,�turQ J'0rj'"ítfl

3311-3412

.

�
c

ROTABElA
,RAN.;rFOK f_ .UCltfl'l'-J

-(
V)

capital
www.imoveiscapital.net

473370.•900

473372-1845

• Acabei de ler o livroA
Cabana, deWilliam P.

Young. Indico.

Lurdes Bornhausen,
no fim de semana, troca
o verão jaraguaense por
uns dias de brisa, sol e mar
em Fortaleza, 'ondeficará
ilhada com a família e a

legião de amigos.

• Bicho... A galera anda
comentando que tinha
uma embarcação só com

piriguetes sábado, na festa
de um bacana da urbe
sorriso. Putz, e eu nem vi.:

• Trocaram alianças na
mão direita, no último
final de semana, os jovens
Ricardo Paio e a bonita
loira Sandra Teodoro.

• Celinho Lange voltou
"redondo''da temporada de

_férias. Vem regime por aí...

Sej� solidário, doe
sangue.

• Com essa, fui!

I·
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1. Feliz Aniversário para Jaqueline
que completa 18 anos hoje dia 12/1.
Quem deseja felicidades é a madrinha

Rosangela.

2. Bem-vinda Giulia Oldenburg, que
nasceu dia 8/12. Os pais Alimar e
Viviane, seus irmãos Gustavo e Gabrielly
desejam muita saúde.

3. Parabéns para Jean de Oliveira Engel
que comemorou idade nova dia 11/1.
Toda equipe da Marmoraria Zeuss e

seus pais e irmãos Joice e Beno Junior

desejam muita saúde e sucesso.

4. Parabéns para Andressa Herrmann,
que no dia 3/1 festejou seus 15 anos.

Quem deseja felicidades são os pais
Alcindo e Loirita e a irmã Patrícia.

5. Feliz Aniversário para Laura Leticia Engel,
que completou seu 1 aninho dia 8/1. Os
desejos dos pais Alexandro e Andreia são
muita paz, felicidades e saúde.

B. O pequeno Brahyan Grimm deseja
um feliz aniversário para a vovó
Iracema Grimm, que completou idade
nova no dia 8/1.

7. Feliz aniversário para Lucas Konell,
. que no dia 12/1 estará de idade
nova: Quem deseja felicidades são
seus pais Adir e IIva, seus irmãos
e demais familiares.

8. Parabéns para a fofinha Camile Vitória,
que no dia 6/1 completou 3 meses. Os
papais Anderson e Aline desejam muita

paz e saúde para a filhota.

9. Felicidades para o casal Maiara e

Van que comemorou 2 anos e 2 meses
de namoro no dia 10/1.,

Programação:
Jomal da Band - Das 6:00 II as 7:.80 b

Aplesentação:Tim Fr.mdseo

A Hora cio Roneo - OU7_ II a& 9:00 II
Humo..e irreverência lia suamm'"

e: 3375- 5 o a c - r
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PONTO DE VISTA

ACREDITE!

No final de semana que passou, enquanto
'Colocava um livro na prateleira do meu

quarto, umme chamou a atenção. Jáhavia lido
este livro háuns cinco anos, epor causa do título
do livro, peguei o mesmo e comecei a folheá-lo.
O livro era "Filhos Brilhantes, Alunos Fascinan
tes" de Augusto Cury. E, por incrível que pare
ça, a mensagem que li naquelas páginas foram
válidas e me fizeram refletir. Não quero repetir
ahistória do livro, e por isso fiz umaversão pró
pria damesma.

Sofia era uma jovem extremamente sociá

vel, divertida e gostavamuito de seus longos ca
belos castanhos, e sonhava em ser umamédica

pediatra, porém, não gostava de estudar, nem
de ler e não tinha disciplina Suas amigas não
acreditavam que ela poderia sermédica.

A vida é cheia de mistérios e, um belo
dia, Sofia teve uma experiência que angus
tiaria qualquer um de nós. Enquanto fazia
exames de rotina, foi diagnosticado que tinha
um tumor cancerígeno. Seus pais e seumédi
co não sabiam como contar para ela. Muitas .

vezes, quando devemos falar alguma notícia
ou fato nos deixa com aquele nó na garganta,

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

e falar algo negativo com a sensação de que
existe esperança é uma arte que poucos con

seguem fazer.

Quando Sofia recebeu a notícia, ela não

parou de chorar. Depois de passar o desespe
ro, tudo o que ela pensava era no câncer. Seus

pais, seus amigos e seu namorado ficaram ao

lado dela e diziam para ela que ela iria vencer
e deveria continuar acreditando na vida.

Sofia tinha que lutar contra um inimi

go que não via e que estava dentro dela. Fez
uma cirurgia e precisou mudar seus hábitos

por causa de um longo tratamento, incluindo
radioterapia. Os seus cabelos longos e cas

tanhos ficaram fracos e aos poucos caíram.

Começou a se sentir feia e rejeitada, sua auto
estima estava praticamente em nível zero.

Porém, um dia aconteceu algo que muda
ria sua vida para sempre. Neste dia, enquanto
andava pelos corredores do hospital em que
se tratava, ouviu os gritos de algumas crianças
dentro de uma sala. Resolveu entrar, e para sua

surpresa, viu sete crianças brincando com be

xigas, todas sem cabelos, pois estavam em tra

tamento de câncer. Elas falaram: - Vem brincar

com a gente. Sofia se negou, porémummenino

pegou na sua mão e levou-a para o centro da
sala. Vendo o sorriso das crianças e avontade de
viver no rosto de cada uma delas, Sofia brincou
e se divertiu, e se lembrou do seu sonho de ser

médica pediatra. Parecia que esse sonho estava

sepultado, mas ele estava'escondido.
O contato diário com aquelas crianças,

fez com que ela resgatasse seu sonho. Cada
dia de convívio com aquelas crianças lhe
dava forças para acreditar na vida.

