
Infraestrutura
As obras de reforma e ampliação

da Escola Estadual Lauro
Zimmermann, em Guaramirim,

devem ser concluídas até 31 de maio.
Unidadefoi interditada no início

do ano passado.
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ainda é pequena
ESTÁ BAIXAA PROCURA POR

materiais escolares nas

papelarias de Jaraguá
do Sul. De acordo com

-

profissionais da área,
maioria deixa para fazer as

compras na última hora.
Este ano, além dos preços,
consumidores também
estão atentos à qualidade
dos produtos: Página 5

Il Polícia Civil vai investigiU' as causas do incêndio que destruiu o andar superior de uma residência, ontem
à tarde, no Centro de Corupá. Existe a suspeita de que o fogo possa ter sido provocado em um ato criminoso.

Página23

Equipe do CorupáBuffalos
aindamaisforte em 2012

Trêsjovensperdem a vida
em acidentes de trânsito

Joinville Gladiators oito reforços de peso para a
temporada deste ano, onde o principal objetivo
é conquistar o título do Campeonato Catarinense
de Futebol Americano. Página 21

19 anos, ambas de Guararnirim, foram VÍtimas de acidentes
ém São João do Itaperiú (SC) e São José dos Pinhais (PR).
Em Iaraguá do Sul, Daiane Schuh, 24 anos, morreu ao

colidir amoto que guiava em um caminhão. Página 23

Secretário de
Saúde poderá
ser candidato
FRANCISCO GARCIA ESTUDA

a possibilidade de deixar
-

o cargo comissionado no

governo de Jaraguá do Sul,
que assumiu em 2010, para
concorrer a prefeito pela
cidade deAraquari, onde viveu
de 1978 a 2008. Página 7

SISTEMA DE

INFORMAÇÃO
No Brasil. maioria dos

consumidores procura os

Procons para tratar sobre
cartões de créc:lito.

1

LOURIVAL KARSTEN
Página 2
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Lourival Karsten

Cartões de crédito
Aanálise dos atendimentos

dos Procons do país revela
que os cartões de crédito são os

principais assuntos tratados. São
9,21% de todos os atendimentos.
Considerando que o "dinheiro
de plástico" tornou-se uma

das formas mais utilizadas
de pagamento e os altos juros
cobrados pelos mesmos dão
uma pista do motivo para
esta situação. Os dados são do
Sistema Nacional de Informação
deDefesa do Consumidor.

Isto é Santa Catarina
_

Esta semana, o Departamento de Agrículturados EUA
autorizou frigoríficos de Santa Catarina a exportarem carne

suína in natura para o mercado norte-americano. A acolhida
desta reivindicação se deve ao fato de o Estado ser considerado
livre da febre aftosa sem vacinação há diversos anos.

"

Borchers
No último domingo, completou
22 anos de fundação aAuto

MecãnícaBorchers, sempre
participando com destaque
das atividades do Núcleo de
Auto Mecânicas.

\ .

Episteme
Em 2012, estamuito bem sucedida

empresa de eventos comemora
10 anos de atividades. Para

comemorar, de fevereiro a 19 de
novembro .:data-do aniversário
_ serão lançadas dez ações. São
muitas novidades na agenda.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO W 04623
l° 55.780 1.000.000,00
2° 40.976 24.000,00
3° 54.359 14.500,00
4° 03.755 14.000,00
5° 10.206 12.240,00

QUINA
SORTEIO W 2798

09 - 22 - 68 - 72 - 79

LOTOFÁCIL
SORTEIO W 704

02 - 03 - 05 - 06 - 08 ,I

10-11-13-14-15
16 - 17 - 22 - 23 - 24

MEGASENA
SORTEIO W 1354

02 - 08 - 38 - 42 - 48 - 49

LOTOMANIA
SORTEIO W 1210
04 - 07 - 08 - 09 - 11
15-17-21-32-42
49 � 50 - 65 - 67 - 68

'12 - 79 - 86 - 90 - 96

·1 DUPLASENA
SORTEIO W 1037
Primeiro sorteio

06 - 18 - 21 - 26 - 27 - 48

Segundo sorteio

05 - 15 - 20 - 22 - 26 -31

Telelone
tumultuado
Enquanto os chineses faziam
fila desde-amadrugada diante
das lojas da Apple para comprar
o iPhone 4S, os vendedores de
similares ilegais aproveitaram
a ocasião para oferecerem
as suas versões. No tumulto

gerado pela ação da polícia para
afastar estes vendedores, perdeu
todo mundo, pois a empresa
foi obrigada a suspender o
lançamento do produto legítimo.
Contradições da China.

Ikarsten@netuno.com.br

Isto é Brasil
A recente polêmica envolvendo
a detecção da presença de um

fungicida proibido nos EUA no suco

de laranja exportado para lá, levanta
a per:gunta de qual o motivo pelo
qual o uso do produto é permitido
no país. Lembrando que o Brasil é o
maior exportadormundial de suco
de laranja e, até por isto, deveria ser

exemplo de excelência no mercado.

Coisas &
Coisinhas
Comemorações são momentos

muito importantes para as

famílias e esta empresa de

decorações completa hoje 35 anos

de atividade em toda a região. Foi
um período de forte evolução.

,

Indice Big Mac
A revistaThe Econornist realiza

regularmente o levantamento
deste índice que é apurado pela
conversão para o dólar norte
americano dos preços cobrados

pelo sanduíche nos diversos
países do mundo. Como este

produto da redeMe Donalds é

padronizado em todo o mundo,
é um indicador para medir os

preços entre os diversos países do
mundo.
No levantamento de janeiro de
2012 o Brasil continuou pagando
o quarto maior preço. Enquanto
na Suíça _ o mais caro _ o preço
está em US$ 6,81, no Brasil ele
está em US$ 5,68. Enquanto isto,
na China o preço é de US$ 2,44 e

.

na Índia (onde foi considerado o

sanduíche com carne de frango,
pois não existe o tradicionalBig
Mac), US$I,62. Como se pode
observar, em termos de preços já
chegamos ao primeiro mundo.

MARISOL S.A.

Companhia Aberta - CVM n' 8486
CNPJ n' 84.429.752/0001-62 - NIRE 42300009351

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ESPECIAL

Tendo em vista a solicitação de acionista titular de, no mínimo, 10% das ações em circulação de emissão
da Marisol SA ("Marisol ou Companhia") e em observância ao disposto no artigo 4-A e seus parágrafos da
Lei 6.404/76, convidamos os Senhores Acionistas da Marisol a reunirem-se na sede social da Companhia,
na Rua Bernardo Dornbusch, n' 1300, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), em 30 de janeiro de 2012, às
13:00 horas, para deliberar sobre nova avaliação da Companhia no âmbito da oferta pública de aquisição
de ações em circulação de emissão da Marisol, visando ao cancelamento do seu registro de companhia
aberta ("OPA"), anunciada por seu acionista controlador, devendo observar o disposto no artigo 24,.,pa
rágrafo 3', da Instrução Normativa CVM n' 361/2002. Informações Adicionais: Todos os documentos e

informações necessários ao exercício do direito de voto pelos acionistas encontram-se à disposição na pá
gina da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br)
e da Companhia (www.marisolsa.com.br).nainternet. Documentos exigidos para que os acionistas

sejam admitidos à Assembleia: a) Os acionistas deverão exibir documento de identidade e comprovante
de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição finançeira depositária ou pela entidade de
custódia das ações para compravar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia; e b) Os
acionistas podem se fazer representar por procurador constituído a menos de 1 (um) ano que seja acionis
ta, administrador da companhia ou advogado e a procuração deve conter os requisitos elencados na Lei
6.404/76 e na Instrução Normativa CVM n' 481/2009.

Jaraguá do Sul (SC), 12 de janeira de 20t2.

Vic�nte D?�ini - Presid�ntedo Cons�l.ho. de Administração

íNDICE PERíODO
SELlC 11,5% 19.0UTUBRO.2011

TR 0,080% 16.JANEIRO.2012
CUB !.l27,7S DEZEMBRO.2011
BOVESPA . 'ilIf1,37% 1'6)ANEIRO_2012
POUPANÇA 0,5654 16.JANEIRO.20 12

CÀMBIO COMPRA VENDA V1Ht.

DÓI:J\R COMERCIAL (EM R$) 1,7860 1,7875 .. -0,14%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7100 1,8500 4' 0,54%
EURO (EMR$) 2,2605 2,2627
LIBRA (EM R$)

DNULGAÇÃO

A
"""'1fI''f/!....'''''' voce

E, ainda, com um Piat Uno zero na garagem.
Trata-se da promoção da Construtora Sabrosa,
Concessionária lavel e Shopping Breithaupt. A
compra de R$ ·70 em alguma loja do Shopping dá
direito a um cupom que, depositado no G2 onde
está montado um apartamento decorado, lhe dá
a chance de concorrer a um apartamento igual
noResidencial Hausgarten além do automóvel.'
O sorteio acontece depois de amanhã, dia 19, ou
seja, você ainda tem dois dias para participar desta
promoção.Você poderá ainda encontrar no local
todas as informações sobre a forma de adquirir

.

um apartamento no Hausgarten.

Novo condomínio
A Construtora Sabrosa planeja construir um
condomínio no lugar onde funcionava o clube F12.
Trata-se de um lugarmuito bom com excelente acesso e

que terá uma estrutura surpreendente. Aguarde.

Na busca de bons ventos para a instalação.de parques
eólicos, começam a semultiplicar os investimentos
no Sertão baiano. Uma vez explorado o potencial nas
regiões de.melhores ventos, deverão ser utilizadas
áreas em que o potencial é um pouco menor, incluindo
Santa Catarina. Atualrríente, o custo de instalação do
megawatt instalado de eólicas está mais vantajoso que
o de igual potência em PCR's. Além disto, as licenças
ambientais saem commuito lIlenos díficüldades,

Nota mais baixa
A zona do euro não para de produzir fatos novos
quê desestabilizam os mercados internacionais. O
rebaixamento da nota da dívida de nove países _

principalmente da França _ coloca sob suspeita todos os

planos traçados até o momento para controlar a crise.
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redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

Pr
É HORA DE REAÇÃO!

r"[Udó errado. E dou amaior força para as po- e agitadores urbanos, incendiários de ôní- estúpidos psicólogos que a diagnosticam como

.llícias agir com rigor, muito rigor. Sei que bus urbanos quando sobem as passagens, bipolar. Não existe personalidade bipolar, não
estou um tanto sozinho nessa força que dou
às polícias. Um bom número de jornalistas
hipócritas, falsos beatos da esquerda disfarça
dos de democratas, vive criticando as polícias.

Se um vagabundo assalta e maltrata uma

pessoa idosa, nada acontece. Se um policial
pegar esse vagabundo e fizer-se "respeitar",
os jornalistas hipócritas caem de pau sobre
o policial. Muitos desses mesmos jornalistas
valem-se do cargo que ocupam e do nome de
suas empresas, igualmente hipócritas, para
que alguma autoridade lhes alivie as eventu

ais multas de trânsito, safados! Conheço-os
bem ...

Estudantes baderneiros, maconheiros

VIVA

recebem apoio - pelo silêncio da crítica - existe, bipolar todas as pessoas são. O que há
das empresas de comunicação eivadas de' é psicose maníaco-depressiva, mas essa ex

esquerdistas que não deram para nada e pressão foi trocada por Transtorno Bipolar,
entrincheiram-se nas redações. Afeitos, por menos "ofensiva'. Isso não existe, só existe

exemplo, a defender "estudantes" que depre- para os odiosos defensores do politicamente
dam o patrimônio público. Safados. correto. E nessa beatice diagnóstico-terapêu-

Quando um policial interpela, pede do- tica, safados se escondem atrás de falsos diag
cumentos a um tipo altamente suspeito pelas nósticos. Tudo errado, alguém tem que dar

aparências, caem de críticas sobre o policial e um jeito nessas safadezas coletivas e aceitas,
transformam em herói o ordinário arruaceiro toleradas pelos hipócritas do jornalismo de
de pátio de universidade. - Ah, se esses caras fantasia. Os policiais cumpridores do dever
caem naminha delegacia, eles iriam ver com são criticados. Já os fora-da-lei são compre
quantos "paus" se faz uma canoa... endidos. E viva a pátria. Não na minha de-

.
Uma velha destemperada joga cachorros legacia, lá essa turma aprende com quantos

do alto.de um edifício e é "compreendida' por "paus" se faz uma canoa...

Li na revista Viva, a revista das tevês, as ora
ções mais "fortes" sugeridas para as pessoas saí
rem das dívidas. Os santos de proteção aos en

dividados são Santa Edwiges, Santo Expedito e

SantaRita de Cássia. Negativo, companheiros. O
melhor de todos os santos para tirar alguém das
dívidas é o suordo rosto, amelhorágua benta da
vida. Ela éfilha do trabalho, da seriedade. Quem
suarmuito não vai precisar de orações...

EDUCAÇÃO
Os mais antigos sabem que no passado o

bloco, o "caderno" de muitos jovens era o papel
de pão, comprava-se o pão d'água na venda e

o pão vinha num papel branco, formidável
para anotações. Ea gurizada o usava, estudava
e passava de ano, muitos viraram grandes em
presários. Hoje ameninada "exige"cadernos ca
ros, de preferência com a cara doMichel Telá na

capa. Dá nisso que andam por aí, uns nadas...

ELE
Elefoi chegando, dissea ela al

gumas bobagens e começou a lhe
dar beijos no pescoço. Ela esqui
vou-se e disseque ele estavamuito
suado. Ele se afastou e foi achar
o que fazer. Depois muitas dessas
mulheres se queixam quando eles
vão cantar em outrafreguesia. É o

quemelhor eles têm a fazer. ..

DO LEITOR

EXTINÇÃO DO ANALFABETISMO

Dentre os problemas da educa

ção no Brasil, o analfabetismo
é o máis grave. Em noticiários no

início da década de 90 divulgou-se
a diminuição da alta taxa do analfa
betismo em decorrência da morte

de pessoas idosas, faixa de maior

número de analfabetos.
Colocar no papel teorias a res

peito não é tão difícil. Complicado
é quando, as sugestões precisam ser

efetivadas no dia a dia, pois depen
dem de políticas públicas efetivas,
amplas e duradouras. Por maiores

que sejam as dificuldades, trata-se

de problema básico, que precisa ser

solucionado para que o país tenha
mão-de-obra qualificada e alcance o

desenvolvimento sócio-econômico.
Como potência econômica que

vem se tomando, é vexatório que o Bra
sil seja ainda o país commaior percen
tual de analfabetos daAmérica Latina.

O governo deveria criar lei que per
niitisse aos empregados estudarem

nas próprias empresas, sem obrigação
de frequência em estabelecimento de

ensino, ficando a avaliação periódica a

cargo das secretarias de Educação. Aos
empresários caberia dividir as despe
sas, adequar os horários para permitir

FALE CONOSCO

o estudo à distância, com adequação
de um local de estudo dentro das em

presas. Nesse caso, financiariam o ma

terial, ficando o funcionário obrigado a
ressarcir após a conclusão do curso ou

quando saísse da empresa, num prazo
razoável jápredefinido.

Seria sensato se o governo me

lhorasse a qualidade do ensino nas

escolas públicas. Evitaria que pes
soas se criassem analfabetas. A im

prensa precisaria contribuir com

mais debates sobre a educação. Já
os cidadãos poderiam convencer os

analfabetos a deixarem essa condi

ção. Quem já estivesse afastado, deve
riavoltar àsalade aula paraconclusão
dos estudos. Além de acompanharem
de perto o aprendizado dos filhos.

Por enquanto, as autoridades fa
lam muito enquanto a qualidade da

educação só piora. Não há justificati
va para o Brasil ainda ter milhões de
analfabetos e muito mais de semi
analfabetos. O engajamento precisa
ser geral e irrestrito para a extinção
do analfabetismo, pilar essencial para
melhoraria do ensino em geral.

Pedro Cardoso da Costa
Bacharel em Direito

CHARGE

EDITORIAL

REFORMAS
ETERNAS
Écomum volta emeia serem
anunciadas reformas e
ampliaçõesde escolaspúblicas,
comgrande estardalhaço para
a divulgação dos recursos
destinados.Em todos os casos, se
a previsão éque a obra se estenda
entre seis meses até um ano,

sempre há o anúncio otimista de

que a entrega será antecipada,
geralmentemotivada por
interesses políticos e eleitoreiros.
Entragoverno, saigoverno e essa

prática semantém.

