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Recorde de
Solidariedade

Taxa de transplantes de órgãos em
Santa Catarinafoi amaior de toda
aAmérica Latina em 2011. Foram

25,4 transplantespormilhão
de habitantes. O recorde

anterior havia sido registrado
no Uruguai, em 2008.
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Sindicatosentram em acordo
'e definemmínimo regional

-

REPRESENTANTES DE SINDICATOS DE TRABALHADORES E DO

setor empresarial fecharam acordo para reajustar o salário
mínimo regional de Santa Catarina, com índices de 9,6% a

11,1%, elevando os pisos entre R$ 700 e R$ 800. Página 20

-

Acorjs inicia circuito de
corridas2012 emmarço
A ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE JARAGUÁ DO

Sul divulgou o calendário de seu 3° Circuito de Corridas,
que será composto por quatro etapas. Objetivo é difundir a
modalidade e incentivar a qualidade de vida. Página 17

BaITaVelha
decreta estado
de emergência
PREFEITO CLAUDEMIR MAnAS

alega que amedida

objetiva prévenir novos
alagamentos na cidade,
pois as fortes chuvas

seguidas têm causado
transtornos para várias
famílias. A orientação foi
dada pela Defesa Civil
do Estado. Página 6

PolíciaCivil

investiga caso
de estelionato
DELEGADO PONSÁVEL

pelo caso, David Queiroz .

de Souza, pretende reunir
mais provaspara pedir
prisão de empresário
apontado como chefe da

quadrilha que já agiu em
Jaraguá do Sul e outras
cidades do Estado.Página 19

MORRERE
RENASCER

Para quem
gostado
quelaz.a

aposentadoria

LUIZ CARLOS
PRATES
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Seminário de Corupá
Aquelas sólidas construçõesem estilo gótico-romano
erguidas em-meio a um vasto

terreno estão se tornando
cada vez mais um centro de
eventos que ontem, dia 17 de

janeiro, completou '80 anos de
atividades ininterruptas.
Alguns dos mais significativos
eventos da região acontecem
em suas instalações.Ali pode

ser visitado um dos mais
interessantes museus da

região, assim como pode ser
degustado um excelente prato
da cozinha típica alemã em

seu restaurante.Claro que
uma simples visita aos prédios
e jardins também é muito

inspiradora.
Vale uma visita sem pressa
para ir embora.

Ações naulragadas
Junto com o Costa Concórdia naufragaram as ações daCarnival,
proprietária do navio. Este episódio ilustramuito bem os riscos de
um negócio que pode ser seriamente abalado porum funcionário de

qualquer escalão. Recentemente, diversas empresas tiveramproblemas
deste tipo que deixaram as empresas emmuitomá situação.

Trainees na Argentina
A Câmara de Comércio e Indústria BrasilAlemanha de Santa
Catarina repete o sucesso da ação com os trainees em 2011 e

leva os novos selecionados para uma semana de capacitação
em Buenos Aires, naArgentina. Além da oportunidade de

trabalho, os jovens terão a chance de trocar experiências com
profissionais que atuam na Câmara ArgentinaAlemanha.
"Neste intercâmbio, a ética, conceitos e benefícios são ideias

amplamente válorizadas entre participantes, vindos de
diferentes países da América do Sul", afirma o gerente regional
da entidade, Otfried Schnabel. "

Nesta edição, o treinamento fora do país acontece entre os
dias 23 e 27 de janeiro. Após a capacitação, por um período
entre seis e 12 meses, os trainees da Câmara visitam e recebem
diretores é presidentes de empresas, criando e fortalecendo
uma rede de contatos qualificada. "Durante o estágio, é visível o
amadurecimento pessoal e profissional dos participantes.
É uma oportunidade de desenvolvimento para jovens que
estejam iniciando sua carreira', observa Schnabel.

Investimento em' imóveis
Embora o investimento em empresas do setor imobiliário seja
um negócio de certo risco diante de um crescimento menor nos

próximos anos, os preços deprimidos das cotações em bolsa estão
contribuindo para a realização de negócios. O Grupo Thá acaba de
ser comprado pela Equity Internacional do megainvestidor norte
amerciano Sam Zell. Trata-se de uma clara aposta de médio prazo.

Usinagem de eletrodos
A única empresa do Brasil a fabricar equipamentos de

.

usínagem automatizada de eletrodos de solda está localizada
em Guaramirim. Seu principal emprego está na indústria
automobilística que exige customização, pois cada empresa
utiliza seus próprios padrões. São produtos e serviços muito
específicos, focados em nichos de mercado que mostram o

grau de maturidade tecnológica das empresas da região.
I

o CORREIO ERROU

Diferente do que foi publicado na página 6, da edição
de ontem de OCp, a ponte que está sendo reconstruída

no bairro Rio Cerro I dá acesso à SC-416.

BOV·ESPA

POUPANÇA

CAMBIO
DÓLAR COMERCIAL (EM R$)
DÓLAR TURISMO (EM R$)
EURO (EMR$)
LIBRA (EM R$)

11.5% 19.0UTUBRO.20n

0.080% 16.JANEIRO.2012
1.127,75 pEZEMBRO.2011

"11'1.3:7% 16.fANEIRO.2012
0,5654 I 6.rANEIRO.2012

COMPRA VENDA VAIl.
1.7860 1,7875 ... -0,14%
1,7100 1,8500 "I! 0,54%
2.2605 ,2,2627 ... -0,15%

2,7358 2,73'/,7 i 0,06%

Transitórias permanentes
É inegável quemedidas protecionistas não devem ser

permanentes, pois introduzem distorçõesmuito sérias nas

relações denegócio. O maísrazoavel é a adoção demedidas
que estimulem a produção nacional de forma saudável,
eliminando entraves como, por exemplo, a excessiva
carga tributária e a asfixiante burocracia. Estes são apenas
alguns dos componentes do chamado "custo Brasil", que
inclui ainda outros entraves como o custo da logística
e os encargos trabalhistas. Hoje, a empresa nacional
especialmente a indústria - está sendo desestimulada.

Empacotando
Embalar produtos envolve
uma série de conhecimentos
especializados, pois a questão
não é apenas produzir
equipamentos e sim construir
um sistema que simplifique a

vida do cliente. Neste campo,
naregião surgiram algumas

l

empresas que aparentemente
disputam o mesmo mercado,
mas cada uma delas
desenvolveu um diferencial
e a competição entre elas
eleva cada vez mais a nível de

qualidade e performance dos

produtos. Por isto, as empresas
locais estão solidamente
estabelecidas nos mercados
nacional e internacional.

Desemprego
,

no paralso
Depois demuitos anos em que os

profissionais do setor financeiro
garantiam todos os anos gordos
bônus, amaré virou tanto lá
fora como também no país. Os
pequenosbancosenftentam
grandes dificuldades, pois o
volume de crédito já não cresce

e as empresa precisam enxugar
o quadro para continuarem
viáveis. Os problemas nas bolsas
tomaram a vida dos corretores
muito mais difícil e filiais de

empresas estrangeiras estão
revendo seus negócios no Brasil.
Claro que no exterior o problema
é muito maior.

Etanol
Uma antiga reivindicação do Brasil acaba de ser atendida pelos EUA,
pois o Congresso Americano deixou de renovar em dezembro as

barreiras comerciais contra a entrada do produto. Lamentavelmente,
,

i�to ocorre nummomento em que estamos importando o mesmo.
-

Transgênicos
Desde que a lenta evolução
das plantas através
de seleção induzida e

enxertos foi substituída por
. intervenções mais radicais,
existe uma grande polêmica
em relação aos eventuais
danos ao ambiente.
Embora não existam
evidências de a1gum
woblema sério caus�do

''"i;c,
por produtos transgênicos,
especialmente os europeus
continuam na defensiva.
A empresa alemã Basf
decidiu por descomínuar
o desenvolvimento de ..
transgênlc9spara a EJ.iIopa
e v:ai concentrar seus
trabalhos �()1)�UNe Brasil;
9;�rasillloje de�ftuta ê:le
lima produtividade muito
boa na SUa atiVidade

, 'agrícola em fUnção do
clima, das novas tecnologias
da Embrapa, mas também
por causa da introdução

, de transgêll'icos. O que
i resta saberé quem é mais

perígosõ; o defensivo
para cçntrolar as pragas
ou a introdução de umé'l
alteração trànsgênica na

, planta para que deixe de
ser atacada pela praga.
A resposta poderá ser a

diferença entre fome ou
abundância paramilhões

depessoas num futuro não
muito distante. Também

poderá resultar num
desequilíbrio irreversível.

LOTERIAS
QUINA

SORTEIO N° 2793
13 - 19 - 35 - 56 - 62

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 703

02 - 05 - 08 - 10 - 1 i
14 - 15 - 17 - 18 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

Novo recorde
-

A arrecadação de tributos não

para de crescer e em 2011

alcançou a marca de R$ 1,5
trilhão. Por outro lado, não existe
nenhum sinalmais remoto que
seja de medidas para ummelhor

emprego destes recursos.
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Prates
MORRER E RENASCER

Eu não tenho dúvidas, para quem
gosta do que faz, a aposentado

ria é a primeira morte na vida. A se

gunda vem logo depois ...
Foi o que pensei, dia destes, ao

ouvir declarações do goleiro Marcos,
do Palmeiras, ao dar urna entrevista
momentos após' ter proclamado aos

repórteres que encerrava a carreira.
Marcos tem 38 anos, queria jogar até
ficar velho e de bengalas, mas o corpo
lhe disse não, sentia muitas dores, foi
preciso dar urn basta aos saltos elásti
cos debaixo dos paus da goleira.

Marcos disse aos repórteres que
se sentia como se tivesse "morrido",
e de fato morreu. Nossa vida profis-.
sional é nossa verdadeira vida, só
nos realizamos no' trabalho. A apo
sentadoria compulsória, caso de

Marcos, é uma sentença de morte

a que o profissional não pode esca

par. E é por isso que muitas pessoas
iniciam imediatamente uma nova'

carreira, algo paralelo ao que vinha
sendo feito, não é a mesma coisa,
mas conforta.

Há também os aposentados que,

não precisando mais trabalhar, pois
juntaram boas economias em "vida",
suspiram aliviados ... Esses pobres
infelizes existenciais não sabem que
vão se arrastar pela vida, inúteis,
sem valor, sem graça existencial.

Quando alguém aposenta a mente,
a cabeça, porque não precisa mais
do trabalho remunerado, começa a

acelerar o passo para amorte.

Como cabeça vazia é a oficina
do diabo, a pessoa ociosa vai pre
cisar se ocupar, de um modo ou de
outro. E nesses casos a preocupação
se desloca do externo para o inter

no, isto é, a pessoa começa a escutar

com mais atenção os sinais manda
dos pelo corpo físico, até então não
escutado.'

O resultado disso é a "audição",
o "surgimento" de sintomas de mo

léstias no corpo físico. O aposenta
do costuma ser urn doente, cheio de '

achaques.Achaques que ele não tinlia
quando se ocupava com o trabalho.
Enfim ... Marcos, o goleiro, "morreu",
mas pode renascer. Como? Como
treinador de goleiros. Ainda bem ...

POLÍCIA
Agora é assim, as instituições que "deoiam' enca

minhar soluções para os problemas sociais se omitem
e tudo transferem para a responsabilidade daspolícias.
E a principal dessas instituições é o Judiciário, bem
pago, encastelado e leniente na aplicação da lei penal.
Problemas na Cracolândia? A polícia que resolva.
Falta de educação e algazarras de gente "boa" à noi
te?A polícia que resolva. Desrespeitos no trânsito?A

polícia que resolva. Negativo, companheirada. Que os

políticos eos "doutores'; autoridadesfajutas, de todasas
instituições, ajam, justifiquem as orgias salariais.

PAIS
E os pais? Cada vez mais omissos e irresponsá

veis, terceiriiam tudo. A professora na escola que se

ferre com os pivetes mal-educados. Já os adolescen

tes, mal-educados no berço, vão para o shopptngfa
zer sexo nos corredores e nas escadas rolantes. Esses
pais têm que levarferro.Naminha delegacia levam...

URNAS
Os professores e suas famílias têm que se

vingar nas urnas dos aproveitadores que se ele

geram em nome deles e agora lhes dão uma figa.
Vem aí a eleição, não se esqueçam disso, profes
sores. Bucha nos oportunistas mentirosos!

PONTO DE VISTA

TOLERÂNCIA ZERO
RAPHAEL ROCHA LOPES.
ADVOGADO E PROFESSOR

Em tese, filosoficamente, sou contra a

chamada "tolerância zero". Em especial
porque sou contra todo tipo de radicalização.
Entretanto, o verão é um bommomento para
me fazer refletir mais sobre este assunto. Já
explico por que. Antes vamos às origens.

Quando se fala em "tolerância zero" e não
está se referindo ao Saraiva, personagem do
saudoso Francisco Milani, que não aceitava

perguntas idiotas, pensa-se, creio, na atuação
rígida da polícia em relação aos considerados
pequenos delitos. E, provavelmente, automa
ticamente a maioria das mentes se reporta à

experiência nova-iorquina da década de 90.
Esta expressão, contudo, embora tenha

se popularizado realmente na década de

1990, decorreu de um programa da polícia
adotado já na década de 1970 em Nova Iersei,
com repercussões na década de 1980.

Embora a repercussão maior tenha sido

proveniente dos trabalhos emNova Iorque-nos
Estados Unidos, países como Suécia, Itália, Ja
pão, China, Singapura, Índia e Rússia também
adotaram programas ou conceitos parecidos.

Qual o grande problema, contudo, a meu

FALE CONOSCO

ver, em relação aos programas policiais de tole
rância zero?De todos destaco um: os alvos nor
malmente são pobres e negros. O programa de
"rolerãncía zero não pode se resumir, se se qui
, ser um mínimo de eficiência, ao combate aos

traficantes de meia-pataca, viciados, ladrões
pé-de-chinelo ou às invasões aos morros ou

bairros periféricos pobres e esquecidos pelo Es
tado. Não pode ser um programa que só pega
marginalzinho que picha os muros da cidade
ou os bêbados que afogam suas mágoas pelos
baixos salários nas pingas da vida e saem por aí
em suas motocicletas velhas com documenta

ção atrasada em anos.

Se quiserem falar de tolerância zero seria

mente, os senhores defensores destas medidas
devem começar em casa educando seus filhos
e a si próprios. Embrulha-me o estômago ver
pessoas consideradas estudadas defenden
do este tipo de programa apenas porque têm
medo de sair de casa por conta de uma alga
zarra na rua e, esquecendo-se de suas próprias
responsabilidades, levam seus filhos pequenos
para comprar DVDs de filmes e jogos piratas
no primeiro camelô que encontram pela fren-

te. Ou que bebem socialmente numa festa de

amigos bons partidos e vão para casa dirigindo
seus carros caros. Sempre que ouço falar disso,
penso que o comportamento deveria ser dife
rente do que vemos por aí. Tolerância zero não
só para os pivetes que andam pela rua à noite

porque não tem um lugar adequado para se

divertir (nem que seja uma quadra de esporte
para jogar bola o suficiente de dia para estar

cansado à noite e ficar em casa), mas, sim, para
os bacanas arrogantes que pensam ser os do
nos do mundo. Sou contra, mas no verão, gos
taria de ver aplicada tolerância zero aos manés

que pensam que todo mundo quer escutar a

porcaria daquilo que eles chamam de música

que eles ouvem. Aos folgados que estacionam
em lugares reservadosnu proibidos. Aosmoto-
lristas que só bebem uma dose e vão pra casa

dirigindo. Aos donos de boteco que tomam

conta da praia com suas mesas e cadeiras na
areia. Aos donos desses carros de som fazen
do propaganda em alto volume pelas ruas das
cidades. Aos prefeitos e. governadores que não'
colocam fiscalização para tudo isso. E aos de
mais bandidos também, claro.