Sofia então resolveu voltar a estudar, a

se dedicar e ir atrás de seu sonho. Depois de
um tempo, passou no vestibular, e entrou na
faculdade de medicina. Especíalizou-se em

oncologia pediátrica (médica que cuida de
câncer na infância).

Sempre estava alegre, as crianças gostavam
muito dela. Raramente se viu umamédica que
amava tanto a vida e que batalhasse tanto pela
vida de cada criança. Muitos de nós temos saú
de, mas não a valorizamos. Que tal valorizar o
que você tem, e lutar pelos seus sonhos? Faça
que cada dia seja especial e único, e desejo bons
sonhos a todos os (as) leitores (as).

FALECIMENTOS

• Faleceu no dia 10 /O I, às 08h, o Sr. Sebastião

Silva, com idade de 67 anos. O sepultamento
foi realizado dia l I/Ol, às 09, saindo féretro
da CapelaMortuária daVila Lenzi, seguindo
após para o CemitérioMunicipal do Centro.

• Faleceu no dia lO/Ol, às OOh a Sra. Cecilia

Freiberger, com idade de 68 anos. O sepul
tamento foi realizado dia lO/OI, às 16h30,
saindo féretro da Capela Mortuária Maria

Leier, seguindo após para o Cemitério de
Nereu Ramos.

• Faleceu no dia lO/OI, às 05h, o Sr. Alber
to Braatz, com idade de 64 anos. O sepul
tamento foi realizado dia l1/Ol, às 15h,
saindo féretro da CapelaMortuária da Vila

Lenzi, seguindo após para o CemitérioMu
nicipal daVila Lenzi.

• Faleceu no dia lO/OI, às 2lh30, a Sra. Al
zira G. Borba, com idade de 71 anos. O se

pultamento foi realizado ontem, dia 11/O I,
às 17h, saindo féretro da Igreja Sede da
Assembléia de Deus em Guaramírim, se
guindo após para' o Cemitério Municipal
de Guaramirim.

.

EDITAL DE INTIMAÇÃO REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADO DE SANrA CATARINA Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro 89251-201- JARAGUA DO SUL-SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGIISC, para a devida,
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, parapaga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação. sendo Facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal.

FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 198132/2012 Sacado:ARTAMAMETAL MECANlCA [!'DA Endereço: RUA JORGE CZER
NIEWICZ 1020 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor. JAV AUTOMACAO INDUSTRIAL LfÍ)A Portador:
- Espécie: DMI- N°Titulo; 1000019453 - Motivo: falta de pagamentoValor: RS 719,19 - Data para paga
mento: 17/01/2012-Valor total apagarR$793,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 719,19 - Juros:
R$ 1,67 Emolumentos: R$ 11.60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23.20 - Diligência: R$14.71

Apontamento: 198182/2012 Sacado: EUAN INDUSfRlATElITIL ITDA Endereço:RUAMANOELFRAN
asco DA COSTA 215 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEPo Credor. INDUSTRIAS NOVACKI S/A Portador. -

Espécie: DMI . N°Titulo: 00025326 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 83,49 - Data parapagamento:
17/01/2012-Valortotal a pagarR$162,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 83,49 - Juros: R$ 0,30
Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 198491/2012 Sacado: FAVORlTOSAllMENTOS INDECOMERCIO ITDA Endereço: RUA

ROBERTO ZlEMANN 2651- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-300 Credor: CAFEAUTOMATIC ITDA Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 4305 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$420,00 - Data para paga
mento: 17/01/2012- Valor total a pagar R$493,73 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 420,00 - Juros:
R$I,12 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: H$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 196592/2012 Sacado: FLORDE UZIND ECOM DECONFE Endereço: FEUCIAl'\lO BOR
TOUNl389 SAlA 03 - jaragué do SuI-SC - CEP: - Credor: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LIDA
Portador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 0001008447 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 49.40 - Data

para pagamento: 17/01/2012- Valor total a pagar R$128,35 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
49,40 - Juros: R$ 0.09 Emolumentos: RS 11,60 - Publicação edital:.R$ 23:10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 20,96

Apontamento: 198624/2012 Sacado: FLORA SALETE KADANOS ME Endereço: RUA WAlTER IVIAR

QUAROT, 2063 - BARRA DO RIO MOLHA - jaraguádo Sul-SC - CEPo 89259-970 Credor:DJ COMUNlCA
COES E EXPWRACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0000105408 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$450.00 - Data para pagamento: 17/01/2012-Valor total a pagar R$521,76Descrição
dos valores: Valor cio título: R$ 450,00 - Juros: R$ 3.90 Emolumentos: R$ 11.60 - Publicação edital: R$
23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 197126/2011 Sacado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JARAGUA Endereço: RUA ISI
DORO PEDRll20 - laraguá do SuI-SC - CEPo 89259-590 Credor: ELEI'RONlCA JARAGUAENSE !TOAME
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000586 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$I.438,00 - Data

para pagamento: 17/01/2012- Valor total a pagar R$1.505,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.438,00 - Juros: R$ 1,91 Emolumentos: R$IO.85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: RS 21 ,70 - Di

ligência: R$ 9,6

Apontamento: 198611/2012 Sacado: !MOBILIARIA PIERMANN LTDA ME, Endereço: RUA MARIA
UMEElINA DA SILVA 120 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-490 Credor: MAURIGLASS IND E COM
DEVIDROS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 27355- I - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
3.769,28 - Data para pagamento: 17/01/2012-Valor total a pagarR$3,857, 13 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.769,28· Juros: R$ 11,30 Emolumentos: RS 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
RS 23.20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 198319/2012 Sacado: )HONYRAMIREZGOUlARf - ME Endereço: R HENRIQUEJANS
SEN 60 - JARAGUA DO SUL-SC - CEPo 89253-130 Credor: ORBIS MERTIG DO BRASIL lTDA Portador.
- Espécie: DMI - N°Titulo: 0009648/05 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.890,00 - Data para pa
gamento: 1710112012-Valor total a pagar R$1.974,74 Descrição dos.valores; Valor do título: R$ 1.890,00
- Juros: R$ 8,19 Emolumentos: R$ 11.60 - Publicação edital: ,R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$18,65