Porém, ograndeproblema
não é tanto pelos transtornos
provisórios e inevitáveis que
uma obra pode causar no
aprendizado dos alunos,
obrigados a conviver com ruídos
demáquinas eferramentas.

Quando-se viabiliza
uma reforma
e ampliação, o

esperado é que a
obra perdure por
vários anos.

Há também riscos deacidentes
com omaterial de construção,
especialmenteporcausa da
notória curiosidade das crianças.
Quando se viabiliza uma

reforma e ampliação, o
esperado é que a obra perdure
por vários anos, através do
uso dematerial de construção
de qualidade emão de obra

qualificada.Afinal, estamos
falando em recursos públicos!
Mas nem sempre é o que
acontece.

Um exemplo éa reforma e

ampliação das instalações da .

Escola deEducaçãoBásicaLauro
Zimmermann, em Guaramirim.
No início do ano passado, as
dependências da escolaforam
interditadaspela Vigilância
Sanitária, tanto que uma das
primeirasmedidas doprojeto
arquitetônicofoi construir
uma nova cozinha, dentro das
especificações previstas em lei.

Quantas reformasforam
-

feitas nessa mesma escola, nos
últimos 12 anos? Inúmeras. E
em cada uma dessas reformas,
providenciadas porgovernos
diferentes, é refeito algo que
já havia sidofeito na reforma
anterior, deforma incompleta,
ou inadequada. E quem
sempre paga essa conta? O

contribuinte, claro!
.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

Trabalhos de refonna e ampliação da escola estadual foram iniciadas dia 5 de agosto do ano passado

LAURO ZIMMERMANN

Obras prontas atémaio
Volta às aulas, será em 14 de fevereiro e

parte dos alunos da será remanejada
paras outras duas escolas estaduais

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

As obrasda Escola de Educa

ção Básica Lauro Zimmer

mann, 'em Guaramirim, estão

previstas para se estender até

maio, apesar da expectativa
inicial da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) de

Iaraguá do Sul, que esperava
a antecipação do prazo para a

volta às aulas, em 14 de feverei
ro. Com amedida, parte dos 897
estudantes dos ensinos Funda
mental e Médio será desmem
brada para duas outras unida
des da rede estadual localizadas
no -Centro, Vale lembrar que as

instalações do colégio foram
interditadas pela Vigilância Sa
nitária no início de 20ll, o que
motivou a reforma e ampliação
pelo governo estadual.

O gerente de Infraestrutura da

SDR, o arquiteto e urbanista Oto
niel da Silva, confirma que a obra
de ampliação e reforma da Escola
'Lauro Zimmermann está orçada
em R$ 1.469.714,86 e é executada

pela AJM Construções Ltda.,de
Jaraguá do Sul, vencedora da li

citação. A ordem de serviço foi
assinada em 4 de agosto de 20ll

_ e os trabalhos foram iniciados no
• >

.

dia se�inte, com prazo de entre

ga até 31 de maio de 2012. "Está
tudo dentro do cronograma. mas
queríamos concluir até o início
do ano letivo", reconhece.

O contrato com aAJM prevê a

construção de cinco novas salas
de aula, ginásio de esportes com
vestiários e banheiros, substitui
ção do madeirame, de parte do
telhado de cerâmica avariado e

do antigo piso de madeira por
piso cerâmico, e reforma da co

zinha.
O encarregado de obras da

AJM, RobsonRicardo Müller, on
tem pela manhã supervisionava
os trabalhos. Ele confirma que
parte do madeirame das antigas
instalações' está em condições de
ser reaproveitada,' assim como

parte das telhas de cerâmica. De
acordo com ele, as obras da Es
cola Lauro Zimmermann can-

o gregam cerca de dez operários,
que fazem uma jornada média
diária de nove horas e meia.

Robson RicaI'cIoMüller, encarregado
de obras da.IIIM Construções LtcIa

Lorita Karsten confirma o'

remanejamento dealunos
Segundo a gerente de Edu-

"cação da SDR, Lorita Zanotti

Karsten, dos 897 alunos, 579

permanecerão na escola du
rante a reforma e ampliação.
Os outros 318 estudantes serão

remanejados para outras duas
,

instituições: 70 alunos da 6a a

8a séries foram para a EscolaAl
fredo Zimmermann, enquanto
que as oito turmas de Ensino
Médio, que somam 248 estu

dantes, ficarão provisoriamente
na Escola Almirante Tamarida
ré, no turno da noite.

Ontem pelamanhã, a Escola
Lauro Zimmermann mantinha

um cartaz para os que ainda
buscam vagas: os atendimen
tos relacionados às matrículas
acontecem das 13h às 19h.

Lorita Kartsten confirma -

que a SDR congrega 32 escolas
na microrregião, com 20.572
alunos do Fundamental e Mé
dio. Destas, 18 escolas estão

em Iaraguá do Sul. São 772

professores efetivos e mais de
mil ACTs (Admitidos em ca

ráter temporário). "Tivemos
mais de 1.300 professores ins
critos para as vagas de ACTs e

chamaremos os classificados
até 25 de janeiro."

Nova unidade
no Rio Branco
A partir de março devem
iniciar as obras da nova
unidade de saúde do
bairro Rio Branco, em
Guararnirim. A previsão
é do secretário municipal
de Saúde de Guaramirim,
João DenizVick. O
decreto para a compra
da nova área destinada
ao posto, de 1.080
metros quadrados, com
investimento de R$100
mil pelo poder público
municipal, foi assinado
na última sexta-feira pelo
prefeito Nilson Bylaardt.
SegundoVick, a empresa
que vencer a licitação terá
prazode seis meses para
ii entrega da obra, que
prevê investimentos de
R$ 600 mil, provenientes
de emenda popular
do governo federal.
Uma audiência pública
realizada junto à

comunidade, em
dezembro de 20 ll, definiu
a destinação dos recursos.
Hoje, a comunidade do
Rio Branco dispõe de
um posto de saúde ep1
sede alugada, de cerca de
130 m.etros quadrados,
comurna equipe de

ES� (�stratégia Saúde
da Faniília), formaq:a

da unidade Rio Branco,
dispõe do 'posto central,
Avaí, Caixa D 'Água,
Corticeira, Guarniranga,
Imigrantes eVila Amizade.
O secretário municipal de
Administração, Antônio
Ralf, revela que até o final
de fevereiro será locado

espaço para implantar um
posto na Ilha daFigueira.

'
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Qualidade é levada
em conta pelos pais
Nas papelarias do Centro de Jaraguá o

movimento ainda é fraco. Maioria dos
consumidores ainda está pesquisando
JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Depois da matrícula e dos gas
tos de fim de ano, as despesas

continuam: é chegada a hora de

comprar o material escolar. Nas

papelarias do Centro de Iaraguá,
o movimento ainda é tímido. De
acordo com a proprietária de uma

loja especializada na rua Mare
chal Deodoro, Irene Jungblut, os

país costumam deixar as compras
para a última hora. Segundo ela, a
maioria dos clientes está na fase
de realizar pesquisas. "Mas, temos
tido bastante retomo. Muitos têm
voltado para comprar", conta.

A expectativa para o cresci

mento nas vendas em 2012 é de
5% a 10%, como em todos os ou

tros anos. Conforme a proprietá
ria, o que determina o aumento é
o momento econômico do país.
"As pessoas têm preferido produ
tos demaior qualidade. Não levam
em conta só o preço", salienta. Um
artigo referência é a caixa de lá

pis de cor. Na loja de Irene, a de 12

cores mais barata custa R$ 3,90 e a

mais cara R$ 9,90. No entanto, mui
tos clientes optam pela mais cara.

"Porque duramais", comenta.
A costureira Silvana Rodri

gues tem dois filhos: Lucas, de 7
anos e Maicon, de 12. Eles estão

no 2° e 8° anos, respectivamente.
De acordo com ela, raramente
reutilizam os materiais do ano

anterior. Ela gastou cerca de R$
250 com materiais escolares e

ainda precisa adquirir alguns ca
dernos. Silvana não fez pesquisa
de preço e comprou a maioria
dos objetos em um único esta

belecimento. Ela optou por pro
dutos de maior preço, mas com

maior qualidade.
A previsão do Procon (Órgão

de Proteção e Defesa do Consu

midor) de Jaraguá era de um rea

juste de 7% a 10% nasmercadorias
escolares. Mas, de acordo com o

diretor do órgão, Adilson Macário,
ainda não se observou diferença
nos preços. "Não acreditamos que
deva haver reajuste. Principal
mente porque os valores já foram
divul�ados", acrescenta.

EDUARDO MONTECINO

J

Segwulo o Procon não deve haver mais
reajuste nos preços no iaúcio de 2012

!
l

Com a Oi, sua casa sempre pode ter mais. Quem temj
Oi Fixo assina Oi TV a partir de RS 49,9OImês. !

i
,
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Moradores sofrem
A causa do problema foi a retirada de
uma ponte que dá acesso à BR-280
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Há cerca de um ano, quando
uma ponte que dava acesso

à BR-280 foi retirada, os mora

dores da rua Amandus Rengel,
bairro Rio Cerro I, passaram a

ser incomodados com o excesso

de poeira. O problema é provo
cado pelo intenso movimento de
caminhões e ônibus que passam
pelo local por falta de outro aces

so à rodovia federal, já que não

há mais a ponte.
O operador de máquina Ivan

dro Pasa conta que ele e outros

moradores já ligaram para a

Prefeitura solicitando que a rua

fosse molhada. No entanto, a re

clamação é de que o caminhão

pipa passa em� uma velocidade

que não é suficiente para que a

terra fique molhada por muito

tempo. "Eles molham, mas logo
passam os veículos e volta a po
eira", conta.

O principal problema para os

.;-

moradores é a sujeira ocasiona
da pelo pó. "Não dá para deixar
a casa aberta, porque suja tudo,
não dá para colocar roupa no

varal também, que acaba tudo
cheio de terra', reclama o mo

rador. "Pensei até em sair dessa

rua, mas não vou deixar minha
casa para ir morar em algum lu

gar tendo que pagar aluguel",
completa. Outro incômodo é a

volta que precisa ser dada para ir
a algum lugar, pois é "gasto mui
to com dinheiro em gasolina".

Ivandro ressalta que a Pre
feitura deve encontrar uma so

lução logo, que seria asfalto ou

a reconstrução da ponte. "Eles

começaram a reconstruir a pon
te, mas é muito devagar, a obra
não anda, hoje tem apenas uma

passarela, mas é muito perigoso
passar por lá", diz o operário. A
reportagem de O Correio do Povo
tentou entrar em contato com o

secretário de obras de Jaraguá do
Sul, Odimir Lescowicz, mas ele
não foi encontrado.

•

com a poeira
D�O

INSEGURIlNÇIl Motoqueiropassapelapassarela improvisada enquantoponte é construída

MARCELE GOUCHE

Obra é solicitada há dez anos pelosmoradores dõ Braço Ribeirão Cavalo

Galeria deve acabar com problema de enchentes
Os problemas de alagamento

na região próxima ao Km 74 da

BR-280, no bairro Braço Ribeirão
Cavalo, deverão ser solucionados
a partir desta semana, quando
serão concluídas as obras de uma.

galeria. Está faltando apenas efe
tuar a injeção de solo-cimento
nos vazios existentes entre o

bueiro e o selo.
No total, a obra, que ínicíou

na segunda quinzena de dezem

bro, tem extensão de 26,4 metros
e o custo é de aproximadamente
R$ 100 mil, um investimento do
Dnit (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes),
órgão responsável pela constru

ção da galeria.
.

O presidente da Associação
de Moradores do Braço Ribeirão

Cavalo, Paulo Sérgio de .Oliveira, ..

lembra que a obra vem sendo rei
vindicada há dez anos e destaca
a importância da galeria para a

comunidade. "Para a gente é es

sencial, para dar vazão à água e

evitar enchente. A outra galeria
é muito pequena e não dá conta,

agora vão ficar as duas", diz Pau
lo. Ainda está prevista a constru

ção de mais duas galerias atrás
da condomínio DanteMineI.

REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL- I'STADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHllLEWAGNER, Interventora

.

Rua28deAgostonOI918-Telefone:(47) 3373-0404
-

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando
se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo,
ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecidopelo apresante,�do em confonnidade com os arts. 995, 997c/c 1023. todos doCNCGJ.

Protocolo: 26084 Sacado:AlI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LIDAME CNPJ: 07.843.742/0001-28 Cedente:WBREITKOPF

COMERCIO E INDUSTRIA LIDA CNPJ: 82.636.754/0001-05 Número do Título: 0000014811 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM Data Vencimento: 01/01/2012
Valor. 875,00 Liquidação apôs a intimação: R$ 11,60. Condução: R$ 24.14, Diligência: R$ 35.60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25262 Sacado: CLEONlCE INF5 BORTOLüITI PUHL - ME CNPJ: 07_173.015/0001-09 Cedente: COPAZA DES

CARTÁVEIS PlASTICOS LIDA CNPJ: 85.151.504/0001-65 Número do Título: 038542/03 Espécie: Duplicata de VendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADI'SCO SA DataVencimento: 12/12/2011 Valor. 601,00 Liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00 �

Protocolo: 26121 Sacado: DOMINGO SURDI CPF: 963.560.658-34 Cedente: CAMPANHA INTEGRADA DE DESENVOL
VIMENTO AGRICOlA CNFJ: 63.807.586/0001-28 Número do Tírulo: 11810901 Espécie: Duplícaia de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 11/12/2011 Valor. 10,00 li
quidação após a intimação:R$II,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

. Protocolo: 26113 Sacado: EMERSON BARUFFI CPF: 946.676.249-49 Cedente: ARNO FRANCISCO DERETTI ME CNPJ:
86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000861 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO DOBRASILSA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimento: 03/01/2012 Valor. 1.I 18.95 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25376 Sacado: FABIOlA INF5 BRlDAROU ME CNPJ: 09.528.114/0001-83 Cedente: UNISERV INFORMATICA
LIDA CNPJ: 05.767.138/0001-34 Número do Título: 09528NEG Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apre
sentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 12/12/2011 Valor. 300,00 Liquidação após a intimação: R$
II ,60, Condução: R$ 24. 14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25901 Sacado: JANETE SCHMOLLERBERTOITI CPF: 016.189.489-54 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME

CNP): 05.338.614/0001 -00 Número do Título: 02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: rDlU
UNlBANCO SA Data Vencimento: 20/12/2011 Valor: 200,00 Liquidação após a intimação: R$II.60. Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 35.60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25814 Sacado: LEANDRO SOUZAFERREIRACPF: 390.542.598-09 Cedente: BANIF - BANCO INTERNACIONAL
DO RJNCHAL (IlRASIL), SA CNPJ: 33.884.941/0001-94 Número do Título: 504299093 Espécie: Cédula de Crédito Bancá
rio Apresentante: BANlF - BANCO INTERNACIONALDO FUNCHAL (IlRASIL), SA DataVencimento: 05/10/2011 Valor:

29.529,00 Liquidação após a intimação: R$II.60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15.00

Protocolo: 25966 Sacado: LEONIDI'S BRUNO BOGO ME CNPJ: 83.108.662/0001-07 Cedente: SHARK MAQUINAS PARA

CONSTRUÇÃO LIDACNPJ: 06.224.121/0001-01 Número doTítulo: 0400089763Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 28/12/2011 Valor. 3.375,00

Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 35,60. Edital: R$15,00

Protocolo: 26033 Sacado: LUCIANADOMASZAKMEYER ME CNPJ: 11.759.247/0001-02 Cedente: CANALECO DE DlSTRI

BBUlÇÃO LIDAME CNPJ: 08.674.864/0001-09 Número doTítulo: 5873-1-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indi
cação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 29/12/20II Valor. 308,60 Liquidação após a intimação: R$
11.60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26125 Sacado: MARCEW BENILTO BERRI CPF: 683.461.409-59 Cedente: Ç;OMES MAQUINAS E TRANSPOR
TES TIDA CNPJ: 02.900.946/0001-30 Número do Título: 625.1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 03/01/2012 Valor: 495,98 Liquidação após a
intimação: R$II,60, Condução: R$52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26098 Sacado: MARCENARIAE SERVIÇOSM.R.L ME CNPJ: 07.582.520/0001-07Cedente: IRMAOS FISCHER S/A

INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 82.984.287/0001-04 Número do Título: 229891/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASlI,SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 02/01/2012 Valor: 896,31
Liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$ 24,14. Diligência: R$ 35.60, Edital: R$15,00

Protoco)o:26026Sacad.:NETO IMPORTCOMERCIOEINDUSTRIADECONFECÇOI'STIDAMECNPJ:07.034.463/0001-13
Cedente: SAU.O CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LIDA CNPJ: 01.968.595/0002-17 Número do Título: 0001252412

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 28112/2011

Valor. 802,64 Liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25699 Sacado: TEREZINHA GRAF CPF: 659.796.569-87 Cedente: CRAVIL CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número
do Título: 00435201 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM DataVencimento: 19/12/2011 Valor. 364.98 Liquidação após a intimação: R$ I1,60, Condução: R$ 10.88,

Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 26087 Cedente: CRAVIL CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00449801 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante,BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 28/12/2011

Valor: 230,98 yquidação após a intimação: R$ 11,60. Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15.00

Protocolo: 26236 Sacado:VALMOR FOSIlE CPF: 463.314.259-34 Cedente: ADILSON LUIZ DACANALE CPF: 072.002:229-
09 Número do Título: 850592 6 Espécie: ChequeApresentante:ADILSON LUlZDACANALE DataVencimento: 16/05/2011
Valor: 4.000,00 Liquidação após a Intimação:R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guararnirim, 17 de janeiro de 2012..