EDITORIAL

SC É DESTAQUE
EM TRANSPLANTES

Temos uma boa notícia!
Santa Catarina alcançou a
maior taxa em transplantes
de órgãos naAmérica Latina
em2011. Foram 25,4 pessoas
transplantadas pormilhão de
habitantes. O recordeanterior
naAmérica Latinafoi de'20,2
pormilhão de habitantes, em
2008. Vale lembrar que até
ontem havia 1.245 pacientes
na lista de espera para
transplantes no Estado.No
Brasil, até setembro de 2011,
amédia não ultrapassou 10,8
transplantes pormilhão de
habitantes.
Amaiorprocura épor córneas, ,

figado e rins. Osdadosforam
divulgadospelaCentral
tk'JllQtijicação, Captação
eDistribuição de 6rgãos e
Tecidos doEstado deSanta
Catarina (cNéDO/SCJ, oSC
limaior procura
é por córneas,
fígado e rins.

Transplantes.
Osnúmeros também são

favoráveis em relaçãoà
aceitabilidade dasfamüias, na
hora deautorizara retirada
dos órgãos de umfamiliar,
tragicamentemorto, na
maioria das vezes.No ano

passado, Santa Catarina
registrou taxa de recusa de
doação de30%, quando a
média nacionalapontou 45%
de rejeição.NaEspanha, país

'

ondea conscientização pela
doação de órgãos e tecidos é
altíssima, o índice de rejeição

,

gira em torno de 15% e ameta

é reduzirpara 10%.
Esses números são alentadores
e resultam em campanhas bem
sucedidas de conscientização
junto à população, quebrando
paradigmas e superando
preconceitos e impedimentos
religiosos e ideológicos.
Doar órgãos é um ato de
amorà vida,muito mais do
que distribuir donativos de

efeito temporário.Divulgar
a parentes e amigos a clara
decisão em doar os órgãos
é o primeiro passo. O passo
seguinte caberá aofamiliar
mais próximo, ao respeitar
a vontade do doador,
mesmo que não tenha sido

oficialmente registradajunto
ao SCTransplantes, através
do 0800-643--7474.

;.
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OAÇÃO DE ORGÃOS

se quebra recorde
com transplantes
Número de procedimentos no Estado em

2011 foi o maior da América Latina, mas
listas de espera continuam grandes
JARAGUÀ DO SUL/se

PEDRO LEAL

Embora ainda haja muito a

ser melhorado na questão e

ainda existam 1245 catarinenses

aguardando por uma doação, em
2011 Santa Catarina se destacou
na captação e transplante de ór

gãos: foram 25,4 transplantes por
milhão de habitantes - a melhor
taxa já registrada na América

Latina, como ressalta o coorde
nador estadual de Transplantes,
Ioel de Andrade. "Mas ainda há
muito para melhorar neste sen

tido, e temos investido pesado
nisto", afirma. O recorde anterior
era do Uruguai, com 20,2 trans

plantes por milhão, em 2008. No

Brasil, a taxa de 2011 foi de 10,6
transplantes pormilhão.

Com amelhor taxa de conver
são em doações do país, Santà Ca
tarina registrou ano passado 384

mortes encefálicas e efetuou 159

doações - 41,40%. "Tivemos 170

casos em que a família aprovou.
a captação dos órgãos, embora
em 11 deles não tenha sido pos
sível aproveitar o órgão devido a

problemas logísticos", comenta,
citando um caso em Videira, no
qual o mau tempo impediu que a

'equipe de transplantes chegasse
a tempo. "Quando chegamos, a

família havia mudado de ideia",
lamenta. Dos 159 convertidos
em doação, dois casos foram per
didos. "Quando foi feita a capta
ção, foram vistas lesões que não

,>

permitiriam o uso dos órgãos",
explica.

Duas questões principais im
pedem a doação: em 20 casos, �

problemas médicos inviabiliza
ram a doação. "Algumas vezes as

condições de saúde do falecido
fazem os órgãos não serem apro
veitáveis, por risco de contami

nação, ou devido ao dano". Mas
o problemamaior, fora das ques
tões de.logística, é a rejeição da

família, que impediu 95 doações.
"E essa é a etapa mais complica- equipes de captação, a secretaria
da e dolorosa do processo, a en- da Saúde do Estado tem buscado
trevista familiar", ressalta. Apesar
disso, o Estado tem um ótimo ín
dice de recusa, de cerca de 30%,
contra a média nacional de 45%.
"Temos profissionais treinados
na Espanha para fazer a procura,
e para conversar com as famílias,
buscando atingir o índice espa
nhol, que é o melhor do mundo",
afirma. No país europeu, a taxa

de recusa é de 15%.

Falta

II
IImaioria dos
casos de recusa
não tem a ver

com a família
não querer que
os órgãos sejam
,doados, mas com
a pessoa ter dito
em vida-que não
queria doar.

,oeIde llmII'acle,
cooal�@Stadua1
de�

Além do treinamento das

educar e conscientizar a popu
lação. "A maioria dos casos de
recusa não tem a ver com a fa
mília não querer que os órgãos
sejam doados, mas com a pessoa
ter dito em vida que não queria
doar", explica, ressaltando que se

isso ocorre, é sinal de que o Es
tado tem falhado em informar a
sociedade. "Nós evoluímos mui-
to neste sentido, já tivemos índi
ces de recusa acima de 40%, mas
ainda tem muita gente que não
entende direito como funciona a

conscientização doação", observa.

Situação em Jaraguá émuito boa
EDUARDO MONTECINO

Com 25 notificações demorte
encefálica e 13 doações efetiva
das no ano passado, Jaraguá do
Sul atraiu elogios do coordena
dor estadual de transplantes. "Ti
vemos uma participação muito
ativa do município para ajudar
na redução das filas de espera,

, e um índice excelente de con

versão, acima de 50%", comenta
De acordo com a coordenadora
da Comissão Intrahospitalar de

Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplantes (Cihdott) do hos

pital São José, Daniela Bertolino
Vieira, a captação quebrou recor
des em 2011. "Temos a cada ano

mais e mais pessoas que se re

gistrarn.como doadoras, e a agi
_

lidade na captação tem ajudado
muito", informa.

Das 13 doações efetuadas no

ano passado, foram retirados rins,
fígado e córneas em todos os ca

sos e, alémdisso, foram feitas duas

doações de coração e uma de pul
mões. "Aqui só é feita a captação,
não temos como fazer o transplan
te, e os órgãos são encaminhados
para a central de transplantes, em
Florianópolis", explica.

Entre as 12 mortes encefáli
cas notificadas pelo hospital em
2011, oito delas tiveram a doa

ção recusada pelas famílias, o

que segundo a coordenadora do
Cihdott demonstra que existem

problemas de informação. "A po
pulação não entende bem o que é
a morte encefálica, não compre
ende que é a morte do cérebro, e
às vezes reluta em permitir a co

leta dos órgãos, esperando que a

pessoa vámelhorar", explica.

o São José está apto a realizar a captação
de órgãos, que precisa ser bastante ágil

Transplante é
corrida contra
o tempo
Declarada amorte

-

encefálica e autorizada
a coleta, é iniciada uma
verdadeira corrida contra
o tempo para que os

pacientes na fila de espera
fecebam os órgãos. "Cada
órgão tem um limite de

tempo para que esteja
implantado no receptor, o
que molda as prioridades
para a destinação", explica a

coordenadora do Cihdotti.
Isso já começa com a

extração .; que namaioria
dos casos tem que ser feita
antes da parada cardíaca.
Apenas as córneas, ossos e

rins podem ser coletados

após o coração parar - e no

caso dos rins, a janela de
oportunidade é de apenas
30minutos.
A prioridade dos órgãos
retirados em Jaraguá do
Sul é a lista de espera do
Estado, seguida do Paraná e

o Rio Grande do Sul.
São 24 horas de espera no
máximo para o pâncreas e

o fígado, e 48 horas para os

rins. As córneas agüentam
até sete dias. A situação é
mais crítica com pulmões
e o coração, que precisam
estar no novo corpo em, no

máximo, seis horas. "Com
o coração e os pulmões;
a agilidade é essencial, e
tanto o órgão quanto o

paciente precisam estar

prontos para a cirurgia em

cerca de quatro horas, caso
contrário, a doação está

perdida", explica.
Quando se trata de

transplante de rins ou de

fígado, é possível que seja
feita a doação em vida. No
caso dos rins, o corpo tem
dois e pode ficar sem um

deles, embora passe a exigir
maiores cuidados com a

alimentação. Já no caso do

fígado, o transplante em
vida envolve retirar uma

parte do órgão, que pode
se regenerar, e continua

funcionando mesmo com a

parte faltando.

Fique dPor entro dque aConte _

e tudo

tw;���;iãO@OCorreiodo- POVO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..www.ocorreiodopovo.com.br•.
"

,. QUA�TA.FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2012 I ESPECIAL I 5
iii I, '" • "I ��I 'I" , 'Ir

MARCELE GOUCHE

Prioridade para emergências
Embora muitos dos casos no ficam em segundo plano. A outra

Estado estejam nas listas de es- prioridade excepcional vai para
pera há bastante tempo - pois crianças,' que são favorecidas
não é raro que a espera por um quando há disponibilidade de

órgão dure meses ou anos -, doadores.
nem sempre o transplante vai Devido aos limites de tempo
para quem está há mais tempo-

.

para ó transplante, os pacientes
na fila. ''A prioridade número um de dentro do Estado têm prefe
são as chamadas emergências rência sobre os demais. "Quando

.

zero, em que o paciente preci- há um órgão disponível, primei-
sa do órgão de imediato, como ro é rodada a lista de Santa Cata

quando ocorre falência dos rins, rina, e só se não houverem recep
por exemplo", . explica Daniela. tores no Estado é que é verificada
Nestas situações, pacientes que a nacional, e o mesmo padrão é
não estão em estado crítico, mas seguido no resto do país", explica
que podem esperar mais tempo, a coordenadora do Cíhdotti.:

li prioridade
número um são
as chamadas

emergências
zero, em que o

paciente precisa
do órgão de
imediato.

Daniela

BertoJiJIq Vaeira,.
Coordenadora
doCihdoU

Um ato final de caridade
, "Eu não sei p,ara quem foram

os órgãos, mas nós nos sentimos
muito bem sabendo que alguém
foi ajudado", conta o aposentado
Roseno Machado, de 69 anos, so
bre os órgãos do filho Reni Con

ceição de Machado, falecido em

maio do ano passado. Portador
de epilepsia, o auxiliar de trans

portes de 45 anos teve uma crise
enquanto andava de bicicleta, o
que resultou em queda e em um

traumatismo craniano fatal.
''A decisão de doar foi uma

coisa unânime, da família toda.
Nós sabíamos que ele iria querer
isso, e ele já havia deixado claro

que o que nós decidíssemos caso

algo acontecesse ele estava de

acordo", conta. Devido à doença,
Reni contava muito com a ajuda
e as opiniões da família. "Ele es

quecia muito as coisas e não to

mava decisões sozinho", lembra.
A doença não lhe impedia de

trabalhar, mas exigia cuidados es

peciais. "Ele tinha momentos de

crise, ficava três minutos 'fora do

ar', e aí caia, e foi isso quelevou ao

acidente", lamenta. Quando tinha
as crises, era comum passarem
três ou quatro dias sem nenhum

problema. ''Aí quando menos se

esperava, ele tinha outro ataque
epiléptico", diz. Renisofria com

a doença desde os seis meses de
)

idade e a família fazia acompa
nhamento médico para reduzir os
sintomas e evitar que ele se ferisse

.

durante as crises.
A família de Reni fez a doação

dos rins, córneas, fígado e das
válvulas do coração. "Quando
nos informaram da morte en

cefálica, a gente sabia que tinha'

que autorizar a doação", lembra,
frisando que da família, a opi
nião é unânime: se acontecer

algo, os órgãos devem ser doa- .

dos. "Afinal, nunca se sabe quem
vai ajudar, e quando você pode
acabar precisando. Se não vai
usar mais, que ajude outra pes
soa", pondera.

• Córneas (retiradas atê 6h depois da parada cardíaca e

mantidas fora de corpo por até sete dias);
• Coração (retirado antes da parada cardíaca e mantido fora
do corpo por até 6h);
• Pulmão (retirados antes da parada cardíaca-e mantidos tora
do corpo poraté 6h);

.

• Rins (retirados até 3Q minutQs após a parada cardíaca e

mantídosfora ..do corpo até48 horé;lS);
• Fígado (retirado antes da patada c.ârdíaca emantido por a
24 horas);

·AVC-78
• Acidente trânsito -' 49
• Outros àcidentes - 22

• Outras causas - 10
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Barra Velha decreta estado de emergência
Ontem, a Defesa Civil do Estadovistoriou o município de Barra

Velha, atingido fortemente pelas
chuvas pelo menos três vezes em

menos de 20 dias, e orientou o prefeito
ClaudemirMatias a decretar estado
de emergência.Acatada a medida, o
mandatário afirma que o objetivo é

Novos
servidores
o pessoal do RH da Prefeitura
de Iaraguá do Sul iniciou
nesta semana a chamada dos
420 selecionados no último
concurso público. Destes,
380 vão trabalhar na área da

Educação como professores,
serventes e merendeiras.

Fundo
Partidário 1
A juíza da 60aZonaEleitoral,
AnnaFinke Suszek,
determinou a suspensão do
repasse de cotas do Fundo
Partidário a dez diretórios

. da região em proces�os
referentes a prestações
de contas do exercício
financeiro de 2010.Nove
partidos tiveram as contas

julgadas não prestadas e
ficarão sem cotas enquanto
permanecerem as omissões.
A lista tem diretórios de
Guaramirim (DEM, PC
do B,.PMDB, PRB, PSB e

PT do B),Massaranduba
(PMDB) e Schroeder (PSDB
e PSOL). Já a prestação do
PSDB de Massaranduba
foi desaprovada devido
à entrega de todos os
demonstrativos contábeis
zerados. O partido foi
condenado a seismeses
sem cotas partidárias, 'mas
pode recorrer da decisão
ao TribunalRegional
Eleitoral de Santa Catarina.
As sentenças foram
publicadas no Diário da

Justiça Eleitoral de Santa
Catarina. Essas informações
são daAgência de Notícias da
JustiçaEleitoral.

prevenir novos alagamentos na cidade.
"É a terceira chuva que alaga casas no

município em menos de 20 dias e o

governo não tem dinheiro para resolver
o problema, por isso precisamos da
ajuda do Estado'; afirmou. Na tarde de

ontem, moradores se reuniram com o

prefeito para reivindicar soluções. Com

o decreto, a cidade receberá auxílio do
Estado em serviços maquinários. O
governo municipal pretende também
angariar recursos para implantar
tubulações e ampliar a capacidade
de escoamento das águas das chuvas.
Não há pessoas desalojadas ou
desabrigadas.