Apontamento: 198555/2012 Sacado: JONAçmWlNTER Endereço: RUA 617 EDMUNDO ARNOLDO
EMMENDOERFER 223 - VIEIRA - JARAGUA DO SUL-SC - CEPo - Credor: BANlF-BANCO INTER
NACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador. - Espécie: CBI - N°Titulo: 504152718 - Motivo: falta
de pagamento Valor. R$ 1.746,79 - Data para pagamento: 17/01/2012- Valor total a pagar R$I.884.45
Descrição dosvalores: Valordo título:R$ 1.746,79 - Juros: R$ 58,80Emolumentos:R$1I,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 198186/2012 Sacado: JOSEMARIA CORDEIRO Endereço: CARLOS HARDT,26ÕOAPT 24
BLC 8 - AGUAVERDE - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-580 Credor: GUIlilERME KRENKEL FILHO -

ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1895A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 132,00 - Data

para pagamento: 17/01/2012- Valor total a pagar R$208,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$
132,00 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$17,83

Apontamento: 198552/2012 Sacado: LEANDRO DOS SANTOS Endereço: RUA AVELINO FLORlANNO
DE BORBA.I44 - ILHA DA FIGUElRA - JARAGUADO SUL-SC - CEPo 89250-000 Credor: BVFINANCEIRA
S/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N'Tirulo: 131021172 - Motivo: falta de pagamentoValor: RS 1.353,72 -

Data para pagamento: 17/01/2012-Vâlor total a pagar R$1.91O,80 Descrição dos valores: Valor do título:
R$L353,72 - Juros: R$ 483,72 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23.20
- Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 198204/2012 Sacado: MENEGOITI MAQUINAS E EQU[PAMEN Endereço: RUAERWl
NO MENEGOTTI 345 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEPo 89254-000 Credor. ATMOSFERA GESlAO I-UG
TElIT SA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: PT 120085 - Motivo: falta de pagamentoValor. RS 1.870,50
- Data para pagamento; 17/01/2012- Valortotala pagarR$1.949.97 Descrição dos valores: Valor do título:
RS 1.870,50 - Juros: R$ 3,74 Emolumentos: R$ 11.60 - Publicação edital: RS 23.10 Condução: RS 23,20-
Diligência: R$ 17.83

Apontamento: 198603/2012 Sacado: MS CALCENTER ITDA Endereço: R EMMERICH RUYSAM SALA
04214 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-350 Credor:WEBTRUST EMPREENDIMENTOS SA Porta
dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 4167/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$500,00 - Data para paga
mento:17/01/2012- Valor total a pagarR$565,00 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$500,OO - juros
R$I,83 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: RS 5,27

Apontamento: 198260/2012 Sacado: POUSUL INDUSTRIA DE MAQUINAS !TOA Endereço: AV PRE
FEIIDWALDEMAR GRUBBA 4577 - JARAGUA DO SUL - CEPo Credor: PRUST& ROZZAUDAEPP Por
tador: - Espécie: DMI - N'Tírulo: N1537 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.440,99 - Data para pa
gamento: 17/01/2012- Valor total a pagar R$4.530.12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.440,99
- Juros: R$ 11,84 Emolumentos: RSll,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23.20 - Diligência:
R$19.39

Apontamento: 198599/2012 Sacado: RLG COMERCIAL ITDA Endereço: RUA JOSETHEODORO RIÍlEl
RO SAlA 02 658 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258·000 Credor: CR ZONGS�IEN FAR DEVEICULOS
SA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0000094081 - Motivo: falta de pagamentoValor: RS 814.63 - Data

para pagamento: 17/01/2012- Valor total a pagar R$908,62 Descrição dos valores: Valor do título: RS
814,63 - Juros: R$ 20,63 Emolumentos: R$ 11.60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 15,46

Apontamento: 198602/2012 Sacado: RLG COMERCIAL ITDA Endereço: RUAjOSETHEODORO RlBEf
RO SALA 02 658 - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89258-000Credor: CR ZONGSHEN FAB DEVEICULOS SA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0000094084 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 2.042,42 - Data

para pagamento: 17/01/2012- Valor total a pagar R$2.l67,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.042,42 - Juros: R$ 51,74 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 15,46

.

Apontamento: 198181/2012 Sacado: TURMA DO BARUlHO CONFECCOESITDA Endereço: RUA JOSE
BRUNNER283 - JARAGUADOSUL-CEP: Credor:TEARTEXTILINDUSTRlAECOMERaO lTDA Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0009175 02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 139,99 - Data para
pagamento: 17/01/2012- Valor total a pagarR$212,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,99
- Juros: R$ 0,32 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$14,71

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de.
12/0112012. Jaraguá do Sul (SCJ.12 de janeiro de2012.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 23

f

I
Apontamento: 198165/2012 Sacado: AR1AMA MEfALMECANlCA ITDA Endereço: RUA JORGE CZER·
N1EWICZ 1020 - JARAGUA DO SUL - CEPo Credor: JAV AUTOMACAO INDL IlDA Portador: -.Espé
cie: DMI - N'Titulo: 1000019450 - Motivo: falta de pagamentoValor: H$ 241,67 - Data para pagamento:
17/01/2012-Valor total a pagarR$314,64 Descrição dos valores: Valor do título: H$241,67 - Juros: R$ 0,56
Emolumentos: R$11.60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: H$ 23.20 - Diligência: R$14,