CHRlSTA INGE HllLEWAGNER, Interventora
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Daiana Constantino· Interina

Meio ambiente

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

T Tma reunião com o promotor
U doMeioAmbiente deIaraguâ
do Sul,Alexandre Schmidt dos
Santos, e o secretário deAgricultura
daPrefeitura,André Cleber deMelo
(PV), está prevista para a próxima
semana.Na pauta, a regulamentação

da lei que prevê o pagamento de uma
quantia para os produtores agrícolas
que adotarem práticas de proteção ao
meio ambiente. Uma equipe técnica
da administração municipal deve
orientar os participantes e, segundo o
titular da pasta, a previsão épara que

a proposta comece a ser implantada
no bairro Garibaldi. Atéfevereiro, o
governo pretende ter as atividades em
funcionamento e um fundo municipal
criado para administrar os serviços,
quejá são realidade emMinas Gerais
há20anos.

" CANDIDATO A PREFEITO POR ARAQUARI
Atual secretário de Saúde da
Prefeitura de Iaraguá do Sul,
Francisco Garcia (PSD) é um dos
comissionados do governo da

prefeitaCecilia Konell (PSD) que
deve se desligar da pasta para
concorrer a um cargo público nestas

eleições municipais. Porém, Chico,
como é conhecido popularmente,
não têm intenções de entrar na
corrida políticaem J'aráguá do Sul,
mas sim ém.Araquarí, onde viveu
de 1978 a 2008 e estudou na escola

" agrícola quando tinha 1ianos.

Saúde preventiva
Amanhã, em São Francisco do Sul, será
produzido o vídeo institucional de 2012 sobre
saúde preventiva do governo federal para alertar
a população sobre as doenças sexualmente
transmissíveis durante o "Reinado Carnavalesco".
O presidente da Câmara deVereadores, Clóvis
Matias, sugere a gravação de imagens da Prainha,
Praia da Saudade, além da cidade histórica na

Babitonga. A realização é do Ministério da Saúde
e o material será divulgado em todos os canais de
televisão.

PPJOVEM
Na última sexta-feira, militantes "do PP de

Iaraguá (foto) se reuniram para tratar sobre
a organização da executiva provisória do PP

Jovem, na cafeteria do Shopping Breithaupt. Em
março, o grupo definitivo deve ser apresentado,
segundo o presidente do grupo, Luiz Fernando
Almeida. O pré-candidato a prefeito Dieter
Ianssen e o presidente da sigla, Ademir Isidoro,
também participaram da reunião. "A nossamissão
é trazer os jovens para discussões relacionadas
às políticas local, estadual e federal, sempre
respeitando a opinião de todos, colocando em
prática o princípio da democracia", afirmou
Almeida. "Quero tirar os jovens da ociosidade
política e fazer os mesmos entenderem que
os jovens serão os políticos de amanhã,
porém, para isso, quero trazer os jovens para
discutir política, para que no futuro, quando
forem ocupar cargos eletivos, não se tornem

marionetes nasmãos das raposas velhas".

Atualmente, há cerca de 80 jovens filiados ao PP.

ARQUNOOCP

Cidades Sustentáveis
Quatro meses após o lançamento oficial, o programa Cidades

.

Sustentáveis já contabiliza uma lista de apoiadores e hoje
reúne o apoio de 19 empresas e a parceria de 25 organizações.
Amobilização pelo país também já vem garantindo a adesão
oficial de pré-candidatos e partidos políticos que assinaram
a Carta Compromisso proposta pelo programa. Entre os

partidos, PT (nacional), PPS (nacional), PV (municipal de
Vitória, ES), PDT (municipal de Mauá, SP), PSL (municipal
de Mauá, SP) já se comprometeram a mobilizar seus
futuros candidatos às eleições de 2012 com as ferramentas, "

as referências exemplares e as diretrizes oferecidas pelo
Programa Cidades Sustentáveis. Além disso, foram ainda
formalizados protocolos de intenções com duas organizações
importantes: a Frente Nacional de Prefeitos e a Associação
Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente.

MARCELE GOUCHE

l
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IMÓVEIS "7

ETAi
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-01 00
Meu País é o Sul
Iaraguá do Sul está entre osmunicípios do Sul
do país que estará incluído em uma pesquisa do
movimento Meu País é o Sul. O trabalho inicia
neste ano nos Estados de Santa Catarina, Paraná
e Rio Grande do Sul e o objetivo é diagnosticar a
vontade da população de tomar a região um país.
Amobilização começou em setembro de 2011 e

será concluída com um plebiscito consultivo em
2015. De acordo com Celso Piermann, integrante
da organização, um grande encontro acontece

emmarço, 'em Florianópolis, para tratar sobre os

trabalhos e a campanhadeste ano.

Pontes
Assimque forem retomadas as atividades da

administração de Jaraguádo Sul,napróxima
semana, o secretário dePlanejamento,Aristides
Panstein (PSD), acreditaque aprefeitaCecilia
Konell (PSD) deveabriro processo de licitação
para aexecução doprojeto deumaponte entre
osbairrosJaraguáEsquerdo eRioMolha,

Reclamação
À coluna, o vereador Jaime Negherbon (PMDB)
disse que moradores do bairro Rio Cerro 1 estão

indignados com a paralisação das obras de
uma: ponte. "Apopulação está em uma situação
complicada e a Prefeitura está de férias. Precisamos
resolver o quanto antes porque a passagem
é de difícil acesso e as obras paradas causam
congestionamento", criticou o peemedebista.

Recomeço
Deputado Carlos Chiodini (PMDB) fez uma
reunião ontem com o pessoal do seu gabinete
de Iaraguá do Sul, marcando a retomada das
atividades deste ano. À tarde, o peemedebista
seguiu para Joinville, onde encontrou o senador
Luiz Henrique da Silveira (PMDB).

"

Fórum SocialMundial
o programa Cidades Sustentáveis será debatido
durante o Fórum SocialTemático e se "inscreve
no processo do Fórum SocialMundial como uma

etapa preparatória para a Cúpula dos Povos na
Rio+20. O evento acontecerá de 24 a 29 deste mês
e será sediado em PortoAlegre, no Rio Grande do
Sul, e cidades da região Metropolitana - Gravataí,
Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Como
um espaço aberto e plural, a programação do
fórum será fundamentalmente constituída por
atividades propostas e geridas por movimentos,
coletivos e organizações da sociedade civil,
relacionadas ao tema "Crise Capitalista, Justiça

"

Social eAmbiental". Além disso, o evento acolherá
também o encontro de redes internacionais,
articuladas em torno de Grupos Temáticos de
reflexão sobre assuntos pertinentes.
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PERSONAGEM HISTÓRICO

RaoulWalIenberg, diplomata desaparecido
Visto pela última vez em 17 de janeiro de 1945, o

diplomata e empresário sueco RaoulWallenberg esteve
entre os muitos desaparecidos na ocupação soviética da
Hungria - e entre as muitas pessoas que se destacaram

pelos esforços humanistas na SegundaGuerraMundial.
Em 1944, como o enviado especial da Suécia em
Budapeste, Wallenberg foi uma peça crucial para
salvar a vida de milhares de judeus húngaros, emitindo
passaportes suecos falsificados, adquirindo cerca de 30
edifícios em Budapeste como "território da embaixada",
e usando de sua posição para garantir imunidade aos

refugiados. QuandoWallenberg assumiu o cargo, restavam

apenas 230mil judeus na Hungria - muitos dos quais,
salvos graças à ação deWallenberg.
Durante o auge de sua atuação na proteção dos judeus
húngaros,Wallenberg dormia em uma casa diferente a

cada noite, fugindo das investigações nazistas. Embora
fosse visto como um herói após o fim da ocupação alemã
na Hungria, a situação não melhorou durante o domínio
soviético-visto como um espião em potencial, devido a

suas conexões com os EUA,Wallenberg foi convocado para
uma reunião com o marechal Rodion Malinosky no dia 17

de janeiro de 1945 e nunca mais foi visto publicamente,
sendo levado para a Romênia, onde teve um julgamento
rápido, edepois encaminhado a Moscou. Segundo a

U.S.S.R.,Wallenberg foimorto emmarço do mesmo ano,

a caminho de Debrecen, na Hungria, mas evidências
indicam que o embaixador faleceu na Rússia, em 1948.

19áo
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Vacinação
Na edição da semana entre 12 e 18 de janeiro de 1980,
o jornal O Correio do Povó relatava a correria em busca
da vacina Sabim nos postos de Saúde de Íaraguá do Sul
e do restante do Vale do Itapocu, devido li um surto da
Poliomielite (paralisia infantil) em várias regiões de Santa
Catarina.
O surto da doença havia começado no final do ano
anterior, e já tinha deixado vítimas fatais na região Sul do
Brasil. Embora o foco da campanha de vacinação fosse
as crianças entre os dois meses e os cinco anos de idade,
não era recusada a dose para crianças mais velhas - e

como revelou a Secretaria da Saúde, em alguns postos
foram vacinadas até adolescentes na faixa dos 14 anos.

Somente na semana da edição, a Central de
Medicamentos (CEME) em Florianópolis enviou ao

município duas mil doses da "gotinha", e informava que
não havia risco do medicamento fazer falta na região.
Até a data da edição, não haviam sido registrados casos
na região doVale do Itapocu, porém os postos de saúde
frisavam que era importante prevenir, devido ao perigo

oferecido pela doença.
Embora seja considerada erradicada no território
nacional, a vacinação contra a Poliomielite ainda é de

grande importância, devido à ocorrência de surtos da

doença naÁsia e naÁfrica :- e que podem se espalhar
para o Brasil através de viajantes.

Grupo Lunelli

PELO MUNDO

1949

Primeira Sitcom
No dia 17 de janeiro de 1949, a rede de
televisão CBS transmite o primeiro episódio
da comédia de situação "The Goldbergs",
narrando o cotidiano de uma farru1ia judaica
no Bronx. Criada pela comediante Gertrude
Berg, a série já era sucesso nas rádios desde

1928, e embora se tratasse de uma comédia,
abordou temas de grande importância
para a população judia americana, como o

Holocausto. Para a crítica e a comunidade

judaica dos EUA, a série foi responsável por
eliminar vários dos estereótipos negativos a

respeito dos judeus na ficção.

1946

Conselho de Segurança
Em 17 de janeiro de 1946, o Conselho de

SegurançadaOrganização dasNaçõesUnidas
(ONU) realiza sua primeira reunião, naChurch
House, distrito deWestminster, Londres. Contando
então com 11 membros - atualmente são 15 - o

conselho deliberou sobre o Comitê de Pessoal

Militar, estabelecido pelo órgão na reunião
seguinte, no dia 25. Desde então, o Conselho de
Segurança daONU se encarrega das resoluções e
medidas para resolver conflitos armados ao redor
domundo.

INVENÇÕES ANTIGAS

Basquetebol
Hoje um esporte extremamente popular, o
basquetebol surgiu em 1891, criado pelo
professor de Educação Física James Naismith,
doYMCA (Young Men's Christian Association)
de Springfield, Illinois - hoje a Universidade
de Springfield. Naismith buscava algo que
pudesse manter seus alunos ativos em dias
de chuva - outros jogos exigiam espaços
grandes demais para os ginásios cobertos da
associação. Em sua

primeira versão, a
"cesta" não era aberta,
como as atuais, e a
bola tinha que ser

retirada manualmente

-após cada ponto. O
jogo começa a ganhar
a forma moderna a

partir de 1906, e a

profissionalização
começa por volta de 1910.
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oCORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2012

aça' premia
as produçõe

•

c rmenses
Inscriçõesjá estão abertas e terminam

na primeira semana defevereiro

AUDIOVISUAL

,

JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMlíNN

cê aí, caro leitor, tem
alguma ideia que julgue
brilhante já transpor
tada para as câmeras

cinematográficas? Se a

resposta for sim, este

pode ser o seu ano de divulgar a
produção e, com uma pitada ex

tra de sorte, de faturar R$ 5 mil.
É que está aberto o período

destinado às inscrições de traba
lhos na primeira edição do Faça
(Festival do Audiovisual Catari

nense). A iniciativa vai premiar
os melhores filmes com até 25
minutos de duração nas catego
rias ficção, animação, documen
tário e curta-metragem. As três

primeiras modalidades serão
avaliadas por um júri oficial. Já
na última, quem escolhe o ven

cedor é o público.
A mostra, que tem prazo de

cadastramento de projetos até a

sexta-feira 3 de fevereiro, ocorre-

rá, em abril, nos municípios de

Lages e Blumenau e na capital
Florianópolis. As exibições estão
marcadas para acontecer, res

pectivamente, entre os dias 12 e

14, 19 e 21 e de 25 e 28. A relação
dos selecionados será conhecida
em 2 de março.

A boa notícia é que o Faça não
delimita a data de produção das
obras e nem exige ineditismo. A

seleção caberá a uma curadoria

integrada por três profissionais
com reconhecida experiência
em cinema e vídeo no Estado. A

realização do festival está subor
dinado à Exato Segundo Produ

ções Artísticas em parceria com

a Alquimídia.org. O evento tem

apoio institucional da Cinema

teca Catarinense e do Fundo

Municipal de Cinema de Flo

rianópolis, além de patrocínio
do Funcultural, mecanismo de
incentivo mantido pelo governo
catarinense. Para outras infor

mações e inscrições, acesse o site
www.faca.art.br.

1
I
1
I
I

1
ii

,r RECÉM LANÇADO
O 6Ime 'Ils aventuras de Tintim', que já está sendo exibido em
cinemas da região, 'VeIICeII na categoria 'melhor animação'

Globo de Ouro se rende
a longa-metragem francês

Realizado na noite do último domingo, em Los Angeles, nos
Estados Unidos, o Globo de Ouro, prêmio-que abriu a temporada
de 2012, rendeu-se a uma produção muda e filmada em preto
e branco. O longa-metragem francês 'O artista' recebeu seis

indicações e terminou a cerimônia com três troféus. Ele ganhou
namodalidade comédia, além de também conquistar o júri com a

atuação de Juan Dujardin, considerado o melhor ator do ano no
estilo. Por fim, o filme ainda recebeu aplausos pela trilha sonora.
Depois da produção francesa, os holofotes brilharam para

.

'Os descendentes', que conquistou a estatueta namodalidade
drama. O protagonista da trama, George Clooney, venceu
na categoriamelhor ator.

o ARTISTA

Longa levou
três dos seis prêmios
que disputou. Elenco
comemorou e sucesso do
filme, o em preto

e branco e sem falas,
... FOTOS DIVULGAÇÃO

ffi� ..�.

OS PREMIADOS DO GLOBO DE OURO

Categoria Cinema
• Melhor filme (drama): 'Os descendentes
• Melhor filme (musical e comédia): 'O artista'
• Melhor atriz (drama): Meryl Streep,
em 'A dama de ferro'

• Melhor atriz (musical e comédia): Michelle
Williams, em 'Myweekwith Marilyn'

• Melhor ator (drama): George Clooney,
em 'Os descendentes'

• Melhor ator (musical e comédia):
Jean Dujardín, em 'O artista'

• Melhor atriz coadjuvante (drama): Octavia

Spencer, em 'Histórias cruzadas'
• Melhor atar coadjuvante (drama): Christo
pher Plummer, em 'Toda forma de amor'

• Melhor roteiro: 'Meia-noite em Paris', de
WoodyAllen

• Melhor animação: 'As aventuras de TinTim'
• Melhor trilha sonora: Ludovic Bource,
em 'O artista'

. • Melhor canção original: 'Masterpiece', de
Madonna, em 'W.E.'