EDUARDO MONTECINO

<,

CANDIDATO OUTRA VEZ
ereador eleito em 2008, João peemedebista vai se desincompatibili
Valdemiro Dalprá (PMDB) se zar da pasta para concorrer novamente
afastou do cargo para assumir a uma cadeira na Câmara. No seu lugar,
a Secretaria de Agricultura da Jorge Luiz Feldmann comanda os traba-

Prefeitura de Guaramirim. Até abril, o lhos no Legislativo.
--- --

Desincompatibilização
Em Guaramirim, seis secretários se desligam dos cargos comissionados para participarem
da disputa eleitoral em 7 de outubro. Os peemedebistas são Cristiana Poltronieri (Educação),
João DinizVick (Saúde), JoãoValderniro Dalprá (Agricultura), e lrvando Zomer (Esporte). Do
PPS são:Antônio Pacher Filho (Chefe de Gabinete) eMoacir JoséMafra, o Zuco, (Procon).

Atenção!
Não será liberado o FGTSpara os atingidos
pela enchente em Guararnirim na última
semana, pois o governo não decretou estado
de emergência nomunicípio.

Maquinários
No dia 25 de janeiro, oMinistério da Pesca
deve entregarmaquinários paramunicípios
catarinenses. Guaramirim será contemplada
com uma escavadeira hidráulica.

Déficit de

pr.ofessores
Prefeituras da região realizaram
concursos públicos para suprir,
principa)mente, a falta de educadores na
rede munícipal. Só em Iaraguá do Sul,.
cerca de 500 professores atuam em caráter

temporário. A carência de profissionais é

uma realidade nacional e as disciplinas de
Química, Física e Matemática são as que
mais necessitam de profissionais no país.

Reajuste salarial
Já na próxima semana, o Sinsep
(Sindicato Servidores Públicos
Municipais) deve procurar a prefeita
Cecília Konell (PSD) para agendar a
data da audiência que irá negociar
o reajuste do salário dos servidores
de Jaraguá do Sul. Neste ano, o .

presidente da entidade, Luiz Ortiz
Primo, afirma que os funcionários
reivindicam aumento de 12% no

valor da remuneração, além de R$ 3 a

mais de auxílio alimentação, que vale
hoje R$ 14, conforme foi definido
em assembleia no ano passado. "Até
dia 30 de abril devemos acertar o

reajuste. Depois desta data, a prefeita
só poderá repor o valor da inflação".

Fundo Partidário 2
Filiado ao PSDB há dez anos, o prefeito de

Massaranduba, Mário Fernando Reinke,
afirma que o partido nunca recebeu
dinheiro das cotas do Fundo Partidário.
"Então essa punição não muda nada para
nós que arcamos com nossas despesas
com a ajuda financeira dos filiados". O

prefeito de Guaramirim, Nilson Bylaardt,
filiado ao PMDB desde 1982, também diz

que a sigla não embolsa verba do fundo.

Petistas
A executiva do PT de Guararnirim se reuniu

pela primeira vez este ano na segunda
feira, dia 16. Em pauta, as coligações
partidárias para as eleições municipais.
O vereador Jaime deÁvila e o empresário
Evaristo Caviquioli estão cotados para
a corridamajoritária. Estuda-se a

possibilidade 'de uma aliança com o PSDB,
que tem como pré-candidato a prefeito
ou a vice PauloVeloso, e o PDT, que conta
os nomes conhecidos de Jair Pereira, ex
secretário de Desenvolvimento Econômico
da Prefeitura, e do parlamentar Caubi
Pinheiro. Já o encontro do diretório do PT
está previsto para o próximo dia 30. O local
ainda precisa ser definido.

Direitos sociais
Neste ano, a Câmara dos Deputados
analisa proposta que prevê a inclusão do

transporte no grupo de direitos sociais,
destinados a todas as pessoas, estabelecidos

pela Constituição Federal. O artigo 6° da
Carta enumera aspectos relevantes da vida
em sociedade.Amedida está prevista na
Proposta de Emenda à Constituição da
deputada LuizaErundina (PSB-SP);
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WlFSfJUNIOR 7777 (8R280, 7433 - KM 76) - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-500 Credor. GUMZCONTA- Valor total a pagarR$506,29 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 436,69 - Juros: R$I,74Emolumentos:
BlLlDADE ECONSUITORlA EMPRESA Portador. - Espécie:DMl- N°Titulo: 9200114034 - Motivo: falta de R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
pagamento Valor. R$ 165,50 - Data para pagamento: 23/01/2012-Valor total a pagar R$238,92 Descrição ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dos valores: Valor do título: R$ 185,50 - Juros: R$ 0,49 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Apontamento: 198848/2012 Sacado:WJADE ROUPAS VAES LIDA Endereço: RUAWALTERMARQUAR-
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28 DT 155 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor. BLUMATEXTIL LIDA Portador. - Espécie: DMl- N°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Titulo: 5368-1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 494,80 - Data para pagamento: 23/01/2012- Valor
Apontamento: 198871/2012 Sacado: GUNAN CONFECCOES LIDA ME Endereço: R GUSTAVO GUMZ total a pagar R$558,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 494,80 - Juros: R$ 0,82 Emolwnentos: R$
548 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-995 Credor: MALHAS MENEGOITl INDUSTRIA TEXTILLIDA 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27
Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 8165903B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 726,27 - Data para -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..

Apontamento: 196843/2012 Sacado: lDJA DE ROUPAS VAES LIDA ME Endereço: RUAWAlJER MAR

QUARDT 155 SALA 13 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: E G M INDUSTRIA E COMERDO
DE ROUPAS LIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 003358/001 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 570,00 - Data para pagamento: 23/01/2012- Valortotal a pagar R$634,69 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 570,00 - Juros: R$ 1,52 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 198845/2012 Sacado: WJA DE ROUPAS VAES LIDA ME Endereço: RUAWAlJER MAR
QUARDT 155 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor. COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES
Portador. - Espécie:DMl-N°Titulo: 075022C/I1-Motivo: faltade pagamentoValor. R$332,00 - Datapara
pagamento: 23/01/2012- Valor total a pagar R$395,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 332,00-
Juros: R$ 0,77Emolwnentos:R$I1,60 -_Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 199212/2012 Sacado: LUClANADALCANAW Endereço: JOAO JANUARlO AYROSO 1699
- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor.lNFRASUL-INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Por
tador. - Espécie: DMl- N° Titulo: 0168911019 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$170,00 - Data para
pagamento: 23/01/2012- Valor total a pagarR$244, 14 Desctição dos valores: Valor do título: R$170,00 - Ju
ros: R$I,53 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 198768/2012 Sacado:MARIADO SOCORRODEOUVElRASILVA Endereço: R.GEMERSON
.RODRIGO SILVA201- JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89257-745 Credor: STAR LUCKLrDA Portador. - Es

pécie: DMl - N° Titulo: 4522/006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 330,37 - Data para pagamento:
23/01/2012- Valor total a pagar R$413,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 330,37 - Juros: R$ 0,77
Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 199173/2012 Sacado: MARIA RAQUEL NECKEL DA SILVA Endereço: RUA JOSE LESCO
WlCZ 420 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-306 Credor: ZUNAREill E RAPOSO LIDA ME

.

Portador.
- Espécie: DMl - N° Titulo: 9/01 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 338,95 - Data para pagamento:
23/01/2012-Valor total a pagarR$423,55Descrição dos valores: Valor do título: R$ 338,95 - Juros: R$ 4,18
Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$22,52

Apontamento: 199054/2012 Sacado: MUNO! BRASIL LIDA Endereço: RUACEL PROCOPlO GOMES DE
OLIVEIRA 1323 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor. RADIO BRASIL NOVO LIDAEPP Portador.
- Espécie: DMl - N° Titulo: 4486 2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 250,00 - Data para pagamento:
23/01/2012- Valor total a pagar R$320,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 2,16
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199155/2012 Sacado: W1ANE KLEIN SOARES Endereço: RUA DOMINGOS ANACLETO
GARCIA 4915 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-455 Credor: TELI-JAS KRU1ZSCH COMVAR MAT CONST
LIDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 049331- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 591,00 - Data

para pagamento: 23/01/2012- Valor total a pagarR$676,77 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 591,60
- Juros: R$ 2,16 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência R$
25,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 198925/2012 Sacado: VG MADEIRA LIDA Endereço: ESTRADAABlllO LUNELLfl611 -

CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor. FM PNEUS LIDA Portador. - Espécie: DMl- N°Titulo: 1-58858/1
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$160,00 - Data para�ento: 23/01/2012- Valor total a pagar
R$298,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$160,00 - JUros: R$ 0,32 Emolumentos:R$11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$35,60 - Diligência: R$ 68,08

Apontamento: 198648/2012 Sacado: VILSON MARTENDAL Endereço: RUA EXPEDlOONARlO R
DELIS STlNGHEN 103 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-740 Credor: MOlHE QUI.MlCA ITDA ME
Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: NFE4538/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.692,20 -

Data para pagamento: 23/01/2012- Valor total a pagar R$1.783,02 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.692,20 - Juros: R$ 13,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicada no jornal "OCorreio do Povo", na data de
18/01/2012. Jaraguá do Sul (SQ, 18 dejaneiro de 2012.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 27

Peugeot Eu Quero Você Como Eu Quero é uma promoção das concessionários Strosbourq. Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, 3 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido paro venda à vista o partir de RS 31.990,00 com f-rete incluso. Peugeot 207 Possion XR 1.4L

Flex, 4 portos, pintura sólida, ano/modelo 11112, preço público sugerido poro vendo à vista o partir de RS 37.590,00, frete incluso ou em até 60 vezes de RS 549,00 com taxo de 1,09% o.m e 41% de entrado. A taxa de 1,09% c.m. évólido paro todo linha 207 independente da versão,
entrada a partir de 40% paro 207 HB,SW e Escapade e 41% para linha Possian do valor do bem e prazo em até 60 meses. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para vendo à vista a partir de RS 46.2B9,35, frete
incluso. Estoque Nacional dos Concessionários Peugeot: Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 3 portos, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 207 Possion XR 1AL Flex, 4 portas, pintura sólido, ano/modelo 11/12 - 20 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1 .6L 16V Flex,
5 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Consulte as preços das revisões com preço fixo paro toda o Linha Peugeot. Prazo de vigência da oferta para pedidos firmes fechados: entre 04/01/2012 e 29/02/2012 ou enquanto durarem as estoques. Peugeot Hoggar
x-uns, pintura sólido, frete incluso, 11/12, a partir de RS 29.990,00 com 3 unidades em estoque, vendo direto de fábrica para pessoa jurídico. Peugeot 408 Allure Mecânico, 11/12, Freios ABS e Air-Bog, Ar-condicionado, Direçõo Hidráulica, Vidros e Trovas elétricos, pintura sólida,
frete incluso, versões a partir de RS 59.990,00. Para a linha 408 (Allure Automática e Feline) a taxa de 0,0% o.m é vólida com entrada de 55% do valor do bem e prazo em até 36 meses e nos versões (Altura Mecânico e Griffe ) taxa de 0,0% o.m com entrada de 55% do valor do
bem e prazo em até 12 meses. Nõo cumulativa para outros promoções. Paro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue paro 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Joroguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinaldo Rau, 414

Itajaí (47) 3344-7000 •

Blumenau (47) 3331-4500
Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686 PEuceOT

Neste sábado} dos 9h às 13h.
MOTION & EMOTION

-- -- ----- --- ---- --�----
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Exército seleciona 128 recrutas de Jaraguá do Sul
Na edição da semana entre o dia 17 e

23 de janeiro de 1987, o jornal O Correio
do Povo anunciava a seleção de 128 re

crutas de Iaraguá do Sul, da classe 1968,
que seriam incorporados naquele ano em
Joinville e Brasília. Segundo a publicação,
no dia 26 de janeiro, o 62° Batalhão, de
Infantaria receberia 118 recrutas jaragua-

enses. Em fevereiro, dois jovens embar
cariam para Brasília para integrar o Bata
lhão da GuardaPresidencial e emmaio de

1987, outros oito seguiriam à capital da
República para se incorporarem ao Bata
lhão de Polícia do Exército. Enquanto os

recrutas aguardavam o embarque a seus

respectivos batalhões, a Junta do Serviço

O Seminário Sagrado Coração de Jesus,
construção em estilo gótico-romano que
se tornou um refúgio, um recanto de paz
e beleza em Corupá, completou ontem,
dia 17 de janeiro, 80 anos de atividades.
Ahistória da construção do seminário
começou quando a EscolaApostólica
de Brusque, fundada em 1924, com

-

capacidade para 30 seminaristas, já não
comportava os pedidos de admissão que
cresciam cada diamais.
Com a impossibilidade de expansão da
construção, partiu-se para alternativas,
até a oferta da comunidade católica
de Hansa Humbold (atual Corupá),
nas pessoas de Adolfo BaeumIe, José
Mueller e Guilherme Thiemann, que
almejavam a assistência sacerdotàI no
município.
Padre Pedro Storms, superior regional
na época, incumbiu o padre Jacó Gabriel
Lux: de projetar a planta da nova obra e

-

de executá-la. Ao padre Pascoal Lacroix
coube a tarefa de angariar fundos para

Militar já iniciava o alistamento militar
da classe 1969. "A Delegacia do'Serviço
Militar em Iaraguá do Sul, acéfala desde a

transferência à Florianópolis do Tenente
Cláudio LIma, será ocupada a partir do
dia 26 de janeiro pelo Tenente Alarniro,
que vem da capital do Estado", concluía o

semanário.

INVENÇÕES ANTIGAS

A caixa de correio
A primeira caixa de correio de rua foi
inventada pelo afro-americano Philip
B. Downing. O inventor patenteou sua

criação no dia 27 de outubro de 1891,
com a novidade de uma pequena porta
articulada para fechar e proteger as
correspondências.

PELO MUNDO

1822

'Novo chanceler_
No dia 18 de janeiro de 1822, o naturalista,
estadista e poeta José Bonifácio de Andrada
e Silva é nomeado chanceler brasileiro. O
santista é conhecido como "Patriarca da

Independência", e após a proclamação
organizou a ação militar contra os focos
de resistência à separação de Portugal,
comandando uma política centralizadora.

Conferência de Paz
Nesse mesmo dia, em 1919, inicia-se a
Conferência de Paz de Paris, com a presença de
70 delegados representando a coligação dos 27
países vitoriosos na Primeira GuerraMundial.
Entretanto, a-conferência foi politicamente
dominada pelos chamados "Quatro Grandes":
Estados Unidos, Reinei Unido, França e Itália.
O principal documento produzido na ocasião
foi o Tratado deVersalhes, assinado em 28 de

junho daquele ano e que definia os termos da

paz com as nações derrotadas.