Apontamento: 197706/2011 Sacado: CLAUDIA LUANA STOLFI ME Endereço: R jOAO JANUARlO
AYROSO 2050 2050 SALA 03 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: MALHARIA FEITO
CRlANCA UDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 016047 I - Motivo: falia de pagamento Valor: R$
390.84 - Data para pagamento: 17/01/2012- Valor total a pagar R$462,94 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 390,84 - Juros: RS 2.21 Emolumentos: R$ 10.85 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 198042/2012 Sacado: CLAUDIA LUANA STOLFI ME Endereço: R JOAO JANUARlO
AYROSO 2050 SALA 03 - JARAGUÁDOSUL-SC - CEPo 89253-100Credor. SILVALSKI INDUSTRIATEXI1L
lTDA Portador. - Espécie: DMI - N°Titulo: 2846-7/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: RS 1.365,44 -

Data para pagamento: 17/01/2012-Valor total a pagar R$I.444,87 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.365,44 - Juros: R$ 6.82 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23.20
- Diligência: RS14.71

Apontamento: 198607/2012 Sacado: CLAUDIA LUANA STOLFI ME Endereço: R JOAO JANUARIO
AYROSO 2050 SAlA 03 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: MALHARIA FEITO CRIAN
CA !TOA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 015151-2 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$
497,07 - Data para pagamento: m01/2012- Valor total a pagar R$571,50 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 497.07 - Juros: R$I,82 Emolwnentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 198174/2012 Sacado: EUAN INDUSTRIATEXTILLIDA Endereço: RUAMANOELFRAN
CISCO DA COSTA 215 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: SP MEGA MIX liCENCIAMENTOS DE
MARCAS UDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 427/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
600,00 - Data para pagamento: 17/01/2012- Valor total a pagar R$680,66 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 600,00 - Juros: R$1,80Emolumentos: R$ 11.60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96
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[ Estado]
Temas macro, sem esquecer o micro

Nesta
terceira coluna da série de balanços de 2011 e das

pet:spectiv�s para 2012 com n�sso� feder�is, destaca-se a

preocupaçao com os temas nacionais, porem sem esquecer
a importância fundamental das reinvindicações e do desenvol
vimento de cada uma das regiões catarinenses. Para isso, nossos
deputados usam de todas as armas - até da amizade e do conhe- .

cimento - para buscar os recursos em Brasília. Dinheiro que vai

para prevenção de enchentes, para compra de implementes agrí
colas e para construção de escolas, postos de saúde e melhoria das
cidades. Afinal, (também) foi para isso que eles foram eleitos.

JorgeBoeira-PSD
Em 2011, além da educação, o deputado fe
deral Jorge Boeira trabalhou também pela
agricultura familiar e a infraestrutura dos
municípios do Sul catarinense. Comemo
rou a implantação de um campus do IF-SC
em Criciúma, a autorização doMEC para o

início dos projetos de construção do IF-SC
Tubarão e a ampliação do Instituto de Ara

ranguá e do IF-SC de Santa Rosa do Sul.
Boeira destinou emenda para todas estas
obras. O parlamentar também indicou R$
5,4 milhões para a construção de creches
em seis municípios do Sul. Na agricultura
familiar, destinou emendas para a aquisi-

ção de veículos, maquinários e implementas agrícolas, que atenderão
centenas de pequenos produtores. Para 2012, a grande expectativa de
-Boeira é que seja iniciado o processo de implantação de um campus
da Udesc em Criciúma. Ele destinou R$ 5 milhões em emendas ao

orçamento.

Em seu primeiro ano de mandato como

deputado federal, Onofre Santo Agostini
apresentou duas propostas de Emendas à
Constituição, 32 Projetos de Lei, além de
vários requerimentos. Onofre tem como

principais metas a proteção do meio am

biente aliada ao incentivo da produção ru

ral no país, de forma consciente; a inserção
dos jovens de 14 a }8 anos no mercado de
trabalho com carteira assinada; criação de

órgãos de Defesa Civil em todos os municí
pios brasileiros para evitar que a população
sofra com as consequências de enchentes e

outras adversidades climáticas; melhorias
para ó deficiente físico, a educação e a saúde. "Luto e busco a aprovação
de todas as propostas que aqui apresentei por acreditar em um país me
lhor. E continuarei a exercerminha função em 2012 com total dedicação,
pois foi para esse fim que os catarinenses me elegeram", afirmou.

Deputado federal em primeiro mandato,
Rogério Peninha Mendonça pode se consi

derar um político de muita sorte. Mesmo
sem direito a emendas parlamentares em

2011, conseguiu a liberação demais de R$ 10
milhões para municípios de Santa Catarina.
Sua desenvoltura no contato com os minis
tros e a amizade que tem com o vice-presi
dente da República, Michel Temer, foram,
em parte, responsáveis pelo bom desempe- .

nho. Para 2012, a expectativa é que o volume
de recursos seja ainda maior. "A dificuldade
era descobrir as salas, os corredores certos

,__ aqui na Capital; o negócio, agora, é visitá-
los com frequência", resume Peninha. Agrônomo por formação, o parla
mentar tem focado sua atuação em defesa da agricultura familiar. Mas
é na Reforma Tributária que está sua principal bandeira: "Precisamos
acabar com a peregrinação dos prefeitos e deputados aos ministérios,
mendigando o que deveria ser distribuído automaticamente".