• Melhor filme em língua estrangeira:
'A separação' - Irã

- Melhor diretor: Martin Scorsese, por 'A

CategoriaTV
.

• Melhor série de TV (drama): 'Homeland'
• Melhor atriz em série de TV (drama): Claire
Danes, em 'Homeland'

• Melhor ator em série de TV (drama): Kelsey
Grammer, em 'Boss'

. • Melhor atriz (musical ou comédia): Laura
Dern, em 'Enlightenment'

• Melhor ator (musical ou comédia): Mau
LeBlanc, em 'Episodes'

• Melhorminissérie ou filme para TV: 'Down-

invenção de Hugo Cabret' townAbbey'
• Melhor atriz (minissérie ou filme para a TV):
KateWinslet, em 'Mildred Pierc'

• Melhor ator (minissérie ou filme para TV):
Idris Elba ,em 'Luther'

.

• Melhor atriz coadjuvante (série, minissérie
ou filme para TV): Iessica Lange, em Amerí
can Horror Story'

• Melhorator coadjuvante (série; minissérie
ou filme para TV): Peter Dinklange, em
'Game ofThrones'

• Melhor série musical ou comédia:
'Modem Family'
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Planta hortense nutritiva, muito açucarada
2. Deformar um tecido deixando sinais de vincos e dobras
3. O resultado de uma atividade ITecido preso a um chassi,

sobre o qual se pintam quadros 2

4. Repetição 1 A capital do Oregon, estado do noroeste dos
EUA 3

5. A cidade de um bíblico José
6 .. Pupilo 1 As iniciais do ator e cineasta paulista Anselmo 4

7. Automóvel fabricado pela GM
8. As iniciais da atriz norte-americana Jolie, de "Tomb Rai- 5

dar" 1 Declínio
9. O romance de Mário de Andrade com o "herói sem ne

nhum caráter"
10. Naquele local 1 A mode! é a que desfila ou posa no 7

mundo da alta moda e sobressai por sua fama ou por
seu prestígio

11. O oposto de frequente 1 O artista espanhol Joan
(1893-1983) 9

12. Que se irrita com facilidade ou que frequentemente
demonstra raiva i O

13. Agradável ao ouvido.

VERTICAIS
1. Árvore tropical, de porte gigantesco, típica da África 1 i 2

Sala que serve, nos teatros, para o ator se vestir ou

repousar 13
2. Fibra vegetal 1 Réptil aquático de pernas curtas e pele

muito grossa
3. A pintora do Amaral (1897-1973), considerada a pio

neira do modernismo no pais 1 Pequeno molusco que
forma colônias, típico dos mares quentes

4. Tempo memorável que estabelece nova ordem de fatos
1 Muito forte

5. Sigla do estado brasileiro com o menor número de mu

nicípios 1 O ex-jogador e técnico de futebol Tele (1931-
2006) 1 O símbolo químico do cádmio

6. Entroncamento de rodovias de forma circular 11002, em
algarismos romanos .

7. Um macaco como o cuatá 1 Substância que se acres
. centa à outra para melhorá-Ia ou conservá-Ia
8. Gigantesco marnítero dos mares 1 Outro nome do car

rapicho, planta com pequenos espinhos ou pelos que

aderem às roupas e aos pelos dos animais
9. Instálação que serve de cerca 1 Nome de cápsulas espa

ciais americanas, inclusive o da que levou os primeiros
astronautas à Lua.

2 3 5 13 7 8

•
•

• •
• II
• •

•
•ii
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A RECREATIVA

Plll
SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

PREVISÃO DO TEMPO

NAS BANCAS

Um ateu confesso estava pescando tranquilamente no famoso lago Ness,
quando, de repente, viu urn monstro enorme emergir do lago. Apavorado,
ele começou a gritar incansavelmente:
- Socorro! Socorro! Alguém me ajude!
Mas ninguém conseguiu ouvir os gritos e, então, ele percebeu o monstro

caminhando em sua direção. Desesperado, suplicou:
- Senhor meu Deus, por favor, me ajude!
Nesse exato momento, apareceu urna luz descendo do céu e uma voz

ressoou:

- Por que você pede socorro? Não era você que vivia se vangloriando de não
acreditar emmim?
- Ora, Senhor! Dá um tempo! Cinco minutos atrás eu nem acreditava no

monstro do lago Ness.

SUDOKU

9 1 4 8
- _.

5 3 1
_ ..

8 1 4

5 1 3 6
- --

4 1 2
._- "".,'"""",,,,-

2 9 5

2 5 7

1 8 5

3 6 2 4

, DIVIRTA-SE

o ateu

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

'1;,-:;;
.MAFRA

......
160210

O dia corrieça com apresença
do sol em grande parte do
Estado. Porém, é no Extremo
Oeste e Oeste que ele

predomina ao longo da terça
feira. Já na faixa litorânea, há
nebulosidade variável e chuva

�... �o t1o

isolada durante o período. � !�. _.�.---

-�'-..;�
....

<,

�
Temperaturas
voltam ti subir
Nesta terça-feira, os termômetros voltam
a registrar temperaturas em elevação no
Estado.Além disso, na faixa litorânea,

_

a sensação é de ar abafado. Os ventos
vão soprar de sudeste em direção a
leste passando anordeste. Eles vão de
intensidade fraca amoderada,

Terça-feira tem
manhã de sol

I
I

_

JARAGUA DO SUL E REGlAO

HOJE AMANHÃ

c-

QUINTA
MíN: 200C

CHAPECÓ
JOAÇABA
......
190310

CANOINHAS

"�i;í
RIO DO SOL
......
180260

JO!NVllLE
......
200270

_..iI"
k'�
�!J'!rlf,,1I

JARAGUÃ Dt1SUL
......
200270

I

MíN: 200C MíN: 19°C
�jJ�MÁX: 26°C

SEXTA
..

LAGES
......
150270

Circulaçãomarítima
deixa o dia nublado
Na quarta-feira, os municípios próximos
ao litoral catarinense devem ter urn dia.
pautado por nuvens devido à circulação
marítima. No anoitecer pode chover
também no Meio-Oeste. No restante
das regiões, o sol predomina. As
temperaturas seguem em elevação.

@
SEVOCÊ V/lJ PARA. .•

NOVATRENTO

\

r
í

I

Ensolarado

'$ji,�

Parcialmente
Nublado

r;-;;-;:
Chuvoso

A terça-feira será de sol
com muitas nuvens. Elas

também pOdem trazer chuva
a qualquer hora do dia. As

temperaturas oscilam entre
os 20'C e 27·C.

9/1

i6/i

23/1

31/1

Nublado
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eu vou?
Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 4788383084

Com queroupa eu vou?
Bom meninas, como o verão está apenas começando, e aqui nessa coluna são vocês quem
mandam, a dica de hoje é para uma leitora que me mandou um e-mail super fofo (amei viu?)
pedindo dicas de looks para usar em festinhas durante o dia na praia. Hum, pura delícia essas

festinhas, adoro!
O legal de festa na praia (e ainda nessa estação) é que estamos mais livres de looks montados e

podemos sair mais despretenciosas de casa com uma rasteirinha de amarrar, chinelo havaiannas
ou até de espadrilles, caso sua festa não seja na areia, senão recomendo os dois primeiros.
Por ser verão, não precisa sair de casa necessariamente de florido, ok? Mas nessa onda de

estampas é até legal brincar com elas. Inclusive, com a de frutas.

Ah, outro fator importante: se a festa for na areia e você for do tipo que adora se jogar na água,
aconselho uma saída de praia bem bonita com o biquini por baixo, ou até mesmo um vestidinho
mais soltinho. Saia longa e biquini tomara que caia também fica uma graça.
Agora, se a festa é na praia, mas dentro de um hotel ou da casa de alguém e não houver

pretensão nenhuma de um banho de m�.r, indico macaquinhos,shorts jeans bem detonados e

uma blusa fofa, enfim ...na praia vale tudo, só não ficar triste sem saber com que roupa ir. =)
E quando eu falo em looks, falo de ummodo geral. Saias e vestidos (curtos ou longos),
macaquinhos, enfim ...vale tudo!
Já nos cabelos, eu recomendo uma headband, talvez um lenço florido, para quem não quer
usar flores no look, ou até mesmo um rabo de cavalo (geralmente faz um calorzão incrível
né? E ninguém merece sair com o cabelo molhado de suor).
Está pronta; está linda, está fresquinha e confortável? Então, curta a festamuito!

Respondam-me uma coisameninas, vocês não estão sentindo
uma onda salada de fruta nesse verão?

Pois é, depois que Prada e StellaMcCartney desfilaram suas

bananas e pomelos na passarela, marcas do mundo inteiro
vieram com limões, melões, mangas, abacates, melancias,

entre outras deliciosas e coloridas frutas. Que aliás, não
aparecem só em roupas como também em acessórios, bolsas e

sapatos. O tropicalismo invadiu as ruas e é hora de olhar com
olhinhos bem brasileiros essa tendência super bombante!

E aqui entre nós, é a cara do nosso verão
né?!!!#Carmenmirandafeelings

� I t ;" , I ,. , I I I I e I I I I I I " 'J , t � I I :t J. I I I •. J ....... j .. I.L I I �".I . .,I_,f" .1:" • C I ,._' 'lo �
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Pontuelidade, eficiência,
conforto e segurança,
agora, de

I 32750909
ROTABELA

Ta-Al'IC ,,",�r!. EXI -t; ...

Moa Gonçalves

Moita
F"lí entre nós, não é só no litoral de Balneário Cam

Uboriu que a turma se refugia para um bermudão de
sol e mar. Na maior moita, vários nomes badalados da

high jaraguaense estão com apartamentos reservados

em Ubatuba, São Francisco do Sul, Enseada e em Laguna
para curtir o Carnaval. É a turma que adora ficar longe
de qualquer reco-reco, na base do sigilo total.Então tá!

Atlanta·
Este colunista, Beta Kuhnen, Paulo Chiodini,Valéria
Iunkes, Tato Branco e mais uma trupe animada, em
agosto, vai desembarcar emAtlanta, nos Estados
Unidos, para edição especial da "Garagem". A recepção
ficará a cargo do big shotWalter Ianssen Neto, o Teca.

Violão
Aquele programete 'Fome Zero', pelo menos para
algumas amigas mais descoladas, continua firme
e forte verão afora, até quarta-feira de Cinzas. As

comidinhas bem leves e muitas saladas com água de
coco fazem parte do cardápio do dia a dia. Além de

mergulhar, nadar e correr. Melhor ainda, no day after
. de uma boa balada. Certas .elasl

..�v�e�.... r
1...tA ELÉTRICOS E INSTALÇÕES

ELÉTRICAS INDUSTRLaJS

r

BELAS Talita Zulkowski e Femanda
Bianchi nos corredores da London�

W\\-W�'-fCVELETRICACOl\.I

Te}: (47) 3370-3369

UPPER k\d�
Leitor liel
o leitor fiel de hoje
é o amigo Adilson,
da Recreativa Duas

Rodas, que sempre
lê esta coluna para
ficar por dentro das
novidades de nossa
sociedade. Valeu

mesmo, irmão!

3370-3242
417 33:#2'- li�5

GENTE DO BEM O casalMárcio
e MônicaMenegotti Schünke,
no Restaurante Madalena

moagoncalves@netuno.com.br

("
V,

éapital
.

www.imoveiscapital.net

473370.2900

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

473371·1788

• "Faceoook está sendo
um dos maiores motivos de
divórcio no Brasil. Só perde
para o Reino Unido. Os
advogados estão adorando.

• Sempre queforfazer uma
festa descolada lembre da
Black Lemon. A rapaziada
faz um coquetel shotu de
bola .

SUSHI Gislaine Bruns e o namorado
Paulo Junior, no Kantan Sushi Lounge

Saia justíssima
Um conhecido fíguraço da urbe sorriso ao sair da casa da noiva, .

domingo, disse que daria uma passada na casa de um amigo, para
dar os parabéns, e foi para o Fuel Living. Eis que quando ele já estava

lá, todo empolgadinho, ela ligou e ele correu até o banheiro para
atender o celular. Aí ela perguntou: - Onde você está? E ele disse:
- Na casa do Mauricio, e você, amor? Ela: - Aqui do lado de fora do

banheiro, pode sair, babaca! DeU um borogodó!

Ai. se eu te pego Odirley
Parabéns para Odirley Floriani,
que é o grande aniversariante
desta terça-feira. Feliz
aniversário!

• Dia 22 de janeiro,
acontece uma concorrida

pedalada de Iaraguâ do Sul
a Corupá. Um dos destinos
será a reserva particular do
patrimônio naturalEmílio
F.Battistella - Parque das
Cachoeiras de Corupá.
Mais informações no
e-mail marinesronchi@

gmail.com.
•Recebi o bonito convite
de casamento dos jovens
Jonatan Depin e Fabiane
Michalack.A cerimônia
será no dia 18 de fevereiro;
às 19h, na Capela
Noviciado Senhora de
Fátima.

• Após o ato religioso,
parentes e convidados serão

recepcionados em grande
estilo noRestaurantePedra
Branca.

Destaque
Amorena Sônia Fonseca,
linda, livre e querida, é
destaque em nossas baladas.

Dica de

terça-Ieira
Curtir o restaurante Tutti's.
Muito bom. Vale a pena
conferir. Onde? Na cabeceira
da ponte da Rua Reinaldo Rau.

Paquerada
A amiga de todas as horas
Carolina Rios, linda, simpática,
sarada e inteligente é hoje uma
das garotas mais-paqueradas
de nossa sociedade. A gata está

podendo mesmo!!!

• Seja solidário, doe sangue.
• Com essa, fui!

Siebel&
Haisi

Ummega empresário da região
comprou unrbig apê de frente
para o mar, em Balneário de
Camboriú. Coisa de R$ 8 mi.

'83055-0024

Quem será?
Pelo menos até o

fechamento desta edição,
como diriam os jornais
de antigamente, nenhum
pré-candidato a prefeito da
nossa região havia arriscado
os passinhos de 'Ai se eu
te pego' nos eventos que
participam. Quem será
o primeiro?

Pendando bem...

"Não confundam minha

personalidade com
minhas atitudes ... Minha

personalidade é quem eu sou.

Já as minhas atitudes,
dependem de quem você é."

Tenho o

desejo de
realizar

uma tarefa

importante
na vida. Mas
meu primeiro
dever está
em realizar

coisas
humildes

como se

fossem

grandes e

nobres.

HELEN
IU!LLER

LUA DE MEL O casal amigo EveIin e Femando, da
Loja Ilkazo, durante um cruzeiro de lua de mel, em
Montevideu, Punta dei Este, Buenos Aires e Santos!!

MEGA PROMOÇÃO
Na compra de 1 peça,

você ganha outra de presente !
E o melhor, é toda a loja .

Horário de atendimento:

Segunda a sexta-feira das 9h as 19h
Sábados das 8:30h as 12h.
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CRÔNICA
F RES.
INSCH RS.
lANÇASLUIZ CARLOS AMORIM.

ESCRITOR E EDITOR

No Dia da Criança, estava eu fotografando as

palmas no meu jardim/horta - que estamos
na primavera e minhas flores estão lindas e colo
ridas - e minha cadela Pituxa, a nossa Xuxu, estava
junto comigo. Aliás, ela sempre está atrás de mim,
9u de minha mulher ou de minha filha. Lembrei
que minhas filhas já estão adultas e, apesar de
Xuxu estar com 17 anos, ela é que é a nossa bebê.
Ela é uma pinscher mestiça - tem as pernas não
tão compridas como as de um pinscher puro e as

orelhas talvez sejam mais alertas, um pouquinho
maiores, sei lá.

Está velhinha, muito velhinha e mesmo assim é a

criança da casa. Seus dentes estão caindo, já não pode
comer nada sólido, não ouve quase nada e está enxer

gando muito pouco. Esta madrugada, ao ouvir baru
lhos como se houvesse alguém dentro de casa, perce
bemos que é Xuxu andando no escuro. Ela vai fazer xixi
no banheiro ou tomar água e como está quase tudo es

curo, bate nas coisas, na parede, dá cabeçada em tudo.
Decidimos que vamos deixar a luz do corredor acesa.

Xuxu é a criança que não temos mais e precisa de
muitos cuidados. Não pode comer qualquer coisa,
pois seu fígado não está muito bom, volta emeia pre
cisa tomar remédio. Quando suabarriguinha começa
a fazer barulho, temos que dar umas gotas amarelas,
pois ela fica um, dois dias sem comer nada.