Seminário Sagrado Coração de Jesus' de /

Corupá completa 80 anos de atividades

financiar a obra, junto à população de São
Paulo e do Rio de Janeiro.
Os trabalhos iniciaram em1929 e a

inauguração da primeira parte da

construção do seminário aconteceu
em janeiro de 1932, com a chegada dos
primeiros seminaristas. Naquela época

- economicamerite difícil, as construções
ainda eram em tijolos à vista.
Em 1953 iniciou-se a construção de
uma nova ala, mais moderna que a

anterior e que hoje abriga a Capela, o
Museu Irmão Luiz e a loja de souvenires.
A atual capela do Seminário foi
construída pelo padre Antônio
Enchelmeyer, que também realizou a

construção de um salão de teatro. Aos
poucos foram sendo construídos os

campos e quadras de esporte, assim
como um amplo salão de jogos, em
1970. A última ala construída é a que
abriga as salas de aula, o dormitório
dos seminaristas, o refeitório e

dependências da cozinhá.

ARQUNO HISTÓRICO

Seminário

Sagrado
Coração de-

'esus,na
década de
3O,�cIa
construção de
sua igreja, e nos
dias de hoje

,- ,
"
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Buxixo
Asmaispróximas de umaprofissional liberalda

urbe sorriso andam louquinhas de curiosida
de para saber qual é a "fonte"milagrosa para ela
andar em um luxo só da cabeça aos pés... o salá
rio dela não paga nem um dos sapatos que ostenta
nos lugares que circula.E a coleção demarcas é de
babar até a mulher daquele empresário, doente
pormarcas famosa. Dizem que é um poderoso, ge
neroso e que os encontros são ultrassecretos, além
fronteiras e até além oceanos... uiiuiuiuiui.

Mimo
Eliane Rausis, que ao lado do marido Zeca Rausis,
daAutomóveis Iaraguã, está ultimando detalhes

para inauguraçãodamansão do casal, 'ontem,
durante uma visitinha básica a este colunista, trouxe
Um lindomimo parameu filho Joaquim. Valeu! ,

Chocadeira
Aquela ideia que eu havia comentado na coluna, que
ainda estava no 'ovd, e a gente só poderia antecipar o
expediente, mas semmuitos detalhes - fique ligado -

-

na próxima se�ana contarei todo o babado.

Pensando bem
"Nada te perturbe; nada te espante; tudo
passa, só Deus não muda. A paciência, tudo
alcança-quem tem Deus, nada lhe falta. Só
Deus nos basta." Tenha fé!

S05ft As lindas e jovens Bruna Rafaela e Gisele
Vicky conferindo o Restaurante .lantail

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

(�'.�\- -"", "4 )'�Jv
-

c"
\ai)

capital
www.imoveiscapital.net

)

473370.2900

moagoncalves@netuno.cóm.br

Tente
mover o

·mundo· o

primeiro
passo será
movera si
mesmo.

PUTílO

47 3371-1788

Moa Gonçalves

BELAS Aline Valentini eMaiara Vedi
nos corredores da baladas da moda

• Beta Fiscal já decidiu: a

Garage será reaberta só em
fevereiro. Ponto final.

• É sempre um bom papo
quando esbarro por ai com
o empresário Jazt Franzner.

• O meu abraço de hoje
cheio de energia positiva
vai para o boa gente
Emerson, da Ditem«
Móveis. Ele é outro que
acompanha a coluna todçs
os dias. Aquele abraço.

'Onde comer bem em Jaraguá
No Restaurante Kantan. Hoje tem novidade no pedaço:

Leitora liel
A leitora fiel de hoje é a

querida Priscila Gatto,
que sempre lê esta coluna

para ficar por dentro
das novidades de nossa
sociedade. Valeu mesmo.

Darling
Na condição de darling das

darlings, Franciela Rosa pode
preparar a bochecha - dia 5 de
fevereiro, uma galera vai querer
beijá-lamuito por ocasião do seu

niver. Quem manda ser querida.

UPPER k\df,

v,CI
{fj'{'e:J/.({{f/;<a,n,!e e V;i§ada
3370-3242

1111111]
�

• AMacarronada do Moa,
esse ano, será realizada na
Fyelliving. Serão usado:
os ambientes interno e

externo. Seul.umfestão.
Volto ao assunto.

GU�
Contabilidade
-Consultoria Empresarial

CR&/SG, 0ll62S9/0

h::::�:;��:���óa r,' Confiança

• O fotógrafo daRevista
Nossa,Mau,ricio Hermann;
está em todas asfestas. Ele
resolveuflagrarcandidatos a

e prefeito e vereador dançando
, a música deMichel Ielá

iH, se eu te pegO: Depois eu
divulgo aqui.

• O diretorde marketing
da Lunender, Robson
Amorim, após temporada
de business em Nova

Iorque, aterrissa na urbe,
no fim de semana.

www.gumz.com.br

(47)33714747

gurnz@gurnz.com,br

• Seja voluntário, doe sangue.

UMA PARCERIA OUE DÁ CERT!). Desde 1978

473372-1845

Bombando
Quem vai puxar um bloco
de Carnaval em Iaraguá é o

amigo Boca Schulze, o axé
dasmeninas. Boa!

Dica de

quarta-Ieira
-

Reúna os amigos e vá curtir um

happy hour no deck da London Pub.

CAPA Georgete Damm, da Confeitaria Bela Catarina,
estampa a capa da revista NossaWeekend, seXta

Noivado
o garoto sangue
bom Márcio Roberto
Herns e a bonita
morena Patricia
Luiza Donald vão

aproveitar o fim de
semana para trocar

alianças na mão,
direita. O casamento

só Deus sabe.

Trio de

destaque
As amigas Soninha
Borges, Rosália
Cunha e Paula Torres
serão três das belas

que participarão da

"Festínha Nervosa",
que acontece dia 28
de janeiro, na casa do
boa gente Fernando
Kahn. Vai ser um
arraso.

PIZZA Thaise Freiberger e Luiz
Gotardo no happy hour doMadalena .

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

PALAVRAS CRUZADAS

:, passatempo' A Recreativo a primeira rovrstc de palavras cruzadas do Brasil

HORIZONTAIS
1. Tatear
2. Grande vontade para qualquer coisa / Divisão,

parte
3. Mulheres nascidas em Montevidéu ou Punta dei

Leste
4. O produtor italiano De laurenlis, de "Veludo Azul"
/ Aba frontal dos bonés

5. Sair de mansinho, sem que alguém perceba
6. As iniciais do pintor, gravador e desenhista Iberê

(1914-1994)
7. O ponto culminante da cordilheira dos Andes
8. O sujeito de tomo ou saio
9. Tratar alguma coisa de forma fraudulenta
1 D. Pé-de-galinha / Princípio de vida no homem ou

nos animais
11. Importante sistema montanhoso da América do 9

Norte
12. Parte da igreja que vai da entrada até o santuário 10

/ Arraial indígena
13. Apoiar de um lado. li

VERTICAIS
1. Intensidade ou estado grave de doença / Uma

13
gordura usada nos alimentos industrializados,
prejudicial à saúde

2. A capital europeia conhecida como "cidade-luz" /
Cidade catarinense próxima a Joinville

.

3. Divulgação publicitária de empresa, produto ou

serviço / Planta da qual se produz a tequila
4. Pequena extensão de água estagnada / Do país

asiático cuja capital é Calmandu
5. Saco para conduzir roupa, comida, etc.
6. Armadilha para caçar pequenos pássaros / Uma

planta espinhosa
7. Antiga moeda de'ouro portuguesa / Assar em pe

quena grade de ferro de churrasqueira
8. Importante centro de veraneio dos EUA, próximo

a Los Angeles / Um parasito intestinal

9. Proporcionar os ingredientes / Aquecer em extre
mo.

2 3 B 94 5 7

2

•
•

•

• • • •

• • • •

-

•-

•
•

3

.4

6

7

8

12

JE'SEJq\f
'lESOQ '6 'eqaw'V 'nqUE'w"e �"21.11al:l 'IE'!E'I:I'[ '01::1"28 'eondE'JIi '9 '\,!n:l!d 'g 'sªredaN
'eoôe't "t' 'aAe51;f 'O!OU(lU\!, "E '�dnJo� 'S!.IEd 'Z 'suell 'ezapn6v

.

� :SI'V'mH:lY\
1E'10:l53 ·C� 't!QE'l

'aM�N ·Z� 'sa�:mred\f 'u 'eWI'lf 'e6nl:l'O� '.reaoedeJ!"6 'n3 'S 'E'n5�ouoo\f '[ ':JJ '9
)!jndeoS3 '9 'ellld 'aula'v 'sE'!enfinm 'E: 'ow-el:l 'elm9 '2: 'redledv'� :SIVINOZIHOH

OY1R10S

RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
48 PÁGINAS,' .APENAS R$ 4,90

. MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVIDADES

PREVISÃO DO TEMPO

Sol aparece em

todo o Estado
i

Nesta quarta-feira, o sol
aparece em toda Santa

\Catarina, porém, o céu tem
mais nuvens e condição de
chuva fraca no amanhecer
e fim do dia no Litoral Norte.
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DIVIRTA-SE

RaBIosca
Em um concurso de arco e flecha, um rapaz botou uma maçã na cabeça
para acirrar a competição. Nomomento em que o primeiro arqueiro
entrou, executou a flechada e p!onto, atingiu o meio da maçã. A plateia,
então, foi ao delírio e o competidor disse:
- I'm Robin Hood.

Logo em seguida, entrou o segundo participante. Ele atirou e

novamente acertou a maçã em cheio. O público aplaudiu e ele disse:
- I'm Guilherme TeU.

Quando entrou o terceiro e último arqueiro, a flechada atingiu a testa

do rapaz com amaçã na cabeça. A torcida ficoumuda e ele disparou:
- I'm sorry.
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Na quinta-feira, o sol ainda brilha
no Estado. Mas, no anoitecer, devem
ocorrer chuvas com descargas elétricas
nas regiões do Meio Oeste,Vale do Itajaí
e Planalto Norte. No Litoral, a previsão
é de tempo chuvoso no início do dia.

, Os termômetros seguem registrando
temperaturas em elevação.
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Na faixa litorânea de Santa Catarina,
a sexta-feira será de temperaturas
elevadas e sensação de ar abafado.
O sol predomina no Extremo
Oeste e Oeste. Já nas demais áreas,
ele divid€ espaço com nuvens e

pancadas de chuva e descargas
elétricas no fim do dia.
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o dia começa com sol, mas
está previsto um aumento

gradativo de nuvens no

decorrer da manhã. À tarde
e à noite devem ocorrer

pancadas de chuva. As

temperaturas ficam entre
13'C e 27·C.
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TIRIMHAS WILL LEITE.www.willtirando.com.br

CINEMA

ALVIM E OS ESQUILOS 3
Os irmãos Alvin, Simon e Theodore partem
em uma viagem de cruzeiro juntamente
com Dave e as esquiletes, formadas por
Eleanor, Jeanette e Brittany. Durante a via

gem Alvin quer se divertir, enquanto Dave
tenta ter algum controle sobre os esquilos.
Em uma das brincadeiras, Alvin acaba em

uma asa delta, que o leva, juntamente
com os irmãos e as esquiletes, para uma

ilha. Dave parte atrás deles usando outra
asa delta e acaba carregando consigo lan,
o ex-empresário dos esquilos que agora
trabalha vestindo a roupa de um pelicano,
para entreter os passageiros do cruzeiro.

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

Leg (14�, 16h30, 19h e 21h30)

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

• Cine Breithaupt 3
• A1vin e os esquilos 3 - Dub

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

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Missão Impossível - Protocolo Fantasma - Leg (21 h50)
• A1vin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h:t0)
• 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 21 h30)
• 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)

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

• Cine Mueller 1
• A1vin 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)

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

• Imortais - Leg (22h10)
• As aventuras de Tintim - Dub (15h1O)
• O gato de botas - Dub (13h1 O)
• Imortais - Dub (17h20)
• As aventuras de Tintim - Leg (19h40)

• Cine Neumarkt 2
• A1vin 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 Fantasma - Leg (21 h20)
• A1vin 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 21 h)
• Compramos um zoológico - Dub (13h50)

• Cine Neumarkt 5
• As aventuras de Agamenon - O repórter-
Nac (15h, 17h, 19h10 e 21h10)

• Operação presente - Dub (13h40 e 21 h1O) .

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• O gato de botas - Leg (14h)
• Cavalo de guerra -Leg (18h30 e 21h30)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Dub (16h)
• Cine Norte Shopping 1 (3d)
·A1vineosesquilos3-Dub(12h, 14h, 16h, 18he20h)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (22h10)

• Cine Norte Shopping 2
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras -

Leg (12h40, 15h10, 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)
• Um Dia - 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)

Grazi Massalera

quer parto normal
Grávida de cinco meses, a atriz Grazi
Massafera afirmou que espera ter parto
normal do primeiro filho com o ator Cauã

Reymond. Por enquanto, o casal ainda não
decidiu o nome do bebê. "Estamos em
dúvida entre dois nomes.Vamos escolher

quando vermos o rostinho", explicou ela.
Emmarço, Grazi estreia no cinema com a

comédia Billi Pig, de Selton Mello.

Comediante tem
melhora sensível
O humoristaChicoAnysio apresentou uma
melhora discreta em alguns aspectos dos
exames laboratoriais, segundo o último
boletimmédico. Porém, o estado de saúde
dele ainda é considerado grave e inspira
cuidados. O humorista respira com ajuda de
aparelhos e a pressão arterial estámantida
commedicamentos. Não háprevisão de alta.
Anysio foi internado no dia 22 de dezembro.

Sandy.cansou de
ser
•• •

menIna pura
A cantora Sandy, definitivamente, cansou
do rótulo demenina ingênua e pura. "Não
escondo queme tomeimulher. s6 nunca
quis explorar a sensualidade. Mas não tenho
problema nenhum em evidenciá-la de vez
em quando. Todo mundo olha paramim e

vêum poço de tranqUilidade, mas só eu sei
como tenho de me controlar", afirmou a fã
assumida das lutas de UFC.

Clooney: não perco
tempo"olhando rugas
O atorGeorge Clooney, admirado pela grande
maioria das mulheres por sua beleza,mesmo
aos 50 anos de idade, não tem semostrado
nadavaidoso. Feliz com o atualmomento,
ele disse que tudo ficamuito mais fácil nesta
idade. "Não perco tempo tingindo omeu
cabelo ou olhando as rugas. Minha única

preocupação é se vou conseguir fazer o
trabalho que desejo fazer", comentou.

HORÓSCOPO

Ariadna pretende
voltar para a Itália
A ex - BBB Ariadna já definiu o que fará

após o Carnaval: se mudará para a Itália. O
motivo seria a dificuldade financeira, que
tem se intensificado com o início da nova

edição do BBB, deixando amorena cada
vezmais ofuscada. Semmuito trabalho, ela
passou a sobreviver de permuta. Ela vai a

alguma loja, fotografa ao lado damarca e

sai de lá com alguns produtos.

Atriz nega convite

para voltar a aluar
Um ano depois de abandonar as gravações da
novela Insensato Coração, pedir desligamento
e encerrar o contrato com aTVGlobo, a atriz
Ana PaulaArósio, de 36 anos, continua com
a vida simples que escolheu em um sítio
haras no interior de São Paulo. Este mês, ela
voltou a abrirmão de trabalhar como atriz
ao declinar de um convite para estrelar uma

montagem teatral de Macbeth.
.