Fernando Bond e RicardoWeg (Colaborou: Regina Alpinil Florianópolis-05Jan12
.• CENTRAL DE DIÁRIOS

TRINTA E UM INTEGRADOS [Pelo Estado) ,:" Um produto CNR
peloestado®centraIdediarios.com.brIAl) DIARlOS PRESENÇA EM

_"._-_." INTEGRADOS 62% PE se

Resultado de teste
será divulgado hoje
Conclusão do exame vai confirmar
se mulher de 26 anos, morta na última

segunda-feira, foi vítima da doença

verão. Pois, com o período de
chuvas, aumentam os casos de

leptospirose. A recomendação é
evitar caminhar em locais com

enchentés e enxurradas e aten

tar-se pára lugares onde existam
muitos roedores. Lavar latinhas
de refrigerante antes de con

sumir a bebida também é uma

medida preventiva. Os sintomas

podem ser combatidos com tra

tamento medicamentoso- mas

em caso de febre, dor de cabeça,
náuseas, mal estar geral, dores
no corpo e dores na panturrílha
é aconselhado que se procure o

médico. Em estágio avançado, a
doença pode resultar em insu
ficiência renal, dificuldade para
respirar e amarelão.

EDUARDO MONTECINO

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

da Vigilância Epidemiológica, o

resultado do exame está pronto,
mas só será divulgado hoje. Pois,
o sistema de informação do órgão
estava indisponível ontem devido
as fortes chuvas que caíram no fim
da tarde, Se não for confirmado o

.

caso de leptospirose como motivo
da morte da mulher, exames con
tinuarão sendo realizados com o

objetivo de investigar o que pode
ter a levado ao óbito.

A Vigilância Epidemiológi
ca aproveita para alertar' sobre
os cuidados, especialmente no

Neste ano, aVigilância Epide
miológica de Iaraguá do Sul

registrou seis casos com suspei
tas de leptospirose. Desses, um
é de uma mulher de 26 anos que
faleceu na última segunda-feira,
dia 9, no Hospital São José. Amos
tras de sangues dela foram levadas

para o Lacen (Laboratório Central
de Saúde Pública de Santa Catari
na) para serem analisadas.

De acordo com informações

É predso evitai' o contato com água de enchentes para evitai' contâmiJ:li:lção

Delesa Civil está com inscrições abertas
As inscrições para formação do Núcleo
Comunitário de Defesa Civil de Guaramirim
permanecem abertasaté o dia 3�de
fevereiro. Os interessados participarão de
uma capacitação e receberão instruções
referentes ao trabalho daDefesa Civil. As
aulas estão marcadas para os sábados,'
durante o período de um'mês.
"A ideia é que cada localidade do município
tenha integrantes do núcleo, po�s em uma

situação dê emergência é. importante que
.

tenha alguém êapacitado paraprestar,o
.

pJ;iIneiroatendimertto até q cb.egadq dos
órgãos derespostas emergendélis", destaca o

coordenador da Defesa Civil do município,
Edvar. Pereira de Mello Filho. Além da

colaboração na prevenção e em situações
de emergência, o voluntário dentro do
núcleo poderá trabalhar com incentivo
à educação prevéntiva e auxiliar na

execução de. campanhas.
'A Defesa Civil da cidade conta ainda: com o

apoio do Corpo de Bombeiros, Coordenação
Regional de Defesa Civile Associação de
Moradores para a realizaçãQ do núcleo.
Interessados devem psocurar oprédio da.
Preíeítucfon entrar em contato peló

.

telefone 3373-2262.
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Juventos
reabre as

Falta de água e de luz no João
Marcatto não impede a nova diretoria
de trabalhar desde segunda-feira

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

O novo Iuventus começa a

tomar forma. Enquanto
do lado de fora da sede social
nem mesmo chuva da tarde de
ontem impediu os trabalhos de

manutenção, dentro dela a chu
va era de ideias.

Uma parte do grupo de di
retores se reuniu para finalizar
o projeto de sócios. O principal
ponto debatido foi como man-

-

ter a fidelidade do torcedor du
rante o ano, principalmente nos

meses onde o clube não entrara
em campo.

"Não podemos mais errar.

Esse projeto precisa ser um tiro

certeiro", reconhece o presidente
Ierri Luft. "Precisamos encontrar
artifícios para que este torcedor

permaneça fiel ao clube, mesmo
nos meses inativos", emenda.

O projeto final deve ser apre
sentado nos próximos dias à co
munidade. A principal.novidade
é a criação de um setor exclusivo

para os sócios no estádio, onde
eles terão à disposição banhei
ros e lanchonetes. "Será na ar

quibancada coberta, no lance

depois das cadeiras sociais", in
forma Ieferson de Oliveira, vice
presidente administrativo.

A ideia do clube a partir de
agora é trabalhar com apenas �.

dois níveis de sócios: o torcedor
e o empresa. O valor para o tor- \;

cedor será de R$ 30, enquanto o

projeto de sócios para empresas
ainda está em elaboração. Tam
bém está em estudo pelo depar
tamento de marketing a criação
de um plano de fidelidade pre
miada.

Além do setor exclusivo no

estádio, o sócio torcedor que
aderir ao plano concorrerá men
salmente ao sorteio de brindes
e participará de um jantar de

prestação de contas. "Será uma

forma de nos aproximar e retri
buir o apoio desses torcedores",
comenta Oliveira.

Dívidas
Outra frente de trabalho da

diretoria do Iuventus é o paga
mento das dívidas do clube, hoje
estimadas em R$ 1,7 milhões.
Duas delas já foram negociadas.
Com o Samae, onde a dívida esti
mada é de R$ 57 mil, foi acorda
do que a partir de agora o clube

pagará a fatura atual e uma ante
rior em aberto.