Como eu disse lá em cima, ela anda atrás demim
para que eu deite no sofá e ela possa deitar nas minhas
costelas e dormir. Sei que ela não me ouve, não sei o

quanto ela pode enxergar eme ver ou se sente um pou
quinho do meu cheiro, mas ela sabe que sou eu. O fato
é que ela espera que alguém sente no sofá para que ela

se aninhe encostadi
nha na gente' e possa
dormir um pouqui
nho.

Não demos ne

nhum presente para
ela, mas deveríamo
Pelo contrário, como
a barriguinha dela
não estava boa, tive

que segurá-la para
dar-lhe remédio em

plena madrugada.
Apesar dos seus 17 anos, nossameninavelhinha émui
to forte e não é fácil imobilizá-la para administrar-lhe
qualquermedicamento, coisa que ela detesta.

Então as cores da primavera e o Dia da Criança
me dão conta de que minha filharada está deban
dando, não compro mais brinquedos para elas neste
dia, só dá para desejar-lhes uma feliz vida, dar um
beijo, mandar outro. Apesar de adultas, elas continu
am sendo as nossas meninas, mas estão seguindo o

seu caminho. Fernanda, a fisioterapeuta, casou e está
morando longe, com o marido. Daniela, a bailarina,
está indo estudar em Portugal, vai fazer um curso de

dança. Mas a saudade vai ficando. E a "criança" que
ficou foi Xuxu. Às vezes fica muito doentinha, como
na madrugada de poucos dias atrás, quando não

dormiu, pois ficou a noite inteira tentando fazer um
ninho em umamanta, choramingando, muito estres

sada. Mas já está bem.
Então, feliz dia da criança para você, Xuxu, qual

quer que seja o dia, feliz primavera e obrigado por
ser a nossa criança.E não vá embora, não, fique um
pouquinho mais.

Ela anda atrás

d�mimpara
que eu deite
no sofá e ela

possa deitar nas
minhas costelas

e dormir.

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo. om.b

Você, leitor, já pensou em começar o ano com um novo amigo? Pois se
é esta a sua intenção, que tal adotar um desses lindos filhotes? Na foto, eles
aparecem acompanhados da mãe. Quem quiser levá-los para casa e enchê-los
de aconchego e carinho deve entrar em contato com a Bruna ou o Matheus

pelo telefone (47) 9656-3298 ou 9651-5733.

C ntabiU ade
Oem�tma�llIlie$.allial

QualidadeProtíssiQ'fT3nS�nO
CompelênCIH

Credibilidade

[:��'.8lien;:;hl
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Confiança

UMa I!GRCIlRlllI1lUE O'!ÍftlERHl.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
René diz que não sabe o segredo de Tereza Cristi

na e pergunta se Griselda esconde alguma coisa dele.
CelestE: e Vilma convencem a amiga a contar a verda
de para René. René Junior fala para Griselda que seu

pai vai sair da casa e ela deduz que Tereza Cristina
lIescobriu o segredo� Griselda manda Severino impe-
dir a entrada de Tereza Cristina no "Brasileiríssimo".
Glória marca um encontro com Beatriz na pizzaria.
Chiara tenta ser simpática quando Fábio diz que ela

gostará de conhecer Letícia. Luana avisa a René que
ele terá uma grande decepção.

Claudia na praia.

• A VIDA DA GENTE
Alice se desentende com Cícero por causa de Re

nato. laudelino reclama da sessão com o terapeuta.
Lúcio confessa a Celina que ficou animado com o re

encontro com Laura. Lorena fica desconfiada quando
Matias mostra o presente que Cris lhe deu. Eva tenta
um emprego em uma galeria de arte. Wilson conta a

verdade para Aurélia e termina o namoro. Celina não
se conforma de Nanda levar Francisco para morar

com o avô. Ana ouve Jú'lia fingido que está falando
com Manuela e fica arrasada. Dora se desespera
quando Marcos avisa que pediu demissão.• AQUELE BEIJO

Rubinho pede para Claudia não responsabili
zá-lo pelos erros da mãe. Maruschka fica furiosa
com o roubo do dinheiro e afirma a Mirta que se

, vingará de Albêrto. Ddessa aceita a proposta de
Maruschka para trabalhar na Comprare. íntima não
vai ao casamento de Belezinha. Maruschka recebe
uma notificação daação que Regina moveu contra
ela. íntima vê Belezinha desanimada depois do casa

mento. Orlandinho tenta confortar Belezinha. Amália
consola Lucena e avisa que vai ajudá-Ia com o filho.
Maruschka confirma a Rubinho que abandonou o

"fllho para se casar com Alberto. Vicente encontra

• VIDAS EM JOGO
Carlos revela que_Andrea morreu. Elton se esqui

va das acusações de Divina enquanto Margarida o de
fende. Suzana se despede de Raimundo. O rapaz fica
arrasado. Dila fica aflita ao imaginar que sua patroa
pode ser a responsável pela morte de Andrea. Elton se

manifesta contra Regina, em úma tentativa de se livrar
da culpa. Ela entra no jogo e a dupla começa uma fals(i
discussão. Lucas aproveita e pega o revolver de um

dos seguranças e atira para cima. Transtornado, ele
aponta para Regina.

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

ANIVERSARIANTES
16/1 Jacqueline Soares' Valéria M. Zapella Kaoe Schiewe
Ademir Leier Janete B. Muller Vilma Beleres Lara R. Gomes
Alcimar A. Ariotti João M.De Uz Vislei R. R. Schunwer Lucas D. Chaves
Alessandro Zoz Josiane Emanuelle Welynton Wiltuschnig Luciane B. Silveira
André L Doring Juliano Krueger Wigando W. Junior Marcia Regina
Augusto C. Preus Lucas Valentini 17/ Marlene Gacho
Camila Engicht Lucinéia V. Rosa Adriana Volz Marlize S. Iait
CamilaWulff Luis M. Floriano Afonso R. Filho Naiara Vieira
Carlos A. Schmitz Mafalda Glatz Alexandre H. Berlato Nelsi T. S. K. Pereira
Claudete Venera Mareio Schmitz Alvin Manske Nelson Hansen
Cristiane Glatz Mareio Tiago Anselmo A. de Andrade Paulo Jungton
Denilson J. Klein Margarete Ferrreira Carmen M. Fonseca Rafael C. Wischarl
Diego Siewerdt Marina F. Olegar Carmen Boncowski Rafael da Silva
Ducímery A. Feiler Mario M. Rubini Claudemir J. Pereira Rosita Kroeger
Eduardo Berner Marlete F. Kopp Edson Dalinghaus Ruan Carvalho
Elis R. Pradi Rafael E. Muller Elson Paganelli Rubens Melcherth
Erica Baumann Rogerio M. de Paula Gabriela Trentini Simone M. de Souza
Ravia H. Santos Rosa L Arnecke Gerson L Gaspar Vera L. P. Giovanella
Geovane D. Junior Rosilene Avelino Julia C. Kleine Vilmar J. Machado
Geraldo Papp Sarah Fiamoncini Juliana Gneipel Vitor cjrl���z� II .

í
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SÉRIE
OVO: A, E, I, 0, URCA

Em 1939, a Europa está
apreensiva com o início da
Segunda Guerra Mundial.
No Rio de Janeiro, o clima é
bem diferente, o Cassino da
Urca vivia seu auge: a alta
sociedade desfilava elegante
pelos salões, jogadores
sonhando com fortunas,
os músicos encantando as

plateias. Nesse cenário, o
croupier lide (Carlos �berto
Riccelli) se apaixona pela
bailarina Silvia (Débora Bloch).
Para viver esse romance, eles
vão enfrentar grandes desafios.
Uma emocionante história em

uma época em que, todas as

noites, a sorte era lançada no

cassino. Muitos se arriscavam
na roleta; outros apostavam
todas suas fichas no amor.

CD: QUEM VIVER VERÁ

Após um hiato que durou sete
anos, Toquinho lançou 'Quém

-

viver, verá', disco de gravações
inéditas e clássicos da obra
do mestre das seis cordas. O
caráter intimista das canções se

reflete também na arte gráfica,
mostrando o lado simples
e sereno de artista. Ivete
Sangalo, Anna Setton e Zeca

Pagodinho compõem o time de
participações especiais, este
último na releitura do clássico
"Regra três".
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TIRlNllAS WII,.L LEITE. www.willtirando.com.br

CAVALO DE GUERRA
Ted Narracot é um camponês destemido e ex-herói de guerra. Com problemas de saúde e bebedei

ras, batalha junto com a esposa Rose e o filho Albert para sobreviver em uma fazenda alugada, pro
priedade de um milionário sem escrúpulos. Cansado da arrogância do senhorio, decide enfrentá-lo
em um leilão e acaba comprando um cavalo inadequado para os serviços de aragem. O que ele não
sabia era que o filho estabeleceria com o animal uma conexão jamais imaginada.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras -

Leg (14h, 16h30, 19h e 21r30)
• Cine Breithaupt 2
• O gato de botas - Oub (14h, 15h40 e 17h20)
• Imortais - Leg (21 h30)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (19h)

• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os esquilos 3 - Dub

(14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Missão Impossível - Protocolo Fantasma - Leg (21 h50)
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h30)

• Cine Garten 2
• O gato de botas - Dub (13h e 14h50)
• Missão Impossível - Protocolo Fantasma -

Leg (16h40 e 19h1 O)
• Cavalo de guerra - Leg (21 h40)

• Cine Garten 3
• Sherlock Holmes . O jogo das sombras -

Leg (13h40, 16h20, 19h e 21h3P)
• Cine Garten 4
• As aventuras de Agamenon -

O repórter- Nac (15h, 17h, 19h20 e 21h10)

• Cine Garten 5
• A hora da escuridão - Leg (13h50)
• Compramos um zoológico- Dub (13h45, 16h15 e 19h)

• Cine6arten 6
• Imortais - Leg (22h)
• As aventuras de TIntim - Dub (15h1 O)
• O gato de botas- Dub (13h10)
• Imortais - Dub (17h20)
• As aventuras de TIntim - Leg (19h40)

• Cine Mueller 1
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (14h, 16h, 18h e 20h)
• Missão Impossível - Protocolo Fantasma - Dub (21 h50)
• Cine Mueller 2
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras -

Dub (13h45, 16h20, 19h e 21 h30)

• CineMueller 3
• O gato de botas - Dub (13h30 e 15h30)
• Imortais - Dub (17h20, 19h40 e 22h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

• Imortais - Leg (22h1 O)
• As aventuras de Tintim - Dub (15h10)
• O gato de botas - Dub (13h1 O)
• Imortais - Dub (17h20)
• As aventuras de TIntim - Leg (19h40)

• Cine Neumarkt 2
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30 e 17h30)
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Leg (19h30 e 22h)

• Cine Neumarkt 3
• Missão Impossível - Protocolo Féjntasma - Leg (21 h20)
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (19h20)
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Leg (13h40 e 16h20)

• Cine Neumarkt 4
• A hora da escuridão - Leg (16h30, 18h50 e 21h)
• Compramos um zoológico - Dub (13h50)

• Cine Neumarkt 5
• As aventuras de Agamenon - O repórter
Nac(15h, 17h, 19h10e21h10)

• Operação presente- Dub (13h40 e 21h10)
,

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• O gato de botas - Leg (14h)
• Cavalo de guerra -: Leg (18h30 e 21 h30)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Dub (16h)
• Cine Norte Shopping 1 (3d)
• Alvin e os esquilos 3- Dub (12h, 14h, 16h, 18h e 20h)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (22h10)

• Cine Norte Shopping 2
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras-
Leg (12h40, 15h1O, 17h50 e 20h20)

• Cine Norte Shopping 3
• A hora da escuridão - Dub (13h30, 19h10 e 21h10)
• A hora da escuridão - Leg (15h20 e 17h10)
• Cine Norte Shopping 4
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras -

Dub (13h40, 16h30, 19h15 e 21h50)
• Cine Norte Shopping 5
• As aventuras de Agamenon - O repórter -

Nac (13h20 e 15h40)
• UmDia- Leg (18h10 e 20h30)

• Cine Norte Shopping 6
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h, 15h e 17h)
• Cavalo de guerra - Dub (19h e 22h)

• Cine Norte Shopping 7
• O gato de botas - Dub (12h20, 14h20 e 16h20)
• As Aventuras de TIntim - Leg (21 h20)
• Imortais - Dub (18h40)

Katy Perry sonha
com reconciliação
Nos próximos dias, a cantoraKaty Perry
vai se encontrar pela primeira vez, desde
o divórcio, com o ex, o ator Russel Brand.

Segundo fontes próximas, ela espera uma
reconciliação. "Ele concordou em vê-la uma
última vez, quer finalizar o divórcio. Ele está
determinado a seguir em frente. Mas Katy
ainda o ama", disse a fonte. Os dois foram
casados por 14 meses.

Atriz pode ir
para r�ilitação
A atriz Heather Locklear, famosa pelo
seriado Melrose Place, foi internada após
ingerir umamistura de álcool e drogas.
Também por isso, ela pode dar entrada em
uma clínica de reabilitação nos próximos
dias. Esta não é a primeira vez que Locklear
tem problemas desse tipo. Em 2008,
uma ligação foi feita para o serviço de

emergência dos Estados Unidos alegando
que a atriz tentava suicídio.

Scheila Carvalho
leva lilha à quadra
A dançarina Scheila Carvalho levou a filha
Giulia para o ensaio técnico da escola de
samba Paraíso do Tuiuti, que ocorreu na
Sapucaí, Rio de Janeiro, no último fim
de semana.Amorena, que ficou famosa

enquanto rebolava frente ao grupo 'É o tchan'
mostrou que tem samba no pémesmo com a

menina no colo e dançou bastante. Scheila é
rainha de bateria da escola.

Pippa Middleton se

assusta com um lã
PippaMiddleton, que ficou conhecida em
todo omundo durante o casamento da
irmã Kate com o príncipeWilliam, também
tem sofrido com o assédio. Nesta semana,
enquanto caminhava pelas ruas de Londres,
ela foi paradapor um fã. A abordagem do
homem incomodou amoça. Ao que parece,
o admirador chegou perto demais para
conversar e tirar uma foto.

'

No trabalho, avalie os nscos e se envolva mais com o serviço.
Em casa, a sincelidade vai reinar e você tende a falar o que
sente. Cuidado para não magoar os outros,

TOURO
Dia benéfico para lidar com comércio, clientes e com o

público em geral, Graças ao seu calisma, a capacidade para
convencer os outros vai ser marcante,

GÊMEOS
A ambição por melhores resultados financeiros vai motivar
iniciativas. Não abra mão de seus próplios sonhos nem deixe

que olientem as suas ações no trabalho.

CANCER
Dia indicado para comprar, vender, lidar com contratos,
documentos e assuntos ligados à justiça. Seu calisma estará
elevado e hà chances de atrair uma pessoa incrível para a vida

LEÃo
O convívio familiar promete ser acolhedor, mas existem
pequenas divergências a serem solucionadas, Dia glolioso
para o romance. Você merece ser feliz!

VIRGEM
Com uma poderosa energia mental, você estará pronto para
encarar qualquer atividade intelectual. Sua capacidade de
análise não deixará passar nenhum detalhe.

Ator de BcaTados no
Baile processa a ex
Brian Austin Green, astro da série
Barrados no Baile, está processando a

ex-colega-de elenco (e mãe de seu filho de
nove anos) Vanessa Marcil-Giovanazzo.

Segundo o ator, que atualmente é casado
com Megan Fox, ele emprestou uma
grande quantia de dinheiro para a ex que
nunca foi devolvida. No total, Vanessa
teria pedido emprestado cerca de US$
200mil na época no romance .

.. ,.r-

Luana Piovani exibe

barrigão em lesta
Grávida de sete meses, a atriz Luana
Piovani exibiu um barrigão na festa
Bailinho, na noite do último domingo, no
Rio de Janeiro. A atriz espera o primeiro
filho, Dom, com o noivo, o surfista Pedro
Scooby. Mais cedo, ela aproveitou o dia de

folga para caminhar na orla do Leblon, na
zona sul do Rio. A loira usava uma regata
branca combinada a uma bermuda azul.

LIBRA
Assuma o controle sobre as finanças pessoais. ótimo
momento para planejar uma pequena viagem com a família.
No amor, cuidado com desconfianças.

ESCORPIÃO
Momento ideal para mudar a aparência e dar um ar mais

alegre ao visual. Nos assuntos do coração, se estiver sem um

amor, poderá iniciar um novo romance.