ÁRIES
No trabalho, bom dia para se expor, mostrar saber e

conquistar mais prestígio profissional. Com o par, descontraia
mais a relação. amorosa com passeios Merentes e criativos.

TOURO
O penedo da manhã será mu�o prevenoso para você somar
forças com quem tenha interesses semelhantes. Na paixão,
compromisso firme receberá bons estímulos.

m
GÊMEOS

.1 .

A atividade profissi?nal deve servi��ão apenas aos seus
anseios, mas tambem precisa ser útil aos outros. O dia pede
reflexões. Ev�e se distanciar de quem ama.

CÃNCER
Momento oportuno para se-dedicar a assuntos de seu

interesse e encontrar outras motivações. Porém, pense bem
antes de albraçar novas responsabilidades e comprometer
seu tempo.

LEÃO
Dê asas aos desejos. Espante o mau humor ao redor com

alegria. Se gosta de praticar esportes, vai se dar bem. Astral
envolvente na paixão.

VIRGEM
A famma virá em primeiro lugar e você fará tudo para defender
quem estima Sua sinceridade poderá magoar; portanto, cuidado
com o que fala No amor, sua atitude será controladora.

UBRA
Confloos com pessoas próximas não estão descartados,
então, não tente impor opiniões. O ciúme pode atrapalhar o
relacionamento, cuidado com a possessivid!lde!

II
ESCORPIÃO
A preocupação com as finanças será o foco das suas

atenções. Tudo indica que terá menos tempo para a família e

o lazer. A dois, demonstrações de carinho serão bem-vindas.

SAGITÁRIO
Tente manter o foco nas atividades para conquistar metas.
No setor afetivo, tente uma nova abordagem com o seu amor,
seja mais sutil.

CAPRICÓRNIO
Nesta fase; medos e inseguranças podem atrapalhar a
conquista de objetivos. A vida a dois promete momentos de
felicidade com quem ama.

- AQUÁRIO
iHi Aposte em projetos grandiosos e dê preferência para
� desenvolver atividades em grupo. Ótimo período para fazer

trabalhos e tarefas escolares. A vida amorosa contará com

novo estímulo.

RI
PEIXES
Tente interagir com pessoas influentes e poderá obter
beneficios na carreira profissional. Contato com a famma pode
ficar em segundo plano. Galar e paixão na relação a dois.
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OVO: SEM SAíDA

CRÔNICA
ELYIIJIDRIA SILVA.

ESCRITORA

AS JANELAS
DE SATURNO

Preciso te contar uma coisa, talvez você não

saiba, mas tem uma janela indiscreta dentro
de cada um de nós. É através dessa janela que
você vê e sente tudo acontecer e o mundo girar
em toda a sua loucura. Criei códigos para mi
nha janela e posso afirmar que quando ela está
aberta estou feliz, bem, sorrindo para o mundo.
Do contrário, quando ela se fecha, a melanco
lia é uma cortina cinza que me protege daquilo
que não quero, pelo menos naquele momento.
Não, eu não estoumelancólica, apenas pensan
do na palavra, no seu sentido, no seu mundo,
no profundo e negro abismo damelancolia que,
inevitavelmente, um dia nos fará companhia.

Melancolia é uma palavra grega e significa
bile negra, pois na antiguidade. a bile era con

siderada uma doença do corpo. O que é isso,
porque sentimos, sem causa aparente, a triste
za leve que nos veste de apatia singular e soem
explicação? Teorias surgidas antes do Renasci

mento ligavam o planeta Saturno àmelancolia,
união que deu título ao livro de Klibansky, Pa
nofsky e Saxl cujo estudo afirmava que na Ida
de Média tal planeta conduzia os dias em que

•

a energia vital do homem diminuía levando-o
à esterilidade. Impossível responder sem falar

de Freud, que afirma ser este um sentimento de
luto sem fim, um vazio do eu que se perpetua
pela linha do tempo, não cessa.

I

Literatura e artê

II
fazem o casamento

perfeito com a me

lancolia. É possível
encontrar traços'
dela na obra de Cer

vantes, Proust e do
alemão WG. Sebald

E que me

perdoem todas
as janelas

escancaradas, e então, ironica
sobretudo as de mente, ficamos fe
Saturno, mas

_ lizes que ela exista.
melancolia é Há quem salpique
preciso. palavras decoradas

e a transforme em

algo belo, como no poema de Baudelaire, em As

flores do mal, "Sou como o rei sombrio de um

país chuvoso. Rico, mas incapaz. Moço, mas
um tanto idoso". Falando dos nossos escritores,
Moacyr Scliar estudou a origem da melancolia
nó Brasil em 'Saturno nos Trópicos' e cita Lima
Barreto e, claro, Clarice Lispector para retratar
os rastros que o sentimento deixa na obra des
tes escritores..

Fica fácil constatar que a felicidade não pro
duziria as obras primas da literatura, das artes e

da filosofia. A felicidade constante não produ
ziria o autoconhecimento.oriundo das tristezas

que nos espiam de vez em quando. A felicidade
é ilusão fantasiada. E que me perdoem todas as

janelas escancaradas, sobretudo as de Saturno,
mas melancolia é preciso, mesmo que doa, mes
mo que incomode como areia no olho, pois é só

esperar que alguém assopre ou um vento gene
roso passe para que tudo volte a ser como antes.

,--

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essa fofurinha, apesar de tão jovem, já viveu momentos de pânico. É que ele e mais
duas irmãs foram abandonados, ainda bebês, por um dono desrespeitoso que os

deixou dentro de um saco de lixo. Por sorte, os três acabaram resgatados e, agora,
estão disponíveis para adoção. Informações: (47) 8412-0194, com Sandro.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
René fica intrigado com o pressentimento de

Luana. Paulo repreende Vanessa por ter procurado Es

ther. Teodora liga para Quinzinho e Quinzé fica indig
nado por ela não querer falar com ele. Tereza Cristina
invade o restaurante e conta para René que Griselda é
a investidora do Brasileiríssimo. Danielle fala para Be

atriz que ela e Guilherme são pais biológicos de uma

criança. Crô aconselha Tereza Cristina a abandonar

Pereirinha. René avisa que ficará no Brasileiríssimo
somente até Griselda arrumar outro chef. Teodora vol

ta e Pereirinha e Enzo se surpreendem.

• A VIDA DA GENTE
Nanda e Francisco estranham a frieza com que

são tratados na casa do avô dele. Lourenço pede ajuda
a Rodrigo para conhecer Tiago. Júlia não gosta de ser

contrariada pelo pai. Janice mostra um apartamento
para Eva para que ela ofereça às amigas ricas. Miguel
sugere que Sofia pergunte se Ana não quer treiná-Ia.
Lorena pensa em sair da casa de Jonas. Aurélia obser

va indignadaWilson entrar no baile com Moema. Lúcio
e Laura se beijam. Aurélia conhece Álvaro, o proprietá
rio do salão onde Iná promove os bailes. Rodrigo conta
para Lorena que Tiago é filho de Lourenço.

• AQUELE BEIJO
Claudia se surpreende ao saber que Lucena men

tiu para Vicente. Brites recrimina Amália por ter apoia
do Lucena. Alberto sugere que Bernadete industrialize

o creme, O espirita da mãe de Iara comenta sobre um

antigo urso da filha e Joselito o vê guardado dentro de

uni baú no porão. RubilÍho conta para Alberto sobre o

filho que a mãe abandonou antes de se casar. íntima
insulta Bob. Ricardo e Dalva ficam admirados com à
habilidade que Bernadete tem com Flavinho. Lucena

sugere a Rubinho que eles se unam para impedir que
Vicente e Claudia fiquem juntos.

• VIDAS EM JOGO
Cleber solicita um helicóptero. Welligton fica ner

voso com a despedida de solteiro. Regina liga Patrícia

e conta que Tatiana está voltando para o Brasil. Elton

pergunta se Regina matará Jorge como combinaram

anteriormente. Marcolino reclama porque ainda não

tem idade para ir na despedida de solteiro deWellig
tono Augusta que Raimundo ficará responsável pela
Doce & Dança durante três meses. Dila rouba uma

bolsa caríssima de Marizete. Tatiana pergunta a Regi
na se ela matou Andrea. Juliana desiste de continuar

morando com Lucas.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
__ II1II IliJiIllII!WIfIIIIii

ANIVERSARIANTES
18/1 Deonilde O. Freitas Josirneri de S. Coelho
Adelina Surdi Dirce P. da Conceição Julia E. Rahn
Álida Kühne Edelmira Enke Karina Krutzsch

Álvaro J. Meyer Edina F. da Silva Marcos N. dos Santos

Amanda Brotto Gabrielly L Franzner Marlise K. Costa

Ana C. Bienert Gustavo Bsuer Martinho Arendt

Ana C. de A. Ribeiro Jane S. Pastai Olegario Vitkosko
Analice F. Olegar !l Jenifler Junkes Pedro G. Dos Santos
Andréia C. Carvalho José A. Klein Valdir Schunke

AÇÃO
Desde que pode se lembrar,
Nathan Harper tem uma

desconfortável sensação de
que' está vivendo a vida de
outra pessoa. Ao se deparar
com uma imagem de si próprio
quando pequeno em um site
de pessoas desaparecidas na

internet, Nathan vê os maiores
medos virarem realidade: ele
percebe que os pais não são
seus verdadeiros progenitores
e que sua vida é uma mentira,
fabricada cuidadosamente para
esconder algo mais misterioso
e perigoso do que ele jamais
poderia imaginar.

O envelhecimento das

populações no Ocidente é um

fenômeno que se acelera e

será um dos grandes temas do
-

século XXI. Em 'Novos velhos',
a jornalista Léa Maria analisa
essa geração nascida sob a

atmosfera da Segunda Guerra
Mundial, crianças que foram
os jovens adultos da década
de 1970, que vivenciaram o

movimento hippie e a liberação
sexual. Por meio de entrevistas,
pesquisa e depoimentos, a
autora apresenta uma visão
real e sem maquiagem dos
"velhos jovens" de hoje e da
nova maneira de envelhecer
nos dias atuais.
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Fly-X logomais em CD de inéditas
MÚSICA

Banda guararnirense
até já aceita convites
para shows de

lançamento das
novas canções

quarto trabalho em estúdio dos

guaramirenses está quase pron
to e, a partir de agora, entra em

contagem regressiva para o lan

çamento.
Com nove músicas, ele foi

gravado na cidade natal da ban
da e com aparelhagens próprias.
A exceção ficou por conta da ba

teria, que pegou a estrada até o

RVB, em Blumenau. O resultado
o público poderá conferir em'
cerca de Um mês, quando o trio

apresenta, oficialmente, a com

pilação. Por hora, os curiosos

podem conferir o teaser, lançado
nesta semana no YouTube.

Conforme o baterista Kélson

GUARAMIRlM

KELLY ERDMANN

Qúltimo CD veio ao mundo
em 2009 após um hiato de

quatro anos. E, agora, depois de

quase outros três anos, a Fly-X já
começa a aguçar a saudade dos
fãs com novas canções. É que o

TUDO OUIlSE PRONTO Novo
CD do trio formado por,

Vagner Assis, HéIsonMarcelo
e João Luis será lançado

dentro de cerca de 1UDmês

RAPHAELGÜNTHER

Marcelo, o CD, que já tem nome,

mas segue mantido em sigilo, é
uma das surpresas reservadas

para 2012. Em junho, o grupo
comemora uma década e meia
de existência. "E com a formação
original. Hoje em dia, na música
independente, isto é um fato ra

ríssimo. Nestes 15 anos, tivemos

passagens de vários' baixistas
pela banda. Agora voltamos a

permanecer em trio", comple
menta. Ao lado dele, estão João
Luis (guitarra e voz) eVagnei As
sis (guitarra e voz).

,

Sobre o disco, ele também en

fatiza o aprendizado inédito ofe
recido pela experiência de gravar
praticamente tudo em casa. Os
trabalhos anteriores, conforme
o baterista, foram registrados em
estúdios profissionais do Estado.
"Investimos em alguns equipa
mentos e estamos testando no

vos sons", explica.
Empolgado com o lançamen

to, Kélson Marcelo é enfático:

para a Fly-X, convites de apre
sentações sempre _

serão bem
vindos. Por enquanto, o show de
reestréia da banda não tem data
e nem local definidos.

Discografia
Em 15 anos de carreira,

a Fly-X tem uma discografia
de respeito. A demo-tape de

estreia, 'Unstable Sand'.: de
1998, chegou a ser veiculada
na MTY. Depois, no ano se

guinte, veio 'Secrets Sound'.
Em 2003, a Fly-X lançou o CD
homônimo e foi considerada

a terceira melhor banda reve

lação da música independen
te do Brasil. Pot isso, partici
pou, ao lado de vários ícones
da música, da festa de pre
miação ocorrida em São Pau
lo. Por fim, a lista ainda tem

'Dirt On My Shoes', de 2005, e
'Despertar', de 2009.

Programação:
Jornal da Band - Das �:OO h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronco - Das 7:00 h as 9:00 h
Humor e irreverência na sua manhãl

Manhã Show - Das 9:'00 h as 12:00 h
Variedades, prêmios e a

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programa da Tarde· Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmios e a participação do ouvinte

Apresentação: Marcelo Strack

Fone: 3375-0500
.

www.bandfnl99.colTI.br
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RECONSTRUÇÃO

Um ano de atraso em obra
Moradores reclamam da demora em

. obra de ponte no bairro Rio Cerro 1 e
ainda não há previsão para o término

J��'(!!l�<?!:il!':'
LORENA TRINDADE

empresas qflquela localidade.
Em 29 de março do ano pas-

sado, as obras foram suspensas.