Com a Celesc não foi possí
vel negociar, já que o clube não

honrou antigos acordos. Será

preciso desembolsar o montan
te de R$ 18 mil à vista, para que
a empresa religue a energia do
clube. "Felizmente um empre
sário se propôs a bancar essa

conta e até sexta-feira a luz será

religada", afirma Oliveira.

Hoje haverá uma reunião
com uma empresa da cidade, in
teressada em administrar o salão
social. Ela ficará isenta de alu

guel, mas terá que realizar inves
timentos no local.

Na próxima semana uma pes
soa passa a atender na secretaria,'
em horário comercial, e outra
cuidará da manutenção. "Aos

poucos as coisas estão aconte

cendo e vamos reerguer este clu
be, que é um patrimônio de Iara
guá do Sul", festeja Luft. f

FUTSA:t

ADI planeja
a�iga
Após anunciar o
patrocínio da empresa
Pré-Fabricar, a diretoria
da Associação Desportiva
Jaraguá deve apresentar
em breve o plano de sócios

para a Liga Futsal2012.
A idéia é trabalhar com
valores diferenciados,
que levarão em conta a

localização da cadeira em
relação à quadra de jogo.
Os valores dos pacotes não
foram divulgados.

JeanDerettimarca e
Figueirense avança naCopinha

Na segunda etapa, o Flamengo
cresceu. Yohan, aos 16 minutos,
deixou tudo igual para e time da

casa, Com o resultado, o alvinegro
terminou a primeira fase na lide

rança do grupo, com sete pontos.
O outro representante da

região na competição não teve

tanta sorte. O guaramirense Jean
Maser até marcou na vitória de
5 a 4 do Criciúma sobre o CBR

(AL), mas o resultado não foi
suficiente para os catarinenses

avançarem na competição.
DIVULGAÇÃO/FIGUEIRENSE FC

O jaraguaense Iean Deretti
foi decisivo para a classificação
do Figueirense à segunda fase
da Copa São Paulo de Futebol
Junior. No duelo que definiu o

Grupo X, realizado na tarde de

ontem, Flamengo (SP) e Figuei
rense empataram por 1 a 1.

Jogando em Guarulhos e de

pendendo apenas de suas forças
para chegar à próxima fase, o

Figueirense começou a partida
pressionando. Aos 12 minutos

Jean Deretti abriu o placar.
/

FUTEBOL
Leão volta
aos treinos
Aterça-feíramarcou o

retorno aos treinos do

Sport Club Jaraguá. O
elenco, se reapresentou
no campo do Botafogo,
onde inicialmente
assistiu a vídeos. Na

sequência houve
uma longa conversa
com os jogadores. O
trabalho encerrou com

exercícios físicos de leve
intensidade. Ontem o

grupo passou a treinar
em dois períodos.

'

Único catarinense na competição,
l1gueirense aguarda acIveI'sário

J
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APOSENTADORIA

"Parece quemorri" diz SãoMarcos
o agora ex-goleiro
Marcos, 38 anos,
falou pela primeira
vez após o anúncio
de que não vai
continuar a carreira

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Durante entrevista coletiva,
em São Paulo, o ex-goleiro

Marcos resumiu o sentimento

que o atingiu desde que anun

ciou sua aposentadoria: "Parece
que morri", brincou. "Tem uma

frase antiga que diz que jogador
morre duas vezes. E a aposenta
doria é como se tivesse morrido
mesmo. Sabe quando morre um

ente querido? Você fica sem con

centração, pensando naquilo",
afirmou.

Marcos ainda arrancou risos
dos jornalistas ao lembrar: "To
mei um monte de frango, errei
ummonte de bola e dei ummon

te de entrevista boa para vocês e

ruim para mim". "Muitas vezes,
falei besteira, mas sempre fui o
Marcos. Nunca vim aqui com

discurso pronto. Sempre falei o

FUTEBOL

Brasileiro
é o terceiro
o Campeonato
Espanhol foi eleito
o melhor do mundo
em 2011 pela
IFFHS (Federação
Internacional de
História e Estatística do

o

Futebol). O Campeonato
Brasileiro apareceu na
terceira colocação. A
liga da Espanha já era

líder no ranking anterior,
mas teve reduzida a
sua vantagem sobre o

Campeonato Inglês,
o segundo lugar. Em
baixa, o Italiano ficou
apenas em sétimo,
atrás do Português, do
Francês e do Alemão, só
o sexto. Desde 1991, a
IFFHS faz o ranking dos

éampeonatos nacionais
mais fortes.

anos na equipe".

DIVULGAÇÃO/AGeNCIA FRAME
.

V#..
� que meu coração mandava".

I O ídolo palmeirense acres-

centou: "Me preparei uma se

mana para tentar responder sem
chorar, para não ficar aqui com
beicinho tremendo. Foram 20

Marcos chora na primeira entrevista após anunciar sua aposentadoria

\

Homenagens
o

Antes de Marcos começar a

responder às perguntas dos jor
nalistas, o presidente

o

do Palmei
ras' Arnaldo Tírone, anunciou
medidas da diretoria envolvendo
a aposentadoria do goleiro.

"Me pegou de surpresa essa

aposentadoria do Marcos, o

maior ídolo da história do Pal
meiras, que não considero uma

aposentadoria, mas uma nova

etapa na vida desse grande pal
meírense", disse o cartola.

Segundo ele, a ideia do clube
é tornarMarcos "sócio perpétuo"
do Palmeiras, fazer um jogo de

.

despedida "que será programado
futuramente", criar novidades so

bre redes sociais e licenciar "vários

produtos" com amarca do atleta.
Tirone ainda disse que o Pal

meiras lançará livros e deseja
"eternizar" a camisa 12, que era

do goleiro. ''Além disso, haverá o

busto, que vai ser feito", disse.