S"GlTÁRIO
Sua mente estará agitada, pensando em muitas coisas ao
mesmo tempo e sem chegar a conclusões. No romance, é
hora sonhar e deixar fluir a sensibilidade.

CAPRICÓRNIO
.

No setor profissional, dê a devida atenção a sua equipe. Nas
!fmizades, é hora de deixar os ressentimentos de lado e partir
para uma reconciliação. Com a pessoa amada, tudo de bom!

AQUÁRIO
Sua ambição estará em alta, fazendo você se dedicar mais ao
trabalho e às atividades que possam trazer dinheiro. No amor,
clima de intensidade emocional.

PEIXES

Aproveile para se dedicar ao aperfeiçoamento profissional,
No amor, os desejos estarão à fiar da pele. Aproveile para
esquentar os momentos a sós com a cara metade.
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• 17/1
Cinema: exibição do filme 'Bang Bang'
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

19E20 1

Contação de história: Ana Cigana, caD! Sandra Baron
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: 15h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

18/1
Balada: show Jean Carlos & Mafra
Onde: Fuel Living, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 21h
Quanto custa: mulheres com acesso gratuito até 23h

Informações: (47) 3376-4822

22/1
Música: abertura do Femusc
Onde: Scar, em Jaraguá do Sul
Horário: 20h30

Quanto custa: gratuito'
Informações: (47) 3275-2477

18/1
Cinema: exibição do filme 'Josué e

o pé de macaxeira'
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 10h e às 15h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

22/1
Tradição: encerramento da Festa Pomerana
Onde: Pavilhão Municipal de Eventos, em Pomerode
Horário: a partir das 9h
Quanto custa: R$ 5 e gratuito após 17h

Informações: www.festapomerana.com.br

19/1
Música: Enéias Raasch em voz e violão
Onde: MrBeef Steak House, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 23h
Quanto custa: não divulgado
Informações: (47) 3275-2230

24/1
Contação de história: No país dos dedos gordos,
com a CiaAlma Livre
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 15h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

, [ I I,
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ECO
Sustentável

Benyamin Parham Fard benyamin@biovita.com.br

Apple e ·os direitos trabalhistas

Ao adquirir um produto da
renomada marcaApple não

nos questionamos da origem do

mesmo, imaginando estes terem

sido fabricados nosEstados
.

Unidos ou outro país desenvolvido.
Entretanto, o que poucos sabem
éque quase a totalidade de

fornecedores da companhia
está concentradanaÁsia, mais
especificamente na China.
Para desmistificar dúvidas que
pairam sobre a cadeia produtiva
daApple, pela primeira vez a

empresa divulgou a lista completa
deparceiros em um relatório no

qual reconhece que há problemas
com alguns deles.
O documento é resultado de
229 auditorias realizadas pela
empresa em fornecedores no ano
passado. O número de inspeções é
80% maior que o de 2010.
O reconhecimento do problema
deforma pública é uma das
açõesmais importantes que
uma companhia podeadotar,
especialmente no casoApple,
em que a empresa reconheceu
existir em sua cadeia produtiva
problemas como trabalho infantil
e abuso na carga horária dos

empregados, más condições
sanitárias, irregularidades no
pagamento de salários, falta
de segurança na operação de
equipamentos e testes degravidez
para a admissão de mulheres.
Dentre outros problemas graves
está o caso que ocorreu no

início deste mês, quando 150

funcionários da chinesa Foxconn
ameaçaram saltar da cobertura
da fábrica, naquilo que seria
um suicídio em massa. Os

empregados protestavam contra

as condições de trabalho em uma

das linhas de produção.

Crise ambiental
no Grand Canyon
Poucos conhecem as riquezasminerais exploradas no
Grand Canyon - considerado uma das sete maravilhas
naturais do mundo -localizado no Estado americano
do Arizona, dentre elas especificamente a mineração de
urânio. Para as quase 4;5 milhões de pessoas que visitam
o Canyon todos os anos, ficam evidentes os alertas de que
as águas do rio colorado são radioativas, em função das

ações mineradoras. Os impactos ambientais causados
ao longo das décadas àquela região são reconhecidas
somente agora pelo governo norte americano, que por
causa de suasmedidas demoratória de 20 anos para

..... abertura de novas explorações, enfrenta duras críticas da
ala conservacionista e da indústria demineração, as quais
argumentam que a proibição vai afetar a economia do
Estado e tirar oportunidades de trabalho.

Etanol continua
não competitivo
De acordo com dados-daAgência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), em janeiro

. deste ano os preç-os do etanol nos

postos de combustíveis voltaram a

perder competitividade em relação à

gasolina em todo o país,A vantagem do
etanol é calculada considerando que o

poder calorífico domotor a álcool é de
.

70% do poder nosmotores à gasolina.

Nova loja em

contêiileres da Starbucks
A cidade de Tukwila,Washington, recebeu a

primeira loja sustentável da rede Starbucks feita
a partir de contêineres reaproveitados do uso

no transporte dos cafés da marca por diversos

lugares do mundo. A iniciativa verde da empresa
- que funciona como drive- thru, mas também
disponibiliza algumas mesas e cadeiras ria área
externa - foi projetada utilizando basicamente

quatro contêineres e seguindo os padrões de

construções sustentáveis do Green Building
Council para a obtenção do selo LEED .

Redução no uso de
sacolas plásticas
A partir deste mês, as empresas parceiras daAssociação Paulista de
Supermercados (APAS) realizam uma das maiores ações conjuntas
do país para banir o uso e a circulação mais de 1,7 bilhão de
sacolas plásticas em seus pontos de venda. Uma das ações das
empresas é a exibição em seus pontos de venda cartazes e banners

que chamam a atenção para o banimento destes materiais nos

supermercados de 120 municípios de São Paulo que participam da

campanha promovida pela organização. A partir do próximo dia
25, data do aniversário da capital paulista, lojasde grupos como
Pão deAçúcar,Walmart, Carrefour e Sonda elínilnarão as sacolas

plásticas de suas unidades. As alternativas para os consumidores
serão as sacolas biodegradáveis e reutilizáveis a preço de custo, além
do incentivo ao uso de outras formas de transporte dos produtos.

A Grã-Bretanha e

a energia solar
o crescimento desordenado de sua capacidade energética solar
em dez vezes (de 76,8 para 761,9megawatts), somente no ano de

2011, em função dos subsídios governamentais, fez com que as

autoridades britânicas estudassem reverter os seus incentivos.

Atualmente, 95% dos projetos solares instalados são de uso
doméstico. De acordo com analistas, a dificuldade financeira
do governo é uma situação embaraçosa em meio ao foco
sustentável que as autoridades buscam. Em contrapartida,
o ministro da Mudança Climática, Greg Barker, defende que
as atuais tarifas à energia fotovoltaica são insustentáveis
economicamente e que as mudanças precisam ser feitas.

••••••
••••••
••••••
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transformado numa referência mundial
e reconhecido como o maior parque tec

nológico do Brasil, tanto em faturamento
corria números de empresas abrigadas
nesse complexo. Vale destacar Campina
Grande, no interior daParaíba, como uma
das cidades que incorporaram ummode
lo de centro de inovação tecnológica, re
sultado do fortalecimento da formação
acadêmica por meio da UFCG (Universi
dade Federal de Campina Grande), com
destaque nas áreas de engenharia elétrica
e computação. Por outro lado, cabe citar o
Centro de Biotecnologia e Terapia Celular
do Hospital São Rafael, em Salvador, que
é o mais moderno e avançado centro de
estudos de células-tronco daAmérica La
tina, junto com o centro de pesquisa e de
senvolvimento da neurociência em Ma

cafba, no Estado de Rio Grande do Norte.

Alguém poderia duvidar da capacidade
dos nossos irmãos nordestinos?

PONTO DE VISTA

O BRASIL NORDESTINO
VICTOR DANICH.
SOCIÓLOGO

Nestes últimos seis anos está aconte

cendo um fenômeno migratório in
terno que merece ser analisado. Durante
muito tempo, principalmente na metade
do século vinte, a imigração nordestina

para os centros urbanos do Suldesenvol
vida transformou-se num fluxo constante.
No entanto, os chamados "paus-de-arara"
que transitavam o Sertão nordestino
rumo a São Paulo, estão começando a

mudar essa paisagem exatamente ao in
verso. É o que revela a recente pesquisa
do Departamento de Economia da UFP�
(Universidade Federal da Paraíba). Entre
2002 e 2007, houve um fluxo de mais de
400mil pessoas nessa direção, quemostra
que das 862mil pessoas que forammorar

no Nordeste, 47,5% eram indivíduos que
estavam voltando a seus locais de nasci
menta. Por outro lado, apesar de que o re
torno acontece, frequentemente, por falta
de oportunidades em função da satura-

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

ção das fronteiras agrícolas ou construção
civil, pode-se dizer que existem outros

fatores regionais que são determinantes
nesse processo de migração interna em

direção ao Nordeste brasileiro.
A razão fundamental encontra-se no

crescimento acentuado dessa região em

relação às demais, provocando uma vi

gorosa urbanização com 70% da popula
ção nas cidades. Desse modo, amigração
rural passa pelas pequenas localidades e

vai diretamente para as grandes. Tal fenô
meno se expressa na opção da escolha de
uma capital nordestina no lugar de São
Paulo. Ainda assim, existem outros condi
cionantes importantes que merecem ser

destacados, que são as melhorias subs
tanciais das condições sociais noNordeste
experimentado nestes últimos anos. Mais
da metade das famílias pobres recebem

algum tipo de benefício federal, tanto da
Previdência Social como do BolsaFamília,
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Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a Contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
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Apontamento: Úl8566/2012 Sacado: AJBC TRANSPORTES IlDA- ME Endereço: R EMIIlO BUIZKE 662
- Jaraguá do Sul-SC - CEP:

•

- Credor. W.BREITKOPF COMERCIO DEVElCUWS AUTOMoroRES cr
Portador. - Espécie:DMI- Ns'Iltulo: 0000013801-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 533,34 - Data para
pagamento: 20/0112012-Valor total a pagarR$618,0I Descrição dos valores: Valor do título: R$533,34 - Ju
ros: R$ 1,08Emolumentos:R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71
__________________________________________________________________________________________________ .í.\. _

Apontamento: 199084/2012 Sacado: ALCIONElANDRE Endereço: RUAWAillEMARRAU 390 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89254-260 Credor: EQUIMOVEQUlPAMENIOS IND E REPRES IlDA Portador: - Espécie:
DM! - N'Tltulo: 3343/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$350,00 - Data para pagamento: 20/0112012-
Valor total a pagarR$426,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 350,00 - Juros: R$ 0,81 Emolwnentos:
R$II,60 - Publicação edital:R$23,IO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 198828/2012 Sacado: ALEXANDRE AUGUSTO DIElL Endereço: R. JOAQUIM A GIRO
lA,210 - JARAGUADO SUL - CEP: - Credor. POSTODE SERVICOS1l\BORDA IlDA Portador: - Espécie:
DMI- N° Titulo: 21830 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$149,00 - Data para pagamento: 20/0112012-
Valor total a pagarR$228,20 Descrição dos valores: Valordo título: R$149,00 - Juros: R$ 0,34 Emolwnentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

.

Apontamento: 198490/2012 Sacado: BEUA SUL COM DE MOVEIS IlDA Endereço: R REINOIDO
RAU 60 SAlA 17 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: TRANSPORTES RODOSUPER LIDÁ
Portador: - Espécie: DMI- N' Titulo: 258438-0 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 86,18 - Data

para pagamento: 20/0112012- Valor total a pagar R$154,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$
86,18 - Juros: R$ 0,37 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 9,96

Apontamento: 198894/2012 Sacado: C1AUDIALUANA STOLFl ME Endereço: R. JOAO JANUARlO AYRO
SO 2050 SAIA 03 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor. SIVALSKlINDUSTRIATEXTIL LrDA
Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 9193-6/4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 984,76 - Data para pa
gamento: 20/0112012-Valor total a pagarR$1.062,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 984,76 - Ju
ros: R$ 5,25Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 198039/2012 Sacado: CONFEC DESlAQUE LrDA ME Endereço: RUA JOAO JANUARlO
AYROSO 1699 SL 1 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: BANCO SAFRA S/A Portador.1ND COM
DEMAUlAS RVB IlDAEspécie:DMI- N'Título: 424851024 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$332,51
- Data para pagamento: 20/0112012- Valor total a pagar R$406,78 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 332,51 - Juros: R$ 1,66 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$14,71

Apontamento: 199038/2012 Sacado: ESDIMPARlA MAIS BRASIL LrDA ME Endereço: RUA JOAOWlEST
JUNIOR 969 GAlPAO 4 - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89251-000 Credor: BANCO SOFlSA SA Portador. COM
DE PROD QUlMICOS RE Espécie: DMI - N° Titulo: 0000746601 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
4.418,28 - Data para pagamento: 20/0112012- Valor total a pagar R$4.505,79 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 4.418,28 - Juros: R$1I,78 Emolumentos: R$ !l,60,- Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,83

.

Apontamento: 198622/2012 Sacado: ELORASAIEfE KADANOSME Endereço:RUAWAlTER MARQUAR
DT, 2083 - BARRA DO RIO MOlliA - Jaraguá do Sul-SC - CEP,-�9259-970 Credor: DJ COMUNJCACOES E
EXPLORACAO DESERVIGOS Portador: - Espécie:DM! - N°Titulo: 0000099708 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$400,00 - Data para pagamento: 20/0112012-Yalortotal a pagarR$471,32 Desctição dos valores:
Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$ 3,46 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

���,���;.;;�:-;9B;;;;;;2Õi2s,;;,;;d�;GR-iCOMERCioDEROm;Ã-ii�éES�-�d�;';;��;RU�_A-FRU-
TUOSO 935 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-500 Credor. JOINVEST SECURITlZADORA S/A Porta
dor. ARR CONFECCOES IlDAME Espécie: DM! - N° Titulo: 311594-01- Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 325,08 - Data para pagamento: 20/01/2012- Valor total a pagarR$393,59 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 325,08 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 198938/2012 Sacado: lNDECOMDE UNIFORMES MR IlDAME Endereço:AVPREFWAl
DEMAR GRUBBA 2490SAlA 03 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-501 Credor. UNlSPORT INDUSTRIA

-, E COMERCIO DETECIDOS Portador. - Espécie: DM! - N° Titulo: 2732 03 03 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 858,65 - Data para pagamento: 2010112012- Valor total a pagarR$935,96 Descrição dos valores:

-

Valor da título: R$ 858,65 - Juros: R$ 3,14 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 198946/2012 Sacado: INDAIAL REE IlDA ME Endereço: RUA MAXWILHEIM 258 - BA
EPENDI - Jaraguá do Sul-SC -. CEP: 89256-000 Credor. OESA COM E REPRES IlDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo; 2117392U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.023,88 - Data para pagamento:

o que funciona com um mecanismo de

contenção damiséria. Segundo a pesqui
sa, das 14.5 milhões de famílias nordesti
nas, setemilhões recebem da Previdência
e 5,6 milhões do Bolsa Família. Além dis
so, o salário mínimo que contempla dois

terços dos assalariados da região, tem um

forte impacto nas atividades econômicas,
que redundam num processo vigoroso de
inclusão social.

Todos esses componentes, aliados ao

surgimento de novos pólos de desenvol

vimento, fazem c0ID- que as pessoas ter
minem fortalecendo seus vínculos com a

região, no qual o campo da ciência e a tec-
. nologia se encontram em pleno processo
de crescimento, com destaque para cida
des nordestinas que recebem reconhe
cimento nacional e internacional pelos
seus institutos tecnológicos avançados.
Temos o caso de Recife, que possui um
pólo de desenvolvimento de softwares,

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATlVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL - SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274- I 700

20/01/2012- Valor total a pagar R$3.109,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.023,88 - Juros: R$
l3,1OEmolumentos:R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71 -------

Apontamento: 199089/2012 Sacado: INDAIALREE IlDAME Endereço: RUAMAXWILHEIM258 - BAE
PENDI- jaraguã da Sul-SC - CEP: 89256-000Credor. OESACOM E REPRES LrDA Portador: - Espécie:DMI
- N'TItulo: 2119550U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.884,92 - Data para pagamento: 20/01/2012-
Valor total a pagar R$3.974,36 Desctição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.884,92 - Juros: R$ 16,83 Emolu
mentos:R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 198986/2012 Sacado: INDAIAL REFEICOES IlDAME Endereço: RUA MAXWILHEM 258
- CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor. COPAGAZDlSTRIBUIDORADE GAS SA Por
tador: - Espécie: DMI-N'Tlrulc: R003379X - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 477,22 - Data para pa
gamento: 20/0112012-Valor total a pagarR$552,37 Desctição dos valores: Valor do título: R$ 477,22 - Juros:
R$ 2,54 Emolumentos; R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 198987/2012 Sacado: INDAIAL REFEICOES IlDAME Endereço: RUAMAXWILHEM 258
- CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: COPAGAZDISTRIBUIDORADEGAS SA Por
tador. - Espécie: DMI- N° Titulo: R00331lX - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 284,54 - Data para pa
gamento: 20/01/2012-Valor total a pagarR$358,66Desctição dos valores: Valordo título: R$ 284,54 - Juros:
R$I,51 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 198988/2012 Sacado: INDAIAL REFElCOES IlDAME Endereço: RUAMAXWILHEM 258
- CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: COPAGAZ DISTRIBUIDORADE GAS SA Por
tador. - Espécie:DMI- N'Título:R003228X - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 927,48 - Data para paga
mento: 20/0112012-Valor total a pagarR$1.005,03 Descrição dos valores: Valortlo título: R$ 927,48 - Juros:
R$ 4,94 Emolumentos:R$1I,60--Publicação 'edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

.