As obras da Ponte da Nane- Outra matéria de OCP relatou o

te, na rua Virgílio Demarchi, caso. Cerca de 40 moradores se

bairro Rio Cerro 1, estão prestes reuniram para protestar contra o

a completar um ano, mas quase reaproveitamento das cabeceiras
nada foi feito. Moradores recla- "da antiga ponte na nova estrutu

mam da demora nas obras, ini- ra. Diante dos protestos, a Pre
ciadas em IOde fevereiro do ano feitura suspendeu os trabalhos

passado. A promessa era de que a até que um laudo para análise
nova ponte teria 20 metros de ex- - técnica da obra fosse concluído.
tensão e 14 de largura e abrigaria, De acordo com o secretário de
duas pistas para o trânsito de ve- 'Planejamento Urbano, "não teve

ículos. Haveria também calçadas laudo nenhum'. Segundo Pans

para pedestres nos dois lados da tein, os seis meses cuja obra ficou
via. O que se vê no local são pla- parada serviram para estudar o

cas de trânsito impedido, vigas processo construtivo. Com base
de concreto empilhadas e uma nessa pesquisa, outra concor

ponte de madeira improvisada. rência para licitação teve de ser

Conforme matéria do OCP de aberta, já que o projeto precisou
8 de fevereiro de 2011, na oca- de alterações, ''A tramitação e a

sião, o secretário de Planejamen- burocracia do órgão público é as
to Urbano, Aristides Panstein, sim mesmo. Fazer o quê?", diz o

afirmou que a ponte deveria fi- secretário.
car pronta em 90 dias. Cerca de

R$ 540 mil oriundos de recursos

da administração municipal fo
ram investidos na reconstrução.
A ponte serviria para melhorar
o fluxo de veículos na região,
não só para moradores dos bair
ros Rio Cerro e Rio da Luz como
também para trabalhadores das

Atravessarponte demadeira
representa perigo

, A ponte demadeira impro- possuem carros precisam dar
visada deveria servir para pas- voltas para chegar ao outro

sagern- de pedestres. No en- lado da rua.
tanto, oferece perigo a quem a Segundo ele, a população

.

utiliza. Motociclistas também realizou o protesto após as

cruzam a estrutura de madei- enchentes de janeiro do ano

ra. Durante a travessia, a pon- passado, quando o pontilhão,
te balança constantemente e existente à época, ficou coberto,
madeiras quebradas aumen- pelas enxurradas. "Queremos
tam o risco de quem passa por que a ponte seja mais alta, para
lá. Germano Luza é tecelão e não acontecer de novo como

todos os dias precisa atraves- -, ano passado". Edição do OCP
sar a ponte para ir ao traba- de ontem, registrou outra recla
lho. Ele reclama da demora na mação dos moradores: a poeira
obra, "Vamos ver se a Cecília causada pelo tráfego de veícu

(Konell) vai trazer o bolo para los pesados vem incomodando
com.emorar o aniversário da moradores das ruasVirgílio De
obra", brinca. Moradores que marchi eArnandus Rengel.

Ilcho que com
as cortinas
atirantadas

prontas, levará
mais 45 dias para
colocar vigas

e a laje.
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Não Perca,
as ofertas arrasadoras destá semana!

CLASSIC LS 2012 - A PARTIR DE

-DIREÇÃO
HIDRÁULICA

AGILELT1.42012 COMPLETO
- AIRBAGDUPLO

-SOMCOMMP3

PRISMA LT 1.4 2012 - A PARTIR DE

Jl -TRAVA

-ALARME

CELTA LS 2012 - A PARTIR DE MERIVA}OY1.42012
ou ENTRADA DERS 12.990 R$
+ GOxDERS 275

COM TAXA DE 0,99%

OUENTRADA DE

R$26.495+24 DE

R$746 COM TAXA o

Celta LS 1.0, R9A, 2 portas, Flexpower, anolfabricação 2011, ano/modelo 2012, com preçà promocional à vista de R$23.990,00 ou através de plano de
financiamento com entrada de 52,00% (R$12.990,00) e saldo financiado em 60 prestações de R$273,37 com taxa de O,99%a.m. e CET13,90%a.a
Totalizando R$29.392,32. Classic LS 1.0, Flexpower, (config PDD), ano/modelo 201112012, com preço promocional à vista a partir de R$26.990,00. Prisma

LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R7R), ano/modelo 201112012, com preço promocional à vista de R$29.990,00. Trava peça número: 94743053, Alarme

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

GMAC ou através de plano de financiamento com 60,24% de entrada (R$26.495,00), 24 prestações mensais de R$745,74 com taxa de juros de O%a.m. CET:

8,24%a.a. Valor total financiado: R$44.392,65. Agile LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R9U), ano/modelo 201112012, com preço promocional á vista a partir
de R$39.990,00. Ofertas válidas para o período de 18 de janeiro de 2012 no Estado de Santa Catarina para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias

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

Os velculos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolel.com.br-SAC: 0800
702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.
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MUSEU INGLES EXIBE 50 CARROS DE '007'
'i

Para comemorar os 50 anos

da série de filmes "007",
o Museu Nacional do

Automóvel de Baileu, na
região de Southampton,
na Inglaterra, inaugurou
ne�te domingo (15) uma
exposição com 50 carros

que fizeram parte dos filmes
de James Bond.

Entre os carros exibidos se

destacam o Aston Martin

DBS, do filme" 007 contra

Goldfinger" (1964), um Ford

Mustang Mach 1, de "007 -

Os diamantes são eternos"

(1971); um AMC Hornet de

"007 contra o homem com

a pistola de ouro" (1974);
um Rolls Royce Silver Cloud
II, de

" 007 na mira dos

assassinos" (1985); um
BMW Z8 de "007 - O mundo

não é o bastante" (1999); e
um Jaguar XKR conversível
de "007 - Um novo dia para
morrer" (2002).

A atriz sueca Britt Ekland exibe oAston Martin OBS

de '()07 contra Goldfinger'

Rolls Royce Silver CI�ud II participou do

filme '007 na mira dos assassinos

Este BMWZ8 vinha com um lança
foguetes na lateral

PEUGEOT COM NOVIDADES PARA 2012

Para comemorar, em julho
do ano passado, os 200
anos da sua fundação, a
Peugeot resolveu mudar

seu logotipo. Continua a

ser um leão sobre duas

patas, mas entrou em

cena um felino com traços
mais robustos e modernos

que os do anterior. Essa

mudança marcou o início

da reformulação da linha

Peugeot no Brasil, onde
ela ocupa ocupa a sétima

posição no ranking de

vendas, atrás da Honda

e quase empatada
com a Citroên. Nesse

processo de renovação,
primeiro veio o crossover

3008, no fim do ano
'

passado, quando sua

estreia provocou f!las nas

autorizadas. Mais tarde foi

a vez de a marca francesa

entrar no disputado (e
lucrativo) segmento dos

sedãs médios, com o

moderno 408 (que logo
ganhará uma versão

turbo), e agora com o cupê
RCZ. Em março de 2012,
virá o hatch médio 308,
alguns meses antes da

. estreia do novo compacto
da marca, o 208.

•
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COM 2,7 MILHOES DE VENDAS, RENAULT
BATE RECORDE
A Renault anunciou que, em

2011, vendeu 2,7 milhões

de unidades, número que
/

representa um recorde de

vendas da marca francesa.

Tal valor representa um

crescimento de 3,6% em

relação a 2010.

A Rússia foi o mercado que
mais apresentou crescimento

(+40%), seguido por Turquia
(+13%) e América Latina

(+10%). Na Europa, as maiores
altas foram na Holanda (+16%),
Alemanha (+9%), Áustria (+9%)
e Bélgica/Luxemburgo (+5�).
Portugal apresentou queda
t-30%), bem como Espanha
(-17%), Itália (-10%), Reino
Unido (- 2%) e França (-1,3%).

No Brasil, 194.300 unidades

foram vendidas, fechando
2011 com um crescimento de

21% em relação a 2010. Tal

marca eleva o país à marca

de segundo maior mercado da

Renault no mundo, atrás da

França.

Solidworks

Carga horária: 42 horas

Início: 06/02 a 21/03/2012

AutoCAD 20 e 3D:

Documentação e'Projeto
Carga horária: 70 horas

Início: 06/03 a 23/05/2012

INSCRiÇÕES CURSOS DA

FACULDADE SENAC

Boas Práticas em

Manipulação de Alimentos

Carga horária: 21 horas

Início: 21/01 a 18/02/2012

Matemática Financeira

com HP 12C

Carga horária: 28 horas

Início: 23/01 01/02/2012

INSCRiÇÕES:
www.sc.senac.br ou na Faculdade SENAC Jaraguá do Sul.

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL

senllac Rua do; Imigríl�tes, 410 /Vila Rau I Jaraguá do Sul· Fone: (47) 3275-8400
"

II ..' ··"E-��ii:raraguadosul@sc.senac.br / Site: www.sc.senac.br .,' -

'
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SIENA ELX TETRAFLUEL

2008 COMPLETO
PALIO ELX 2P 1.4 2008

COM TRIO ELE!
PEUGEOT 206 1.4
4P COMPLETO

SCENIC 1.62001
RXE

A PLANEJA PRODUZIR CARROS COM
ASE NO T CONCEPT

o Kia GT Concept, lançado
em setembro passado
em Frankfurt, poderá ser

fabricado e dar origem a

.urna nova linha de veículos.

O Kia GT Concept, um cupê
de quatro portas revelado

no Salão de Frankfurt 2011,
poderá ser oferecido como

modelo 2013. Além disso, o
conceito pode originar uma
versão com duas portas e

até uma versão perua.

A nova linha Kia GT chegaria
com preços bastante

competitivos na Europa
para concorrer com os

modelos Audi A4 e A5

(Sportback).

O GT Concept foi projetado
pela designer Peter
Schreyer, e sob o capô'
têm o motor V6 3.3litros
turbo GOl (injeção direta

de gasolina) que gera até
395 cavalos de potência,
ligado numa transmissão

automática de oito

velocidades.

-

•
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Leve esteanúncio e garanta seu bônus!
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DOA·SE
• ACEITO doação de uma

centrifuga. Tr: 8493-3438

• FILHOTES de gato. Tr: 3276-0340

• CACHORRO raça boxe r, macho,
.

de aproximadamente 01 ano.Tr:

9919-24:12

PROCURA·SE
• PROCURO balconista para
farmácia Família. Tr: 3371-7874

• TRABALHO com reformas em
'

geral, massa corrida e grafiato,
textura, entre outros. Tr: 3275-

0280 I 8806-4224

• PROCURO casa para alugar no
valor de até 400,00. Tr: 8493-
3438

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS

EXTERNAS. Tr: 3372-0013 I
3273-5673 ou 9662-6777

• PROCURO Vendedor externo pI
embalagens, com experiência
e que resida em Jaraguá
do Sul. Ótima remuneração
ajuda custo + comissões e

prêmios. Enviar currículo para:

vendaoportu n idade@gmail..com

• TRABALHO como viagens
de compras pI São Paulo e

Paraguay. Tr: 8427-5016 13372-
0949

• PROCURO cozinheira,
nutricionista e auxiliar de cozinha

para Indaial Refeições de Jaragua
do Sul. Tr:: 3273-0023.

• TRABALHO de diarista de

'segunda á quinta. Tr: 8427-5016

• PROCURO emprego de pedreiro.
ir: 8493"3438 com Kelvin

• TRABALHO como serviço de poda
e cortes de árvores. Tr: 9158-

0019

• PROCURO pessoa do sexo

masculino pI trabalhar em
lavoura de palmeira real. Ofereço

'

registro em carteira, salário de

aprox. R$ 1.000,00 (a combinar).
Necessário ter moto ou carro

(receberá ajuda de custo para

combustível). Tr: 9163-7000 ou

à noite pelo 9102-6975.

• CONTRATA Vendedor de Tintas
,I ._.

autornottvas com expenencra,
Interessados entregar currículo
a Avenida Marechal Deodoro

da Fonseca nr 1605, Centro -

Jaraguá do Sul.

• PROCURO trabalho na área têxtil

a noite. Tr: 8493-3438

• Procura-se 01 vaga para auxiliar

de mecânico com experiência
e outra vaga para vendedor de

veículos com experiência em

utilitários. Tr: Currículos para

graco@taipei.com.br

• PROCURA-SE calopsita

PROCURA·SE
desaparecida, perto dos

bombeiros no centro, cor amarela

e cinza, tem anilha azul na pata
esquerda. Tr: 9916-7747

• PROCURO Doação de cama e

uma cômoda. Tr: 8493-3438

• PROCURA-SE pessoa para dividir

apartamento no Centro. Prédio

em área central, com piscina
e salão de festas. R$ 500,00
aproximado cl condomínio. Tr:
33791562 19997-2597

VENDE-SE
• ESTEIRA elétrica. R$ 150,00. Tr:

3376-125!?

• FRIGOBAR 80 I, cônsul, branco. R$
340.00. Tr: 9953-5554

'TORNO E GUILHOTINA, interessados
falar CQm Cristiano 9918-6757

• COMPUTADOR PC (Monitor LCD, CPU,
teclado, mouse e estabilizador): R$_
450,00. Tr: 8468-8435 após 18 hrs.

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

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

3379-2291 noite.

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

• CÔMODA SAPATEIRA, cor tabaco
com branco e puxador prata. Valor a
combinar. Tr: 9656-1232

• CAPACETE da FOX trercy. Va lar a
combinar. Tr: 9656-1232

f'O

• VIOLÃO novo na caixa e uma capa
cor preta. Valor a combinar, Tr: 9656-
1232

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

Pintura Facial, Material para Pintura

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

IMÓVEIS
CASA
• VENDO casa no Jaraguá '99, 130
m2, alvenaria, garagem pI dois
carros. R$ 100.000,00 (negociar).
Tr: 3371-885 18400-2172

'VENDO mini-sobrado em frente

á escola do Bairro Estrada Nova.

Valor a combinar.Tr: 966.t1:0895 I
9118-5474

CHÁCARA
• CHÁCARAS de 5.000 m2 cada, na
Rua Berta Weege. R$ 95.000,00
(cada) e se aceita carro de até 20

mil. Tr: 3371-1305/ 9962-7720 (OI)

CHÁCARA
• CHÁCARA 10.000m2, 3 lagoas de
peixe, casa para chacreiro,e casa
mista de 108 m2 no município de
Araquari (próximo centro esportivo
Zip). Tr: 3373-8388 188036698

• CHÁCARA 50.000 m2 com cachoeira,
nascente e á 800 m do asfalto. R$
110.000,00. Tr: 3376-0726

SALA COMERCIAL
• VENDO uma lanchonete no alto da

Serra em Pomerode. Valor a combinar.

Tr: 9662-0895 19118-5474

• VENDO COMÉRCIO de pescados com
15 anos de clientela fixa. Tr: 9988-
6649 ou 3370-1142

LOCAÇÃO
• ALUGO apartamentos com 1 e 2

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

• ALUGO sala comercial no centro de

Guaramirim com 60 m2. Valor a

combinar. Tr: 3373-2847

• ALUGO casa com 2 quartos no Bairro

Jaraguá Esquerdo p/ casal sem'
filhos. R$ 600,00. Tr: 3370-8411

• ALUGO quarto pI pensionista no

centro. Tr: 8826--2565

APARTAMENTO
• APARTAMENTO com Suíte + 01

qto, sacada com churrasqueira no

bairro Vila Nova. R$ 158.000,00.
Financiável. Pode usar FGTS. Tr:

3371-4008

TERRENO
• TERRENO 2.500 m2, área plana,
pronto pI construir 4 casas. Valor a

combinar. Tr: 3376-0726

• TERRENO no Jaraguá 84, com
1063 m2 com residência de

madeira. R$ 85.000,00 (negociar).
Tr: 3376-1683 I _8439-9541

VEíCULOS

CAMINHÃO
• VENDO, TROCO OU FINANCIO
Caminhão Truck ano 1981, cl
capacidade pI 15 toneladas. R$
25.000,00. Tr: 9929-8922

CHEVROLET
• CAMINHONETE MONTANA, ano
2010, preta, ar quente e DH. R$
26.900,00. Tr: 9218-4487

• CHEVETTE ano 1988, modelo 1989,
álcool, 1.6. Valora combinar. Tr:

9631-,9414 com Cenildo.