Fracasso coloca base
do São Paulo em xeque

Mesmo com investimento de
mais de R$ 40 milhões nas cate

gorias de base, o São Paulo assis
te ao fracasso de seus jovens atle
tas. Anteontem, a equipe sub18
foi eliminada precocemente da

Copa São Paulo depois de perder
por 2 a 1 para o Barueri.

O presidente Iuvenal Iuvên
cio e a cúpula do futebol trico
lor acompanharam de perto os

jogos do time no torneio. On

tem, os cartolas foram à beira do

campo para ver os profissionais
treinarem em Cotia (SP), sede da

pré- temporada.
O objetivo' de Iuvêncio ao

levar a equipe principal a Co

tia, onde os times mais jovens
têm seu centro de treinamento,
é "aproximar" as _categorias e

possibilitar ao técnico Emerson
Leão promover alguns jovens à

equipe de cima.
A ideia é repetir os casos de

Lucas e Casemiro, crias do CT

CenII'oavante lldemUson é uma
das PI'Omessas da� .$ão·paulina iii

--�
-

=---

de Cotia, mas a eliminação do
time sub18 aumenta a pressão.
"O Zé Sérgio (técnico do sub Iê)
diz que está tomando uma

pressão que nunca viu. No mes
mo jogo, estava o presidente,
o vice, o diretor de futebol e o

treinador", disse Leão, antes do

jogo contra o Barueri.

Profissionais

Já o elenco profissional segue
sem pressão em sua pré-tempo
rada. Ontem, o técnico Emerson
Leão comandou uma atividade
em um dos campos do Centro de
Treinamento Laudo Natel.
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vassoura de palha até o quarto
onde estava Stéfani, que não

conseguiu sair do colchão onde
dormia. "Eu ainda tentei salvar
a televisão, mas segundos de

pois que tirei a segunda bebê,
tudo veio abaixo", lembra.

Segundo informações do

Hospital Infantil Joana de Gus

mão, de Florianópolis, as irmãs

permanecem com quadro está
vel. A situação mais grave é da

pequena Stéfani que continua
internada na UTI com cerca de
80% do corpo queimado. Ela
deve passar por cirurgia ate o fim '

í
J

desta semana. Dafne continua
no setor de queimados do hospi
tal e teve 38% do corpo atingido
pelo fogo. Ela também será ope
rada nos próximos dias. De acor

do com o hospital, ela reage bem
ao tratamento ejá está comendo
normalmente. As duas terão que
passar por reimplantes de pele.

Quem quiser auxiliar a família
pode depositar qualquer quantia
em dinheiro na conta poupança
1000503-5 do banco Bradesco,
em nome de Jocenei Adão Peres
de Liina. Para realizar doações,
basta entrar em contato através
do telefone 47-3275-6268.

Comunidade se une para ajudar
.

MARCELE GOUCHE

Empresários,
vizinhos e pessoas
de outras cidades
se mobilizam para
auxiliar família-que
perdeu tudo que
tinha em incêndio

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

I\. região se uniu e mostrou sua

flsolidariedade esta semana

quando passaram a ajuda família
que perdeu tudo em um incên

dio, ocorrido na tarde de segun
da-feira, no bairro Garibaldi, em

- Jaraguá do Sul. O aUXI1io vem de
várias cidades do Norte do Esta
do.A história comoveu empresá
rios, lojistas, vizinhos e a comu

nidade em geral.
A família Tonn, proprietária

da casa alugada pelo casalAngela
e Iucinei de Lima, recebeu mais
de 30 ligações de várias cidades.
Uma empresa de Guaramirim
doou três colchões novos. Uma

loja de material de construção
doou um fogão a gás. Uma pes
soa de Ioinville doou uma televi
são. Móveis, cobertores e roupas

vieram de vários bairros de Iara
gua, A família precisa agora de

objetos menores, corno utensí
lios de cozinha, talheres, pratos,
copos, panelas e alimentos. To
das as doações serão recolhidas
sábado por uma transportadora.

Como a casa ficou destruída,
Angela, Iucíneí e os três filhos fi
caram sem lugar paramorar. On
tem, a situação foi resolvida com
a acolhida da família Tonn que
cedeu uma casa para o casal e os
filhos. "Alugamos outra residên
cia e já falamos que não precisa
pagar aluguel por um bom tem

po", afirma Romeu Tonn, pro
prietário da casa onde a família
morava e que salvou as gêmeas,
filhas do casal, do incêndio.

Ele e Iucenir de Lima, vizi
nho e tio das crianças, se torna
ram heróis da história dramá
tica que chocou moradores da
Rua 158. Hoje,Romeu só pensa
na recuperação das gêmeas Daf
ni e Stéfani, de um ano e doisme
ses. "Só vou ficar tranquilo quan
do tiver a certeza que elas estão
bem. Ainda estou com o coração
inquieto", diz. Romeu entrou no

meio do fogo e retirou primei
ramente a pequena Dafni que
conseguiu engatinhar do quar
to para a cozinha. Em seguida,
ele abriu caminho com uma

Motoqueiro que colidiu com
,
caminhãomorre no hospital
O motoboy Sidney Berri, 44

anos, foi sepultado no fim da
tarde de ontem, no Cemitério da
Vila Lenzi, em Jaraguá do Sul. Ele
morreu por volta do meio-dia de

terça-feira, após colidir a moto

que guiava em um caminhão do

lixo, por volta das 22h de segun
da-feira.

Sidney fazia mais uma entre

ga de pizza quando sofreu o aci
dente. Durante o dia, trabalhava
em uma oficina de latoaria, de
sua propriedade. A noite, au

mentava sua renda com os servi

ços de motoboy.
Ele bateu de frente com o ca

minhão de recolhimento de lixo,
da empresa Engepasa Ambien
tal. Segundo informações da Po
lícia Militar, o caminhão seguia
na contramão da rua Antônio
Carlos Ferreira.