Apontamentó: 198703/2012 Sacado: JARAGUA EDrrDRA E COMUNJCACAO Endereço: RUA GUILHEIi
ME DANCKER, 161 S 19 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-460 Credor: ARTES GRAFlCAS RIOSUL IlDA
EPP Portador. - Espécie:DMI- N°Titulo: 17556 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 900,00 - Data para
pagamento: 20/01 /2012- Valor total a pagar R$974,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 900,00 -

Juros:R$ 6,30Emolumentos:R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199072/2012 Sacado: JHONYRAMIREZGCULAIIT - ME Endereço: RUAJOAOMARCAITO,
255, SAlA 02 CEN1RO - NES1A - CEP: Credor: PlDC MUlJlSET.REDFACJDR Portador. MUNDIAL SA
PROD DE CONSUMO Espécie: DMI- N°Titulo: 3401120401 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 580,14
- Data para pagamento: 20/0112012-Valor total a pagar R$657,85 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 580,14 - Juros: R$ 1,16 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 18,65

Apontamento: 19810112012 Sacado: JOSE CARlDS CAUS RIBEIRO Endereço: RUA JORGE VERBINEN,
WTE !l- ESTRADA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-372 Credor. INFRASUL -INFRAESTRU
TURAEEMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMI- N° Titulo: 0171459016 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$186,67 - Data.para pagamento: 20/01/2012-Valor total a pagarR$263,02 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 186,67 - Juros: R$ 1,43 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ zô.Iü.Conduçâo:
R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 198740/2012 Sacado: JUSSENlR BERGER Endereço: liUA LEOPOIDO JANSSEN 422 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89252-130 Credor: SANIA LYDIA COMERCIO DE PRODUTOS IABORATORIOS
E Portador. - Espécie: DMI - N°Titulo: 413411 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 405,69 - Data para
pagamento: 20/0112012- Valor total a pagar R$474,36 Descrição dps valores: Valor do título: R$ 405,69 -

Juros: R$ 0,81 Emolumentos:R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 197087/2011 Sacado: KRAUS & CATElAN ALEXANDRE IlDA ME Endereço: RUA jOAO
JANUARlO AYROSO 1723 SAlA OI - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor. UNlSERV INFORMATICA
IlDA Portador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 09361111 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Data

para pagamento: 20/01/2012-Valortotal a pagarR$270,55Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 200,On
- Juros: R$ 0,66 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$
14,�4
Apontamento: 198815/2012 Sacado: lANCHONETE MISTER XcrDA -ME Endereço: RUA REINOL
DO MU 519 - Iaregué do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: DlSTRIB DE BEBIDAS JOINVILLE LIDA
Portador: - Espécie: DM! - N° Titulo: 12050248 - Motivo:.falta de pagamento Valor: R$ 549,60 - Data

para pagamento: 20/0112012· Valor total a pagar R$620,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$
549,60 - Juros: R$ 3,48 Emoltunentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,IQ, Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 198948/2{)12 Sacado: 1l0N COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO L Endereço: RUA
HENRICH LESSMANN 127 - Iaragua do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor: FRlGORIFlCOEGCllI IlDA
Portador. - Espécie:DM! - N"Titulo: 081755-001-Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 6.246,90 - Data para
pagamento: 20/0112012-Valor total a pagar R$6.355,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.246,90
- Juros: R$ 27,06 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$24,08

Apontamento: 199087/2012 Sacado: 1l0N COMERCIO DE MATERIAIS DE Endereço: RUA .HENRlCH
AUGUST LESSMANN 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor. MACCAFERRlDO BRASIL IlDA

1. ....

Portador. - Espécie: DM! - N° Titulo: 0000452902 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.886,33 - Data

para pagamento: 2010112qI2- Valar total a pagar R$2.768,99 Desctição dos valores: Valor do título: R$
2.686,33 - Juros: R$ 5,37 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 , Dili- _

gência: R$ 19,39
-

Apontamento: 198944/2012 Sacado: 1l0N COMERQO DE TINThS E FERRAGENS LrDA Endereço: RUA
HENRICHAUGUST LESSMANN 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor. COBRAGEl COBRAN
CAS IlDAME Portador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 4783/01-06 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.004,33 - Data para pagamento: 20/01/2012- Valor total a pagarR$1.087,31 Desctição dos valores: Valor
do título: R$1.004,33 - Juros: R$ 5,69 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: Il$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 199008/2012 Sacado: IlON COMERCIO DETINThS E FERRAGENS IlDA Endereço: RUA
HENRICHAUGUST LESSMANN 127 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor:AllNE REGINAVEN
TURI Portador. - Espécie:DM! - N'Titulo: 155-111- Motivo: falta de pagamentoValor: R$19.000,00 - Data

para pagamento: 20j01l2012- Valor total a pagar R$19.l21,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$
19.000,00 - juros R$ 44,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$19,39

Apontamento: 198939/2012 Sacado: LRZ COMERCIAL LrDA Endereço: AV MARECHAl DEODORO DA
FONSECA 694 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor: RIIZ CAMISARIA IlDAME Portador. - Es

pécie: DM! - N° Titulo: 59411002 - Motivo: falta 'de pagamento Valor. R$ 720,20 - Data para pagamen}o:
20/01/2012-Valor total a pagar R$790,94 Desctição dos valores: Valor do título: R$ 720,20 - Juros: R$ 2,88
Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 198847/2011 Sacado: MARlAJOSEAlVES DEANDRADE Endereço: RUADUQUE DE CA
XIAS 217 - CENTRO - SCHROEDER-SC - CEP: 89275-000 Credor. BANCO PANAMERICANO S/A Portador.

- Espécie: NP - N°Titulo: 43668793 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 21.228,96 - Data para pagamen
to: 20/0112012-Valor total a pagarR$23.912,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$21.228,96 - Juros:
R$ 2.604,08 Emolumentos; R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 198618/2012 Sacado: MAURIX INFGRMATICALrDAME Endereço: RUA JOAO JANUARlO
AYROSO 1747 SLOl - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor. AlBANO RJ DISTRIBUIDORA LrDA
Portador: - Espécie: DM! - N° Titulo: 194996/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 813,33 - Data para
pagamento: 20/0112012-Valor total a pagar R$888,1O Descrição dos valores: Valor do título:R$ 813,33 - Ju
ros: R$ 2,16 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$l4,71

Apontamento: 198842/2012 Sacado: NGT FERRAMEN1l\S LrDA Endereço: R. RINAillO BOGC 930 - JA-
.

RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-070 Credor. ROYAll DIAMOND FERRAMENTASDIAM IlDA Portador:
-_Espécie:DMI- N°Titulo: 3230001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.273,50 - Data para pagamento:
20/0112012-Valor total a pagarR$1.350,68Descrição dos valores: Valor do título: R$1.273,50 - Juros: R$ 3,82
Emolumentos:R$II,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 198884/2012 Sacado: PAULO DAVID DEMELO Endereço: RUA JOSE�OMlANOWSKlI72
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor:AUl\IR ANTONIO BORGES DE FRErD\S -ME Portador:
Espécie: DMI- N° Titulo: 7107/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 341,00 - Data para pagamento:
20/01/2012- Valor total a pagar R$416,30 Desctição dos valores: Valor do título: R$ 341,00 - Juros: R$ 1,13
Emolumentos:R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 199090/2012 Sacado: RACOES CAll\RlNENSEUDA Endereço: Av.PREFWALDEMAR
GRUBBA, CENTENARIO - JARAGUA DO SUL - CEP: - Credor: A & R NUTRICAO ANIMAL LTDA
Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 003932 2/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.365,60 - Data

para pagamento: 20/0112012-Valor total a pagarR$5.476,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$
5.365,60 - Juros: R$10,73 Emolumentos: 1!.$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 42,34

.

Apontamento: 198772/2012 Sacado: SACRAMENTUMPUB LTDA-ME Endereço: RUA JOSEF FONfA
NA41- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-710 Credor: COLUMBANUS CERVEJAS ESPECIAISUDA - ME
Portador: -\ Espécie: DM! - N° TItulo: 1516-1573/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.165,38
- Data para pagamento: 20/0112012- Valor total a pagar R$1.237,12 Descrição dos valores; Valor do
título: R$ 1.165,38 - Juros: R$ 3,88 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: RS
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 198849/2012 Sacado: STYLUS COM DE ROUPAS E ACESSORIOS ir Endereço: RUA
PASTORALBERTO SCHNEIDER 699 SL 02 - JARAGUADO SU L-SC - CEP: 89260-300 Credor: CONFEC
COES THAROG LTDA Portador: - Espécie: DM! - N° Titulo: 0033635501 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.598,31 - Data p'lu:a pagamento: 20/0112012- Valor total a pagar R$I.680,89 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.598,31 - Juros: R$ 3,72 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20.- Diligência: R$ 20,96

'

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
17/01/2012. Iaragua do Sul (SC), 17 dejaneirode2012.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 33

oi
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DESARMAMENTO

PM está reforçando
campanhana cidade
140 BPM passa a recolher armas na

região. Agora, não é mais necessário

repassar dados pessoais na entrega
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Jaraguá do Sul passa a reforçar
a campanha nacional de de

sarmamento. A novidade é que
desde novembro, o 14° BPM

(Batalhão da Polícia Militar),
com sede em Iaraguá, está fa
zendo o recebimento das armas.
Até então, o recolhimento só
era feio pela Polícia Federal.Até
agora, o quartel da PM em Iara
guá do Sul recolheu três armas.

Apesar do número pequeno, a

responsável pela campanha,
tenente Naíma Huk Amarante,
espera uma arrecadação maior
nos próximos meses.

Desde maio, algumas regras
àuxiliam na campanha: o anoni
mato para quem entregar a arma;
a inutilização imediata do artefa
to; a ampliação da rede de reco

lhímento de armas e a agilidade

no pagamento da indenização.
A tenente explica que quem

quer entregar sua arma sem re

gistro, primeiramente precisa
preencher a guia de transporte
'que pode ser encontrada no site

www.entreguesuaarma.com.br.
Com o documento em mãos,

o cidadão pode se deslocar até
o posto de coleta, na PolíciaMi
litar, sem correr o risco de ser

preso por porte ilegal de arma.

"Mas ele tem um tempo para fa
zer isso e só poderá retirar uma
guia", ressalta.

Outra novidade é o anoni-

SAIBAMAIS
O Estatuto do Desarmamen

to (Lei nv 10.826/2003) entrou

em vigor em 2003 e regulamenta.
o registro, a posse, o porte e a co

mercialização de armas de fogo e

munição no Brasil. Com o Esta

tuto, o país passou a ter critérios
mais rigorosos para o controle
das armas. O registro é o primei
ro passo para ter uma arma em

casa ou portá-la na rua.
O certificado de registro é

o documento que atesta que a

arma é de origem legal e permite
que ela seja mantida sob guarda,
ou seja, autoriza a posse da arma.

Assim, o cidadão pode mantê-la
em casa ou no local de trabalho,
desde que seja o responsávelle
gal pelo estabelecimento.

Aposse não permite que o indi
víduo ande nas ruas coma arma.'
Para isso, é preciso a autorização
para o porte de arma de fogo. O
porte é concedido previamente
pela Polícia Federal. A lei proíbe

que civis tenham o porte de arma
e a exceção é para os casos em que
o indivíduo comprovadamente
tiver a vida ameaçada. O porte de
armas é' permitido aos agentes de
'segurança pública, integrantes das
ForçasArmadas, policiais, agentes
de inteligência e agentes de segu
rança privada.

A qualquer momento a auto

rização de porte pode ser cassada.
É o que acontece se o portador an
dar armado em estado de embria

guez, sob efeito de drogas' ou re

médios que afetem a capacidade
intelectual ou motora. O Estatuto

aperfeiçooua legislação para pu
nir mais efetivamente o comércio

ilegal e o trãfico internacional de
armas de fogo. Tais crimes, antes
enquadrados como contraban
do e descaminho, passaram a ser

expressamente previstos em lei

.específica. A pena prevista para
essas condutas é de quatro a oito
anos de prisão e multa.

Curta a nossa página no Facebook e
fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

r

mato. Não há mais necessida
de de identificação, apenas de

preencher um cadastro com as

características da arma. A inde

nização também está mais ágil
e varia de R$ 100 a R$ 300, de
acordo com o modelo da arma.

Ao chegar à unidade credencia
da mais próxima para recolhi

mento' o cidadão receberá um

protocolo do Banco do Brasil,
composto de 16 dígitos, e uma

senha de quatro dígitos, única
e intransferível, que ele mes

mo cadastrará na hora. Com o
documento em mãos, a pessoa
deve procurar uma das agências
ou caixas eletrônicos do Banco
do Brasil. O prazo para sacar a

indenização é de 24 horas até 30-

dias após a entreg� da arma,

Recolhimento

Em Jaraguá do Sul, as armas

poderão ser entregues na sede
do 14° BPM, localizado na Rua
Gustavo Hagedorn n° 880, bair
ro Nova Brasília. O atendimento
ocorre das 13 às 19h.

Quem ijuiser
entrega....ma

arQIa sem registro,
primeiramente

precisa preencher a
guia de transporte.

NaúnaHuk
llmarante, tenente

Dados
• •

naCIOnaIS

Até dezembro de 2011,
a campanha recolheu
36.834 armas e 150.965

munições em todo o país.
No total, foram pagos R$
3,5 milhões em indeniza

ções pelos armamentos.
Os revólveres são a

maioria das armas entre

gues, com mais de 18 mil

unidades, segundo dados
do Ministério da Justi
ça. Cerca de 20% do total
das armas recolhidas são

de grande porte, entre as

quais há 95 fuzis. Segun
do o Ministério, há 1.886

postos de recolhimento
de armas e munições em

24 Estados e no Distrito
Federal. O Estado que re-

.I

gistrou mais entregas nes-
te ano foi São Paulo, com
quase 10mil armas, segui
do pelo Rio Grande do Sul,
onde foram recolhidas 4,6
mil armas.
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• Polícia Militar Iaragua
do sul PMSC 14° BPM
Rua Gustavo HAge
dom

• Polícia Civil- Jaraguá
do Sul- Delegacia
Regional de Polícia -

Jaragua do Sul

JOINVILLE
• PM 17° Batalhão
de PolíciaMilitar.

Rua:ítuzaigo
• PM 8° Batalhão de
Polícia Militar.Rua

Aquidaban
• PC - Joinville - Del

egacia Regional da
Polícia Civil- Joinville

• PF - Delegacia de
Polícia Federal em
Joinville (DPF/JVE/
SC) - Ioínville

@ocorreiod°povo

J
.J
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PESSOA FÍSICA

Crédito com jurosmais baixos
Taxa média de
juros cobrada
em operações de
crédito atingiu a

menor variação
desde 1995

DA REDAÇÃO

I\. taxa média de juros cobrados
nem operações de crédito para
pessoas físicas atingiu, em dezem
bro do ano passado, a menor va
riação desde 1995. O índice ficou
em 6,58%, o que representa uma

redução de 0,09 ponto percentu
al sobre a variação de novembro
(6,67%). No ano, as pessoas físicas

que tomaram empréstimo paga
ram juros de 114,84%, taxa que é

2,18 pontos percentuais menor do
que a do acumulado de 2011 até
novembro (117;2%).