FIAT
• STILO ABARTH 2.4, dourado, ano 2003,
Air Bagduplo, ABS nas 4 rodas, EOB,
com ar, travas e vidros, BC, alarme,
sensor de chuva, sensor de ré e de luz,
aros 16 originais, Segundo dono. R$
24.500,00. Tr: 8826-6655 comWilliam

• PALIO FIRE 2004, 4 portas. R$
17.000,00 (aceito Biz 125 cl
partida). Tr: 3275-3538 I 9931-
9410

'STRADA 2009, cabine estendida,
Tree King. Valor a combinar. Tr:

3379-1463

FIAT
• STRADA 2004, GNV, Lm rodas de I
liga. R$ 19.000,00. Tr: 8873- II

.::._1=0�0�6��� �111,PEUJEOT
,

• PEUGEOT �06 SW Escapade I
2007, revisado. R$ 26.500,00. I
Tr: 9163-7000 ou à noite 9102- I6975. I

..::..:W..=O.=L.::..:KS=-V=.=A-=-:G:;:.::E=M=----il'
• GOL ano 99, modelo 2000, 16v,1
alarme e trava, ar quente e frio.]

I

Valor a combinar. Tr: 337622711

MOTOCICLETA I
• BIZ 2008, cl partida, vermelha, I
pneus e corrente novos e revisada. I

I

R$ 4.300,00.Tr: 8464-2080 I
I
I

• CB 500, ano 1998, ótimo estado. I
R$ 12.000,00. Tr: 9226"5009 I

• CG Titan 125, 2000, azul, 63000 l
km, toda revisada. R$ 2.600,00 Tr:i
8804-3482 I

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

• FACTOR ED 2009, azul, I
documentada. Valor a combinar. Td

9151-2805

OUTROS
• F1000 ano 1993, motor MWM.

Aceito carro de menos valor ou

moto tornado. Tr: 3276-1870 I

-

-LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, �o valor
de R$100,00 mensal._

••

/
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CITROEN PICASSO EX 2.0 2�
I - COMPLETA ·1RSãffoõõOJ I
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PROMOÇÃO
R$36.900,OO

FIAT/PUNTO ELX 1.4 2010
COMPLETO/CD/FN/UD

SCENIC PRMLEGE 2006
NIO CMC LXS AT 2008
FOX4P 2009
FOCUS 1.6 2005
FOCUS 1.6 2008

CORSA HATCH MAX 2005 PRATA
CORSA HATCH MAX 2005 PRETO

PICASSO GLX 2. O 2008
SANOERO EX 1.62011
PAUO 1.02008
GOL GN AC 4P PRATA 2007
RENAUlJ CUO 2P AC 2008

XR ffiRNAOO 2007
WJ/JETA 25 2009
LANOER XI2 250 2009
3 FIESTA HATCH 2008 PRETA/E PRATA

CG 125 FAN 2009

FAZER 250 2008

2 CBX 1WISTER 250 2oo412ooB
4 CEITA 2001120021200512009
FORQ<FIESTA PERSONAUTE 2003

FIESTA 4P 2001

WJtGDL 8V 4P PRATA 2001

GMNECTRA GL 2.2 2000

WJfPARATI 1.6 1995.

Peugeat 206 1.4 Completo 2006
Scenic Autentic 2005
Clia Sedam EX 2005 Completo
Picasso EX 2003

Picasso EX 2004
Corsa Sedan 1999

Toyota Hilux 199�,_
Uno Mille Econarny 4P 2009
Uno Way 2P Ar/Cond 2009
Corda x8i 2007 Aut
Vectra GlS GNV 1998
Pelia Celebratian 4P 2008
Clia Autentic 1. O 2006
Chevrolet Classic 1. O 201 O Prata

Renault Grand Scénic 20 1 fN AUT 2008 Prata
Ford Courier 1.6 L 2006 Prata
Handa C-125 Biz ES 2006 Prata
WJ Kambi 1.6 MI Envidraçada 2005 8ranca

Ford KA 1. O ZETIEC ROCAN 2004 Cinza

Ford Mandeo GLX 2.02000 Prata

Rua Walter Marquardt, 2670 TAXAS COMPARTILHADAS COM

Fone: (47) 3370-7500 O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

I

Fit EXL At 1.5

55.400,00
2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado Digital. Direção Eletro assistida,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Piloto
Automático, Câmbio Automático. Computador de Bordo, Freios Abs, Air
Bag Duplo, Cd Player

Astra Hatch

Elegance ?O

42.800,00
2011 - Bege - Flex - Ar-condicionado Digital, Direçáo Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme. Umpador e DesembaçadorTraseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina,

Palio Fire 1.0

,17.800,00
2006 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Vidros e Travas Elétricas.

Fox Prime 1.6

Ecosporl XII Freestyle 1.6

43·5Qo,00

2009 - Flex - Ar-condicionado, Direçâo Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player.39.800,00

2008 - Cinza - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Sensor de Estacionamento,
Bancos em Couro, Freios Abs, Air Bag Duplo, Câmbio Automático, Cd
Player, Faróis de Xenon, Teto Solar, Aquecimento dos Bancos Dianteiros,
Computador de Bordo.

2010- Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e
Espelhos Elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Chave
Canivete, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Computador de Bordo,
Cd Pia er.

Corsa Hatch Maxx 1.4

32.00.0,00
- Branco - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Travas Elétricas,
Alarme; Limyador e Desembaçador Traseiro.

Jetta Triptronic 2.5

58.800,00

Ca;ros Nacionais e Importados. Novos e Semi-novos Revisados
.

' :
.

'

_,' '., ..'

JVl'au V'o 'I R�a Angelo Schiochet, 80 Centro' -

.•• •
'

,

" , I . 4r 3275.1132 Fax: 47 3275.1132_
VISIte nosso síte: www.maurovelculos.com.br

.

.
-', ........, Jaraguá do Sul SC
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SUPERANDO
eXPECTATIVAS.

Cód.: S253 - À VISTA

Motor 2.4l Gasolina, Câmbio Automáticode6vefot;idades comírocas sequenciais,
Ar condicionado digital Dual Zone, Sistema de Som .e Piloto Automático COIT!
controles no volante, Air Bag duplo e Sensores de aproximação traseiros.

-, Motor Flex 1.6, 126 cv,

Air Bag Duplo, CDfMP3
cf entro Aux., USB
e compatível 1-/1com Apple,Ar·

.
,

Condicionado
e Rodas de

liga leve.

Slumenau (Loja Centro): 473236-8000
Slumenau (Loja SR): 473323-7171

Sal. Camboriú: 47 3360-9777

Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 483288-0777

Fiesta SD 1.0 - 2005 -

Completo - R$ 24.900,00

Astra HB Elegance 2.0 - 2005
Completo - R$ 30.900,00

u, .

Joinville (ShowRoom): 47 3435-0885 R. Dr.joão Colin, 2.359 -América

Joinville: 47 3435-3595 Av. Beira Rio, 2.600· Saguaçu

Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

Power I�ports
www.po!Nerimports.com.b�•

'LI
Preço válido até 3itOl/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, para Sorento cód.: 5253, para pagamento à vista.

Estoque de 3 unidades para Sorento. Frete não incluso de RS 2.000,00 para Sorento. Garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro.
para cobertura básica. Fotos ilustrativas. . Cinto de segurança salva vidas.

Rua Walter Marquardt,
N° 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se

Prisma Joy 1.4 Flex - 2008
R$ 25.900,00

Sandero Exp. 1.6 Flex - 2008
- Completo - R$29.900,00

Contatos: 3372-1070 • 3370-4714 • 9125-2008

Celta 1.0 - 2004 -

R$ 17.500,00

207 XR Sport 1.4 Flex 2011
- Completo - R$35.900,00

Gol 1000 - 1994 �

R$7.500,00
206 1 .4 Presence - 2006 -

Completo -R$ 25.900,00
Scenic RXE 2.0 - 2001

R$ 22.900,00

!

I
!

•

•
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Avante!
Esportes

PEDESTRIANISMO

Circuito de corridas
• • •

Inicia emmarçoHenrique Porto

Legado
redacao@avanteesportes.com

f}lssamos a primeira quinzena de janeiro e a FundaçãoMunicipal
rdeEsportes de]araguá doSul não enviou uma notícia sequer
para a imprensa. A última atualização em seu sitefesteja um mês
amanhã. Ao contrário demunicípios como Guaramirim, não se

conhece o calendário de atividades do ano. Temos um ginásio
abandonado, uma pista entregue ao tempo e um monte de promessas
não cumpridas. Qual será o legado que aatual administração
deixará para o esporte da nossa cidade? Com a resposta ...

Juventus (I)
Segundo informações da imprensa de Concórdia, o Campeonato
Catarinense daDivisão Especial irá começar no inicio domês de
junho, quase dois meses antes do previsto. A garantia foi dada pela
Federação Catarinense de Futebol ao Concórdia. A entidade ainda

prometeu aos dirigentes do meio-oeste uma reunião com todos os
clubes até o fim do mês. Além de Concórdia e Iuventus, têm vagaria

competição Tubarão, Hercílio Luz, Guarani, Biguaçu, XV de Indaial,
Caxias, Porto e Imbituba (ou Caçador).

Pedalando
No dia 22 acontecemais uma
atividade de cicloturismo

organizada porMarines
Ronchi. Desta vez o grupo sairá
do Amizade, passando porTrês
Rios do Norte e Santo Antônio

antes de chegar em Corupá, no
bairro Itapocu. De lá seguem
em direção ao centro e ao Rio
Novo onde, após 88km, visitam
o Parque Emílio Battistella.
Informações no 9973 3167.

Juventus (2)
Anova diretoria do luventus
acertou em cheio ao recontratar

Biro para comandar as categorias
de base. Trata-se de um

profissional demuita qualidade,
que sabebem como transformar

pedras brutas emdiamantes.
A boleiragem as região sabe o

que digo. Em um futebol cada
vezmais competitivo, ter uma
base forte faz toda a diferença.
Sucesso,Mestre Biro!

Juventus (3)
É preciso tirar o chapéu para o pessoal daRaçaTricolor.
Namanhã chuvosa de sábado eles conseguiram juntar
dez pessoas para fazer Ummutirão de limpeza no estádio
JoãoMarcatto. É importante essa aproximação da torcida
com o clube. O Juventuspossui três grandes patrimônios:
seu estádio, sua torcida e seus troféus (sua história).Resta
saber como usar isso ao seu favor.

ADJ (I)
Aprendi a torcer pelo futsal
de Jaraguá do Sul vendo a

equipe vestir vermelho, verde
e branco. Foi na década de

90, quando os jogos ainda
eram realizados no ginásio
Arthur Muller. Eis que esta

deve ser a cor do novo
fardamento da ADJ para 2012,
deixando definitivamente

para trás o azul e amarelo, que
identificaram a 'Era Malwee'.
Corta-se um cordão umbilical.

Aventura

ADJ (2)
Ainda sobre o futsal, a
imprensa de Ibirama dá como
certa a realização de um
amistoso contra o Corinthians,
antes da Superliga. O jogo
seria em Ibirama, mas ao que
tudo indica uma partida deve
acontecer por aqui também,
no dia 18 de fevereiro. Outra
novidade é que o nome de
Marcos Moraes ganha força
nos bastidores, para assumir a
supervisão da equipe.

Estão abertas as inscrições para a corrida de aventura Jaraguá
Adventure. A prova será realizada nos dias 4 e 5 de fevereiro,
nas categorias Light (LOkrn), Aventura (40km) e Expedição
(100km). Os vencedores garantem vaga para outra competição, a
Multisport Brasil. Informações no site www.sulbrasilis.com.br ou

no telefone 2106-8399, com Lucas.

Circuito da ACOR]S busca expandir
a prática da modalidade e melhorar a

qualidade de vida da população
JARAGuÁ DO SUL
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••• 0.0

HENRIQUE PORTO

AAssociação dos Corredores
de Rua de Iaraguá do Sul

'(ACORJS) divulgou o calendário
de seu 3° Circuito de Corridas. O
circuito é composto por quatro
etapas, todas realizadas dentro
do Parque Malwee.

Segundo a entidade, a pro-.
moção tem como objetivos ex

pandir a prática da modalidade e

melhorar a qualidade de vida da

população, através do pedestria
nismo de caráter sócio esportivo.

Em cada etapa, serão realiza-

das provas de 5 e 10km, além das
caminhadas (2km). Porém, só as

provas de 10km somam pontos
para o ranking. A primeira etapa
acontece no dia 18 de março. As
demais serão realizadas nos dias
20 de maio, 16 de setembro e 18
de novembro.

Todas as etapas terão sua

largada às 8h30 e possuem uma

taxa de inscrição de R$ 10 (dez
reais) para sócios da ACORJS e

R$ 20 (vinte reais) para a comu

nidade em geral. Nos dois casos,

solicita-se aos participantes a

doação de um quilo de alimento
não perecível.

Para as categorias abaixo de
16 e acima. de 60 anos, assim
como nas caminhadas, não será
cobrada taxa de inscrição, ape
nas a doação de alimentos. As

inscrições podem ser efetuadas
no site www.acorjs.org.br ou pelo
e-mail acorjs@gmail.com.

As provas de 10km terão pre
miação em troféu e dinheiro

para os três melhores colocados
na categoria adulto, nos naipes
masculino e no feminino. Nas
demais categorias, os três pri
meiros colocados serão premia
dos com medalhas.

Na prova de 5km, serão pre
miados c�m medalhas os cinco
melhores colocados de cada

naipe. Todos os concluintes re

ceberão medalhas alusivas à

participação.

I
I

Etapas do circuito costumam reunir um bom número de participantes

Corinthians avança às quartas daCopinha
O Corinthians goleou o Pri

meira Camisa por 5 a 1, em Ia
guariúna, ontem, e se classificou

para as quartas de final da Copa
São Paulo de Futebol Júnior. Esse
foi o p-rimeiro gol sofrido pelo
time alvinegro na competição.

Na primeira fase, o time _do
Parque São Jorge venceu o San
tos (PB) por 9 a O, a Desportiva

(ES) por 2 a O e o Juventus por 3
a O. Na segunda fase, em partida
eliminatória, fez 1 a O no Goiás.

Ontem, Gomes abriu o pla
car para o Corinthians aos

26min do primeiro tempo. No

minuto seguinte, saiu o segun
do gol, feito por Leonardo. A

equipe chegou aos 3 a O, aos

36min, com Douglas.

Na etapa final, Leonardo, aos
17min, e Douglas, aos 23min,

. ampliaram a vantagem corintia
na. O gol do Primeira Camisa foi
feito por Fabrício, aos 26min.

O próximo adversário, do
Corinthians será o vencedor do

jogo entre Red Bull e América

MG, realizado após o fecha
mento desta edição.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



a última temporada no Flamengo
I
e tinhapraticamente acertado sua

renovação-para 2012.
"Aqui se trabalha de uma for

ma honesta, clara e ética. Se nem
todos trabalham assim, que Deus
os perdoe", declarou ela, em refe
rência ao adversário.

O passe de Thiago Neves per
tence ao AI Hilal, da Arábia Sau

dita, que .antes de fechar com o

time das Laranjeiras também re

jeitou proposta de São Paulo.

REPúBUCAFEDEMI1VADOBRASIL-ESTADODESAN'll\.CATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRJS1l\ INGEHIILEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto n= 1918-Thlefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30hàs 12h e 13h30 às 18h

EDl1l\LDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem a 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.Apresente 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 daCircunscrição Geográfica daServentia QU, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresaote, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG).