O assistente administrativo
da empresa, Alyson Rangel, afir
mou ontem que a Engepasa la-

menta o falecimento de Sidneye
que as causas do acidente estão

sendo apuradas. Ele não quis in
formar sobre como ficará a situa

ção domotorista que se envolveu
, no acidente. A Polícia Civil abriu

inquérito para apurar se houve
homicídio culposo (sem ínten
ção de matar). Sidnei era casado,
tinha dois filhos e um neto.

Em Massaranduba., Angeli
na Goerll Riegel, 49 anos, mor
reu ao se envolver em um aci

dente, em Massaranduba, por ,

volta das 16h30 de terça-feira.
Segundo informações da Polí
cia Rodoviária Estadual de Blu
menau, Angelina guiava a moto

Yamaha, placa, MFE-0573, de
Massaranduba, no km 41,9. da
SC-474, quando colidiu na late-.
ral do Fiat Strada, placas HFR-

7942, de Jaraguá do Sul, guiado
por Jair Bonfim, 33 anos. O mo

torista nada sofreu, mas a mu

lher teve morte instantânea.

Io iilcêndio feriu duas innãs com gravidade.
Elas� intemadas em norianópolis

ROUBO

Casa é invadida por bandidos

Quatro homens ármados invadiram uma residência, por volta da
meia-noite de ontem, na Estrada Garibaldi, em Iaraguá do Sul. O

quarteto rendeu o proprietário e fugiu levando dois notebook's,
umaTVLCD, além de dinheiro, proveniente do movimento de um
mercado de propriedade da vítima. O valor roubado não foi informado.

Segundo testemunhas, os criminosos fugiram em umGol Prata. Até o

fechamento desta edição, a Polícia não tinha pistas dos assaltantes,

TUDO QUE ACONTECE EM JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM,
MASSARANDUBA, CORUPÁ E SCHROEDER VOCÊ lÊ AQUI!
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ONHIÇA P OL.I EGRAI A PílULA AN I-FOME!
"Fa.rmui,ç:iª (te ManipulaQão�Ukíbrio traz fórmula�>ex,ç.bJsivas para Quem quer perder peso com saúde.

Pra quem lil@gerou nas festas de fim çie éillilO e guer

começar o ano em forma apresentamos a

OLlANEGRA, extraída de uma planta indíg@oa e

ada há séculos como bebida medicinal, a

.
cllanegra é o mais novo fitoterápico indicado para

quem guer perder peso e diminuir medidas.
A P!10Iian!t!tW1 age na saciedade, ajudando a retardar
o esvazi<trp,-l'lr'togástrico, ou seja, a C()l11id�tI.ertlora
mais.a S9lirct<\l estômago para o intestino,a�s.il'rl'não se

sente fOh'\e por mais tempo do que o norn'lat Além de

possuir efeito diurético, reduzir os nívels de glic@mia
no sangue e aumentar o HDL (colesterol bom).
A Pholian.egra também acelera o metabolismo, ou
seja, acelera o gasto energético e a queima de

gordura, o que contribui muito para a perda de peso.
Benefícios:
- Retarda o esvaziamento gástrico, provocando a

sensação de saciedade.
- Queima gordura localizada, principalmente na região
abdominal.
- Diurético.
- Reduz a formação de celulite.
- Antioxidante.
- Reduz o cansaço e a fadiga do dia a dia, dando mais

energia e disposição.
Consulte seu médico ou nutricionista!

Faça-nos uma visita e conheça estas e outras fórmulas

que auxüiam na perda de peso.

Faça-nos uma visita e CD
Fone:3

CURTA O V�R40 COM SAÚDE!
- As altas temperaturas favorecem a desidratação.
Deve ser aumentada, portanto, a ingestão de líquidos,
como água, sucos, bebidas isotônicas (repõem os sais

minerais) e água de coco (bebida isotônica natural,
excelente para a hidratação).

- Evite os alimentos ricos em gorduras e as frituras.
No verão, a digí3stão desses alimentos é prejudicada,
causando sensação de mal estar.
- Para se refrescar, prefira os picolés de fruta, são
menos calóricos em comparação com os sorvetes.
- Comece a refeição com uma porção grande de

salada. Elas são ricas em fibras e água, dando maior

sensação de saciedade.
- Na praia, preste atenção na qualidade e higiene dos

alimentos que são oferecidos. O calor favorece a

proliferação de fungos em bactérias reduzindo o

tempo de vida útil do alimento.
- Verduras e legumes são alimentos ricos em água e,

por isso, eles ajudam a hidratar o corpo.
- As frutas são boa fonte de água, carboidratos,
vitaminas e minerais. Elas podem ser consumidas
como sobremesas e, também, como opção para

pequenos lanches entre as refeições principais.

A farmácia Ekilíbrio Sempre atenta no que tem de

melhor para seu bem estar!

estas e outras fótrnu&as que"auxlliam na perda de peso.
3371.-6087 Rua JoãoPicó!li '11.0, Centro

____�_, --u .�__ .� . • � ._ .. .:c_ºrttato@farmaclaekllibr�'""-="""'- _

Taxa de

O,49��m

Promoções válidas até 12/01/2012 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012.4 portas. código SU11C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.990.00.
Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Fox 1.0, ano modelo 11/12. 2 portas, básico, com preço promocional à

vista a partir de R$ 30.490,00. Fax 1.0, ano modelo 11/12, 4 portas, completo, com preço promocional a vista a partir de R$ 36,990,00. Tàxa de juros: 0,49% a.m. IOF e cadastro inclusos nos

cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Garantia de 3 anos para

a Unha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite dequílornetraçern, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada
a 80,000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOU<SWAGEN 47 3,274 6000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