Os dados são de pesquisa fei
ta pela Associação Nacional dos
Executivos de Finanças, Adminis-

. tração e Contabilidade (Anefac).
No comparativo com dezembro
de 2010, quando o juro anual ficou
em 119,97%, a queda foi de 4,28%,

Entre as seis linhas de crédito
.

nos. próximos meses. O vice

para pessoas físicas consideradas presidente da entidade, Miguel
pelo indicador, apenas os juros de Oliveira, justificou que, por .

do cartão de crédito foram man- um lado, oMinistério da Fazenda
tidos estáveis em 10,69% ao mês. vem tomando medidas "para evi
Todos os demais itens - cheque tar uma desaceleração forte em

especial, empréstimos em ban- nossa economia" e, por outro, o
cos, empréstimos em financei- Banco Central tem sinalizado
ras, comércio e crédito direto ao' a possibilidade de ser mantida
consumidor (CDC) - tiveram re- uma trajetória de queda da taxa

dução em suas taxas. básica de juros, a Selic, que pas-
O juro médio pago pelas em- sou de 10,75%, em dezembro de

presas apresentou queda ainda 2010, para 11%, em dezembro
mais expressiva, com redução de 2011, com um aumento de
de 3,01% no mês, passando de 2,33%.
3,98%, em novembro, para 3,87% Hoje, o Comitê de PolíticaMo- •

em 'dezembro. Na taxa anual, netária (Copom) faz a primeira
houve retração de 3,67% e o indi- reunião do ano de 2012, quando
cador caiu de 59,92% para 57,72 avaliará se altera a Selic, que está

%, ao ano, de um mês para o ou- em 11%. As expectativas do mer

troo Já no comparativo com de- cado apontam para uma queda
zembro de 2010, quando o índice de 0,5 ponto percentúal. Caso essa

ficou em 5,6,45% ao ano, houve queda se concretize, será a quarta
elevação de 2,25% na taxa. consecutiva.

As três linhas de crédito pes
quisadas apresentaram queda e

a mais expressiva, de 5,73%, foi
constatada nos descontos de du

plicatas com os juros passando'
de 3,14% ao mês para 2,96%. No
ano, a variação alcançou 41,51%
ante 44,92% do mesmo período
do ano anterior.

Pelas previsões da Anefac, os
juros deverão continuar caindo,

�
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DIVULGAÇÃO

SEM

VARIAÇÃO
JlpenasOS jurosdo cai1ãodecrédito'foram
mantidos estáveis em 10,69% aomês
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DÍVIDAS

Caso Ronaldinho próximo do fim
ComR$ 3,75
milhões em
salários atrasados,
Ronaldinho viaja
para disputar a
pré-Libertadores

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Embora tenha viajado com o

elenco para a estreia do Fla

mengo na Libertadores, o meia
atacante Ronaldinho continua
sem ter a situação resolvida den
tro do clube. Uma nova data para
a negociação ser resolvida é esta

quarta-feira, quando o irmão e

empresário do jogador, Assis, es
taráno Rio.

Há cinco meses, Ronaldinho
não recebe a maior parte do seu

salário, que deve ser paga pela
Traffic, empresa de marketing
esportivo que fez parceria com o

Flamengo para contratá-lo. A dí
vida já chega a R$ 3,75 milhões.

"Assis vem aqui na quarta
feira. Ele está sempre cumprin
do tudo que foi combinado, e o

desfecho será definitivamente na

quarta. Uma equipe do clube foi
a Porto Alegre, o pessoal da Tra
ffic esteve no clube. Se neste dia
não fecharmos com a Traffic, a

negociação passará a ser feita di
retamente com o jogador", disse
a presidente da equipe carioca,
Patrícia Amorim, em entrevista
coletiva .

. Perguntada sobre o que acon
tecerá caso a parceria com a

empresa não avance, a cartola

respondeu: "A gente não trabalha
com essa possibilidade ainda.
Não temos plano B".

"A dívida não é nossa. Mas o

problema também é nosso. O

Flamengo tem com ele um VÍn
culo federativo e trabalhista. Mas
nós não trabalhamos com a pos
sibilidade de não dar certo. Que
o torcedor tenha essa percepção
de que o Flamengo luta para o jo
gador ficar, faz concessões para
ele ficar", concluiu.

Quanto ao zagueiro Alex Sil
va, que não se apresentou para
a viagem à Bolívia, a dirigente
foi direta. "Pegou a todos hós de

surpresa, não sabemos o motivo.
A nossa decisão é que ele agora
está afastado e esse assunto está

entregue ao jurídico".

ALEXANDRE LOUREIRO/VlPCOMM

Dirigente diz não ter um segwido plano caso Traf6c e atleta não se acertem

� .

·1 i)." '.

APROVA PORQUE PREPARA
PARA TODAS AS PROVAS DAVIDA.
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FORTALECIDO

Umamanada
cadavez
maisforte
Corupá Buffalos busca reforços na
Seleção Brasileira e no Joinville ,

Gladiators, para enfim conquistar títulos
JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

/\ manada do Corupá Buffalos
nretornou com força total em
2012. Vice-campeão catarinen
se e quadrifinalista do Torneio

Touchdown, os corupaenses se

reforçaram tanto dentro, como

fora de campo.
O primeiro treino do ano

aconteceu na tarde de sábado, no
Seminário Sagrado Coração de
Jesus.A equipe se prepara inicial
mente para disputar o Campeo
nato Catarinense, que inicia em

março. O objetivo é conquistar
o título, perdido no ano passado.

Fora de campo a novidade é a
• chegada de Deives Chiodini, as

sistente técnico da Seleção Bra
sileira e ex-treinador do Joinville
Gladiators. Foi sob seu comando,

que a equipe de Joinville con

quistou o título catarinense da
última temporada sobre os Bu
ffalos.

Dentro de campo, sete atletas
já chegaram e outros negociam.
"Pretendemos fechar o grupo
com 60 jogadores. O mais im

portante é que tem muita gente
chegando, mas ninguém saindo
da equipe", informa o presidente
e atleta Juliano Millnitz.

Segundo Millnitz, todos os

atletas vieram para o grupo por
vontade própria. "São atletas de

ponta, que jogaram conosco no

passado e atualmente defendiam
os Gladiators. Acredito que es-

peravam nossa equipe ter mais . t:ocutor
�í������:���:.voltar e disputar

"

visita região
Entre os novos atletas, desta

que para Tiago Farias, o Tiagão,
da Seleção Brasileira. Junto com

ele vierafn seu irmão, Lucas Fa
rias - também com passagem
pela Seleção -, Mamute, Magrão,
Marcão, Thiago Negão e Kadu.
"Estamos negociando com ou
tros nomes, entre eles mais um

atleta da Seleção", diz Millnitz.

Polêmica
O Corupa Buffalos não sabe

qual competição irá disputar
no segundo semestre. Tudo por
causa da polêmica entre a Asso

ciação de Futebol Americano do
Brasil CAPAB) e os organizadores
do Torneio Touchdown.

As duas entidades promovem
competições que se intitulam

'Campeonatos Brasileiros'. A di

ferença é que o Torneio Touchdo- ,

wn - encabeçado pelo ex-narrador
André Adler - costuma ter muito
mais espaço na mídia, inclusive
com a final transmitida ao vivo

pela televisão paga.
O caminho encontrado pela

APAB foi proibir os atletas fede
rados de disputarem o Torneio
Touchdown. Por este motivo,
equipes como Jaraguá Breakers
e Timbó Rhinos já declinaram da

disputa do Campeonato Catari
nense deste ano.

,

Ultimas vagas para a segunda
edição da Copa Flamengo.

A segunda edição da Copa
Flamengo de Futebol Suíço já
terrrdata para iniciar. Será no dia
28 de janeiro. "Iremos começar
mais cedo, para evitar confron
to de datas com o Campeonato
Varzeano, como ocorreu no ano

passado", comenta Claudemir
Ruedieger, o Foguinho, organiza
dor do evento.

Em 2011 a competição foi pre
judicada pelas chuvas e acabou se

estendendo além do previsto. Por
este motivo, decidiu-se estabele
cer um limite de 16 equipes nes-

ta edição, concentrando os jogos
aos sábados, sempre no estádio
Luís Carlos Ersching. "Teremos so
mente seis rodadas e seguiremos
a tabela conforme o sorteio no dia
do arbitral", afirma Foguinho.

Existem poucas vagas em

aberto e as equipes interessadas
devem arcar com uma taxa de

inscrição de R$ 350. Em contra

partida, haverá premiação em

dinheiro aos quatro melhores co
locados, totalizando R$ 4 mil. O
telefone de contato de Foguinho
éo (47) 9958-5317.

o locutor Osmar Santos
estará em Ioinvílle no
dia 24, para lançamento
da campanha nacionãl
que tem como objetivo
batizar a bola da Copa
do Mundo de 2014 de
"Gorduchinha", O nome

faz parte da expressão
"Ripa na chulipa e pimba
na gorduchinha", criada
e imortalizada por ele. O

lançamento acontece às

16h, naArena Ioinville.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

LeáodoVale
renova aporte
O Sport Club Jaraguá
fechou acordo .

com aNaturart
ProdutosNaturais,
para fornecimento
de suplementação
alimentar aos atletas
das equipes de base
e profissional. Com o �

patrocínio, a empresa
pretende aumentar
a exposição de sua
marca em âmbito
estadual. Copa namengo terá apenas 16

equipes e inicia no próximo dia 28
t .i �..)C,

. I
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TRAGÉDIAS

Acidentesmatam três jovens
Duas jovens, moradoras de Guaramírírn,
perderam a vida em São João do Itaperiú
(se) e São José dos Pinhais (PR)
GUARAMIRlM

CAROLINA CARRADORE

Qsonho de Aline Cristine Ro

weder, 13 anos, era ser fotó

grafa. Aprender tocar violão tam
bém era um objetivo para 2012.
Ela ganhou o instrumento do pai
e já frequentava as aulas desde
o início do ano. No fim da tarde
de domingo, todos os planos da

.

jovem foram precocemente in

terrompidos. Ela morreu em um

acidente registrado na BR-277,
km 54, em São José dos Pinhais.

Aline costumava acompa
nhar o irmão que entregava mi
lho no Litoral paranaense. Por
volta das 18h, Daniel Roweder,
24 anos, foi surpreendido por
um protesto na rodovia. Chovia
muito no momento e não havia

sinalização. Ele bateu na traseira
de outro caminhão parado. Da
niel e a esposa, Camila Roweder,

23 anos, que também o acom

panhava na viagem, estão inter
nados no Hospital do Trabalha
dor, em Curitiba. Camila está na

UTI e seu estado é grave. Daniel

permanece em observação. Ele
ainda teve força para ligar para
a família, em Guaramirim, e avi
sar da tragédia. "Ele nos contou

que Aline ainda conversava no

caminhão e dizia para cuidar da
Camila que estava pior. De uma

.

para outra; parou de falar", conta
o irmão, Diogo Roweder.

Aline era a quarta filha de
uma família de cinco irmãos. Em
fevereiro, iniciaria a oitava série,
no Colégio Lilia Ayroso Oechs
ler. Ela foi velada em casa, na rua

Izídio Carlos Peixer, bairro Ilha
da Figueira, em Guaramirim. Na
rede social, -parentes e amigos
deixam mensagem de adeus para
a menina e palavras de conforto
à família.

MARCELE GOUCHE

A jovem Aline RowecIer foi velada em casa,
no bairro DIla da l1gueil'a, emGuaramirim

Aline RowecIer, 13 anos, queria ser
fotógrafa e aprender a tocar violão

Jéssica Paterno, 20 anos, queria construir
sua casa esse ano, junto com omarido

ACIDENTE

Costureira
é enterrada
Jéssica Paterno, 19 anos, foi
enterrada no fim da tarde de
ontem, no CemitérioMunicipal

, de Guaramirim, Ela perdeu
a vida em um capotamento
ocorrido na tarde de domingo,
no km 7,2 da SC-474, em São

João do Itaperiú.
Iéssíca era carona do Clio
conduzido pelo marido Daniel
Alves. Ele teria perdido o

controle do veículo em uma

curva. O casal seguia para
Itapema, onde visitariam um

irmão de Daniel. Com eles,
estavam ospais de Iéssica. A
mãe, Alzira Paterno, 45 anos,
teve fratura na costela, no
ombro e cortes profundos na
perna. Ela teve alta do hospital
e participou do velório da
filha. Daniel também saiu do

hospital, mas retornou devido
ao estado emocional. O pai
sofreu apenas ferimentos leves.
Iéssíca completaria 20 anos em
abril. Era costureira, morava em
Rio do Sul e havia se mudado
com o marido para Guaramirim
na sexta-feira. Seus planos eram
começar a trabalhar na região e

construir uma casa esse ano.

Em Iaraguá do Sul, Daiane
Schuh, 24 anos, morreu ao

colidir a moto que guiava em um

'" caminhão, por volta das 4h de
sábado. O acidente ocorreu na
ruaManoel Francisco da Costa,
no bairro João Pessoa. Segundo
informações da PM, o motorista
do caminhão foi submetido
ao teste do bafômetro, que
constatou embriaguez. Ele foi
preso por homicídio doloso e

levado ao Presídio Regional de
Jaraguá do Sul.

I

_Casa é parcialmente queimada emCorupá
A Polícia Civil de Corupá

investiga as causas do incên
dio que destruiu todo o andar
de cima de uma residência, lo
calizada na rua Padre Vicente,
próxima da Prefeitura, Centro
de Corupá. A suspeita é de que
o incêndio pode ter sido crimi
noso.

Os sinais de fumaça fo
ram vistos pela vizinha e mãe
da proprietária da casa, Lúcia
Minestrini, 81 anos. Ela estava

sentada na varanda quando

percebeu o fogo. "Comecei a

gritar e pedi para as filhas cha
mar ajuda", conta. O bombeiro
Márcio Ferreira foi o primeiro
a entrar na residência. Ele ten
tou arrombar a porta da frente
- onde funciona um escritório
de advocacia -, mas logo per
cebeu que ela estava apenas
encostada. No Segundo os

bombeiros, a porta de trás ha
via sido arrombada antes da

chegada da guarnição. Foram
utilizados 14 mil litros de água

para conter as chamas. "Se

chegássemos segundos mais

tarde, o fogo também tomaria
conta da parte de baixo, que
ficou ilesa", comenta o bom
beiro. A Polícia Civil abriu in

quérito para apurar a causa do
incêndio. A suspeita de crime
não é descartada.

A proprietária da casa esta

va na praia quando o incêndio
começou. Ela voltou no fim da
tarde, após ser avisada pela fa
mília.

MARCELE GOUCHE

Parte superior da residência, composta por.cinco
cômodos, foi totalmente destruída pelo fogo
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Promoção "Ford Ka" (válida até 31/01/2012); Novo Ford Ka 1.012012 (cat. KBX2) a partir de R$ 24.500,00 à vista ou financiado com taxa de 1,59% a.m. e 20,84% a.a., com R$ 1.000,00 de entrada
paga pela Ford, exclusivo para financiamentos através do Programa Ford Credit, e saldo em 60 parcelas de R$ 647,94 na modalidade CDe com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela,
incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de RS 39.876,40, Custo EfetivoTotal (CET) - calculado na data de 01/12/2011 a partir de 1,83 % a.m. e 24,26% aa, através do Programa
Ford Credit. Ford Fiesta RoCam Sedan 1.61 2012 (cat. SDF2) a partir de R$ 35.900,00 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer
outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do
bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros.de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação.
Contratos/de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Rnanciamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I • F!!!��_!!!

MORETJI
Jaraguá doSul

(4713274.2800
CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até R$10.000 em descontes na compra deseq Ford Zero.
capital!>e reglOe$ metropolitanas: 4001-4853) Oemal.s.loGllldad� 0800 7 22 4858.

• ARQUITETURA E URBANISMO
• ENGENHARIA CIVil

• ENGENHARIA QUfMICA

Seu histórico escolar
garante a sua vaga no

maior grupo de
• •

ensino superior
de Santa Catarina.

CURSO SUPERIOR lRADlClONAl '.

.

Administração - Comércio 'Exterior I Administração - Finanças I Administração - Marketing
Administração - Recursos Humanos I Arquitetura e Urbanismo ...,.

Ciências Contábeis I Design - Moda I Direito I Engenharia CMl "."Te I Engenharia de Produção
Engenharia Qufmica ".Te I Psicologia I Publicidade e Propaganda GRUPO

,UNIASSELVI
FAMEG

47 3373-9800

CURSO SUPERIOR DE CURTA DURAÇÃO' ",
" ,C;" [

, ;,' c

-
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Grad. Tecnológica em Análise e Des. de Sistemas I Grad. Tecnológica em Redes de Computadores
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