Protocolo: 25420 Sacado: CRB COMERCIO DE EMBAlAGENS SUCA1l\S DE PAPEL E PAPEIAO CNP): 85.281.459/0001-63
Cedente: CELUlOSE lRANI SOCIEDADE ANONIMA CNP): 92.791.243/0001-03 Número do Título: 14404OO06C Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SAFRASA DataVencimento: 09/12/2011 Valor: 4.547,12
Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$IO,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 25567 Cedente: KlABIN SA CNP): 89.637.490/0001-45 Número do Título: 000096047001 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
2[/12/2011 Valor: 5.554,42 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 25568 Cedente: KlABIN S.Ac-CNP): 89.637.490/0001-45 Número do Título: 0000095974001 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:'IÍANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento:
20/12/2011 Valor.1.�90,48 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$IO,88, Diligência: R$ 35,60,Edital: R$15,00
Protocolo: 25612 Cedente: COll.EYEMBAlAGENS I1DA CNP): 81.300.709/0001-04 Número do Título: 2 007618 Espécie:

, Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 22/12/2011 Valor:
6.073,20 Liquidação após a intimação: R$11 ,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60,Edital: R$15,00
Protocolo: 25808 Cedente: KlABIN SA CNP): 89.637.490/0001-45 Número do Título: 000096571001 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
27/12/2011 Valor. 5.307,90 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$I0,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo:.2581O Cedente: KlABIN SA CNP): 89.637.490/0001-45 Número do Título: 000095974002 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMlRlM Data Vencimento:
27/12/2011 Valor: 1.690,47 Liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$IO,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 25837 Cedente: KlABIN SA CNP): 89.637.490/0001-45 Número do Título: 000096047002 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
28/12/2011 Valor: 5.554,42 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO
Protocolo: 25970 Cedente: KlABIN SA CNP): 89.637.490/0001-45 Número do Título: 000096748001 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
29/12/2011 Valor. 1.672,87 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$IO,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 26134 Cedente: KlABIN SA CNP): 89.637.490/0001-45 Número do Título: 000096571002 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
03/0[/2012 Valor: 5.307,90Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25887 Sacado: MErALMASSAMED\LURGlCAI1DAME CNP): 04.695.131/0001-91 Cedente: BANCO DO ES1l\
DO DO ruo GRANDEDO SULS.ACNP): 92.702.067/ooo1-96Número doTítulo: POIS Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 27/12/2011 Valor. 5.040,00 Liquidação após a inti-
mação: R$l1,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

-

Guararnirim,IBdejaneirode2012.

CHRJS1l\INGE HllLEWAGNER, Interventora

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

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

especificada:
.

LICITAÇÃO N°: 5/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA COM MARTELETE
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia_18/1/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 1/2/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do' SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

. Isair Moser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

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

especificada:
LICITAÇÃO N°: 6/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE COLETA,
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSiÇÃO FINAL DE RESíDUOS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 18/1/2012 das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 3/2/201214h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- se- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

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

especificada:
'

LICITAÇÃO N°: 2/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO

-

PARA ÁGUA POTÁVEL, EM CONCRETO ARMADO.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 18/1/2012 das 8h às 11h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 23/2/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório �o SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC, Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

lsalr Moser
.

Diretor Presidente·

CASANOVA

Thiago Neves agora
defende três cores

ções de brigar por todos os títu
los e estou chegando para-somar.
Podem contar com meu empe
nho", disse ele, que chega para a

sua terceira passagem pelo çlube
sucesso, restando apenas os úl- (2007/2008 e 2009).
timos trâmites burocráticos. O Na véspera, a flamenguista
atleta deve ser apresentado até o Patrícia reclamou da forma com

fim da semana", diz comunicado que o rival teria atravessado a ne

emitido pela equipe no final da
-r

gociação por Neves, que disputou

Disputa pelo atleta apimenta ainda mais
a antiga rivalidade entre Flamengo e

Fluminense no futebol carioca

Thiago Nevesmauifestou sua alegria ao voltar a defender o nwninense

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Um dia após a presidente do

Flamengo, Patrícia Amorim,
disparar contra o colega Peter

Siemsen, mandatário do Flumi

nense, quando chegou a pedir
"ética e decência" ao rival, o time
tricolor oficializou a contratação
do meia Thiago Neves, 26, em

.

conjunto corri seu principal pa
trocinador.

"Agora, é oficial. O Flumi
nense Football Club comunica
o acerto com o jogador Thiago
Neves. Todas as negociações fi
nanceiras foram concluídas com

tarde de ontem.
Também através de nota,

Thiago Neves fez questão de
enaltecer o Flu - que jogará a li
bertadores e o Estadual do Rio no

começo do ano - e não comentou
sobre o Flamengo.

"Agradeço por estar voltando

pra casa. Sinto o conforto, o pra
zer e a segurança de defender o
clube que me ajudou a crescer

na profissão. O Fluminense está
com um elenco forte, com condi-

ALEXANDRE LOUREIRO - VIPCOMM

Bruno Senna substitui Barrichello naWilliams
O piloto brasileiro Bruno

Senna, 28, foi confirmado como

o companheiro do venezuelano
Pastor Maldonado na Williams

para a temporada da F-I. A notí
da foi oficializada ontem.

"Será muito interessante pi
lotar por uma equipe que t�ve
meu tio como piloto, particular
mente porque algumas pessoas
daqui chegaram a trabalhar com
ele. Esperamos trazer de volta al

gumas lembranças e criar outras
novas também", afirmou Bruno.

'I; ,I ;: li L : I,

E completou: "Quero con

quistar bons resultados para re

tribuir o apoio que meu país tem
me dado. Sou orgulhoso de ser

brasileiro e mais motivado do

que nunca para mostrar o que
posso fazer".

O diretor-geral Frank Willia
ms disse: "Bruno só começou a

correr com 20 anos de idade, mas
logo mostrou seu talento. Em
uma batalha apertada pelo título
da Fórmula GP2 em 2008, termi
nou em segundo no campeonato

lÍ 11.>, ..

com Vitórias notáveis em Môna
co e Silverstone, esta última no

molhado".
Bruno, que havia perdido a

vaga na Lotus - antiga Renault
- em 2012, agora substitui o

também brasileiro Rubens Bar

richello, 39, que não teve o con

trato renovado e continua sem

equipe para a temporada.
Os patrocínios que acompa

nham Bruno Senna, como o do

empresário Eike Batista, tiveram
peso decisivo para o acerto.

I '. ;
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ESTELIONATO

PC investiga golpe
demais deR$lmi
Empresa de Jaraguá do Sul compra
equipamentos caros e não paga. Mais

de dez vítimas já prestaram queixa
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

/\ Polícia Civil de Iaraguá do Sul

rlinvestiga um golpe milioná
rio praticado em todo o Estado.
Um empresário de São Bento
do Sul chegou a ser preso, mas

já está em liberdade. O delegado
David Queiroz de Souza preten
de reunir mais provas para pedir
novamente a prisão do suspeito.

O golpe já é conhecido nomeio

policial com o nome de "arara'. A

empresa é constituída em Iara
guá do Sul e funcionava no bairro

Vila Lalau. Em nome de laranjas,
a quadrilha chegou a receber em

presários de várias cidades do Es
tado e até do Rio Grande do Sul,
efetuando negócios. O problema,
segundo o delegado, é que em

muitos casos, eles chegavam até
a pagar a entrada para receber a

mercadoria, mas o restante das

parcelas, jamais era quitado. Até
o momento, Queiroz reúne dez
Boletins de Ocorrência feitos por
pessoas que se sentiram lesadas

pela empresa fantasma. Uma de
las afirma ter vendido uma empi
lhadeira no valor de R$ 98mil. "A

susposta empresa chegou a pagar
R$lO mil de entrada, mas depois
que receberam a máquina, o ven
dedor nunca mais viu a cor do di

nheiro", diz o delegado.
Através de investigação, poli

ciais civis de Iaraguá conseguiram
na semana na segunda-feira, recu
perar uma carga de portas, avalia
da em R$ 58 mil. O material foi lo
calizado em uma loja de materiais
de construção, em São Bento do
Sul. No momento da apreensão,
o proprietário foi flagrado com

munição, chegou a ser preso por
porte ilegal de armas, mas já está
solto. "Temos fortes suspeitas de

que esse empresário é o líder da

quadrilha. Precisamos de mais

provas para pedirmos a prisão",
enfatiza o delegado.

MARCELE GOUCHE "

�

1amíIia"� organizou as doações vindas de várias regiões domunicípio

Gêmeas de um ano são operadas naCapital
As bebês Dáfni e Stéfani, de

um ano, continuam internadas
no Hospital Joana de Gusmão,
em Florianópolis. O estado de
saúde das gêmeas, que sofreram

queimaduras durante um incên
dio na casa da família, no último
dia 9, ainda inspira éuidados.

Por telefone, a mãe das meni
nas contou ao OCP que Dáfni en
trou às 8h desta segunda-feira na
mesa de cirurgia. Ela realizou en
xerto nas pernas, joelho e costas

e voltou para o quarto às 13h45.

Dáfni teve 38% do -corpo quei
mado e se recupera bem. Segun
do a mãe, ela ainda se alimenta

por sonda, mas deve passar a co
mer sozinha ainda essa semana.

Stéfani, que permanece interna
da na UTI, também foi operada
no mesmo dia. O procedimento
foi realizado das 14h às 18h. Elá
teve cerca de 80% do corpo atin

gido. "Agora, precisamos esperar
algumas semanas para ver se elas
reagem bem. Ainda não há previ
são de alta", diz amãe.

A família perdeu tudo no in
cêndio. A solidariedade da. po
pulação foi tanta que eles estão

doando móveis e roupas que
não precisarão usar. Geladeira,
guarda-roupa e fogão estão en

tre os itens que a família ganhou
em dobro e querem doar à co

munidade. A família Tonn, pro
prietária da casa incediada, ce

deu outra residência ao casal, na
mesma rua, no bairro Garibaldi.
A casa já está montada, à espera
da família Lima.

HOMICÍDIO
Polícia procura suspeito
O delegado David Queiroz
entrou com pedido de

prisão contra o paranaense
Arnaldo Ferreira, 45 anos.
Ele é o principal suspeito do
assassinato do pedreiro Ioel
Lemes, 41 anos, ocorrido
na quinta-feira passada, em
Iaraguá,
Segundo o delegado, Arnaldo,
que trabalhava com a vítima
em uma empreiteira, estava
morando na casa de Ioel há
alguns dias. De acordo com
vizinhos, os dois teriam tido
uma discussão um dia antes
do crime.Arnaldo pediu aum

amigo para que o deixasse

em outra residência e desde.
então não foimais visto.
Ioel foi encontradomorto a

facadas dentro de sua casa, na
rua JoséVicenzi, bairro Santo
Antônio. "Não consegüirnos
achar essa terceira pessoa
onde ele poderia estar alojado.
Também procuramos o

suspeito em vários lugares e
esse sumiço dele é que nos -

deixamais intrigados", diz o
delegado.
A polícia divulgou a foto do

suspeito. Quem souber do

paradeiro deve comunicar
a delegacia, através do
telefone (47) 3371-0123.

REPRODUÇÃO MARCELE GOUCHE

JImaIdo FeneiI'a é suspeito ela lIlOI1e
do pedreiro )oe! Lemes, 41 anos

I

CONTRATA

PROFESSORES (AS)
INGLÊS E ESPANHOL

Desejável formação em letras, vivência no exterior e
experiência em escolas de idiomas.

Enviar currículo para:
coordenacao@ccaajaragua.com.br

ROa e!. Procópio Gomes de Oliveira,297 - Centro - Jaraguá do Sul

Fone: (47)3275-1364

I
I.
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ACORDO

Consenso nomínimo regional
Sindicatos dos
trabalhadores e

patronais fecham
reajustes de 9,6%
a 11,1%, com pisos
de até R$ 800

JAMGuA DO SUL

SÔNIAPILLON

Um grande avanço nas rela

ções laborais e patronais.
Sentados na mesmamesa, repre
sentantes de sindicatos de traba
lhadores e do setor empresarial
fecharam acordo para reajustar o
salário mínimo regional de Santa
Catarina, com índices entre 9,6%
e Íl,l%, elevando os pisos entre
R$ 700 e R$ 800. A legislação fe
deral prevê acordos para os pisos
regionais nas categorias que não

dispõem de piso estabelecido em
convenção coletiva.

O documento, assinado na

nesta segunda-feira por federa-

Pedreiros autônomos, da categoria 1, tiveram salário sugerido de R$ 700

ções empresariais e laborais, sin
dicatos e centrais sindicais, será
entregue ao governador de Santa
Catarina, Raimundo Colombo.
Ao Executivo caberá elaborar

projeto de lei e encaminhar à vo- .

tação na Assembléia Legislativa
o novo piso regional retroativo a

janeiro de 2012.
O presidente da Câmara de

Relações Trabalhistas da Fiesc,
Durval Marcatto Junior, enten-

de que foi um encontro "inédito
e histórico, porque lá estavam

as duas partes, em uma reunião

longa e árdua, de três horas e

meia. Mas prevaleceu a negocia
ção". Para o presidente da Fede-

Promoções validas até 18/01/2012 para veículos com pintura sólida. FreIe incluso. Novo Gol 1.02011/2012,4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à visla a partir de
R$27.990,00. Novo Goll.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à visla a partir de R$ 33.990,00. Voyage 1.6 Total Flex, ano modo 11/12, completo,
com preço promocional à vista a partir de R$ 38.590,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, básico, com preço promocional á visla a partir de R$ 30.590,00. IOF e cadastro

inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Regislro'Elelrõnico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET.

Garanlia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limile de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes inlemos de motor e

transmissão (exceto Kombi, limilada a 80.000 km). É necessário para a sua utílização o cumprimento do plano de manu1enção. Para mais informações, consulte um Concessionário

Volkswagen autorizado. Crédito sujeito 'a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência audiliva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834.NUc:uOOAS
�!IIAS
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www.\IW.com.br.Veiculos em conformidade com o Proconve.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 8ANCO VOlKSWAGEN _ 4732746000
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ração do Comércio (Fecornércio),
Bruno Breithaupt, "foi mais um

importante passo na evolução
dás relações sindicais entre tra

balhadores e empregadores. O
acordo deixa claro que essa rela

ção é duradoura e evolui".
A primeira faixa do num

mo catarinense passou de R$
630 para R$ 700, onde estão en

quadrados setores como a agri
cultura, pesca, extrativismo,
construção civil, empregados
domésticos e motoboys. A segun
da faixa, 'de R$ 660 para R$ 725,
estão os do vestuário, calçados,
tecelagem, mobiliário, papel e

papelão, distribuição de jornais,
saúde, comunicação e telema

rketing. Na faixa três, de R$ 695

para R$ 764, indústrias quími
cas, farmacêuticas, cinemato

gráficas, alimentação; comércio
e empregados viajantes. Na faixa
quatro, de R$ 730 para R$ 800, os

que atuam com metalmecânica,
elétrica, gráficas, 'indústrias de

vidros, borrachas, seguros, mate
rial escolar, .estabelecímentos de

-

cultura e transporte.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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