
Em primeira mão: confiram os

detalhes-da nova casa noturna que irá

inaugurardia 27em Iaraguá do Sul.

Malas quaseprontas
Em uma semana, osmúsicosdo Grupo deCâmara
daScardesembarcam naEuropa. Os instrumentistas
farão apresentaçõespelaHolandaeA1emanha.

Página9

6l"'l} RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

'It\ZJ ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

CONTRA DESLIZAMENTOS

Superintendente do Dnit, João José dos Santos, esteve ontem em Corupá e vistoriou as obras que vão do Ih 92,6 ao Ih 117 da 88.280,
entre elas ummW'O de contenção de 660metros de comprimento (foto) no Ih 93,5, que visa evitar deslizamentos. Página: 6

Engenheiro civilanalisa
problemas urbanos
ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO DE JARAGUÁ DO

Sul, Osmar Günther fala sobre a necessidade de

políticas públicas para enfrentar as dificuldades
de mobilidade no município. Páginas 4 e 5

Distribuidora deJamguá
incorporaamarcaShell
A REDE DE POSTOS MIME ACABA DE FIRMAR ACORDO

com uma associação de empresas formada entre a

Shell e a Cosan. Com a sociedade, será formada a terceira
distribuidora de petróleo do Estado. Página 16

Por ciúmes, jovem
esfaqueia colega
A víTIMA, PAULO ELIZANDRO RODRIGUES,
21 anos, corre risco demorte. O agressor,
Calosneí Bastos, foi detido e vai responder
porhomicídio qualificado.Página 19
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DIVULGAÇÃO

íNDICE
SELIC 11%

TR 0,130% 18.JANEIRO.2012
CUB 1.128,35 JANEIllO.2012
BOVESPA .1,78% 18.JANElRO.2012
POUPANÇA 0,5877 18.JANEIRO.2'o12

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7654 1,7666 .. -0,75%
DÓLAR TURISM_O (ElVI R$) 1,6900 1,8300 .. -1.08%
EURO (EMR$) 2,2697 2,2703 .. -0,26%
LIBRA (EM R$) 2,7239 2,7248 ' .. -0,58%

Bife inflacionado
Se você ainda não sabe por
que motivo está pagando cada
vez mais caro pela carne do
churrasco de final desemana, vai
uma dica:
Em 2011 o Brasil exportou 1,09
milhão de toneladas de carne
bovina, o que vem a ser 10,8%
menos que no mês anterior. Não

entendeu?
O problema é que os

importadores pagaram US$ 5,37
bilhões por este volume o que
vem a ser 11,65% mais que no
ano anterior. Se os estrangeiros
pagam mais caro pela carne, é
claro que também sobre para nós
uma conta mais salgada.

lkarsten@netuno.com.bJ:

Porquinho
quebrado
Os sócios da Patrimonio -

agente da XP Investimento -

propõem que se quebre o velho
porquinho e se adote uma
nova forma de planejar seu
futuro financeiro. A divulgação
desta nova empresa acontece

amanhã, dia 20.

PIB da China
Moinho Jaragllá
Comemora hoje 31 anos de
atividades esta tradicional empresa
do setor de grãos. Desfruta de uma
boa imagem, o que lh�,garante
espaço no mercado regioIlal.

Hermanos
Novamente aArgentina levanta
barreiras à entrada de produtos
brasileiros em urna ação que

. tumultua todos os acordos
bilaterais estabelecidos. Se o Brasil
adota medidas protecionistas, a
Argentina utiliza estes recursos

em urna escala ínímagínável.
Infelizmente trata-se de um
mercado importante para
muitos setores da economia
brasileira. Atualmente, nBrasil
está obtendo um superávit
de US$ 8 bilhões anuais no
comércio com o país vizinho,

AChina também sentiu os problemas no mercado
europeu e o crescimento do seu PIB no último trimestre
de 2011foi o menor em dois anos e meio. Ainda assim, o
país cresceu 8,9%, o que animou o mercado internacional.
Também o Brasil pode comemorar, pois o seu principal
cliente com certeza continuará fortemente comprador de
commodities. Os economistas esperavam urn crescimento
de 8,7%, Óque sinalizaria urn impacto-mais forte da crise.'

Intenção de

compras
De acordo com pesquisa do
Instituto Provar, é de 60% o

percentual de consumidores
que pretendem comprar algum
bem de consumo durável
no primeiro trimestre deste
ano. Embora seja urn número
expressivo, é o menor nos
últimos três anos, o quemostra
urna redução no apetite por
compras dos brasileiros, apesar
das ações do governo para
estimular a demanda. -

DOCUMENTO EXTRAVIADO
A advogada Fernanda Moretti informa que
em 12/01/2012 teve seus documentos
extraviados no Aeroporto Internacional de
Guarulhos/SP, inclusive a Carteira da
OAB/se n. 31787.

VENDEDORA EXTERNA

Requisitos: Experiência com vendas;
Possuir carro ou moto;

VENDEDORA TELE-MARKETING

Requisitos: Experiência com vendas;

Remuneração: Salário Fixo, Comissão e Ajuda de Custo.

Espaço
gourmet
AMenegotti Indústrias
Metalúrgicas inaugura na próxima
segunda-feira seu novo refeitório,
que contará com 640metros
quadrados. Este novo espaço,
totalmente climatizado, fica anexo
à Fundação Eduardo Horn e será
urn ambiente voltado taÍnbém para
o convívio dos colaboradores.

Coreanos
ousados
o Grupo Samsung é omaior

conglomerado empresarial da,
Coréia do Sulmas, mesmo assim,
surpreende o investimento
anunciado para 2012 de US$
41,6 bilhões. Os coreanos estão

surpreendendo com a sua

capacidade para criar e consolidar
marcas globais em diversos

segmentos de mercado.

Agrobusiness
O mundo tem agora sete bilhões de bocas para alimentar e a
demanda não cresce apenas em função de mais nascimentos mas,

principalmente, em função do crescente acesso do poder de compra
desta população, Portanto, considerando que o Brasil é o único país
que tem uma ampla área agriculturável ainda por ser incorporada,
o cenário parece perfeito. Para ter uma idéia do tamanho desta

vantagem, Segundo a FAO, 70% da expansão na produção deverá
ser obtida através de tecnologia, 10% pela intensificação do ciclo
de produção e apenas 20% através de novas áreas agrícolas. Seria
perfeito se não fosse um aspecto: não param de ser inventados'
sensores e as preocupações com substâncias estranhas nos
alimentos só aumentam. Desta forma, ou o Brasilmuda seu

modo trabalho ou teremos muitos problemas para vender para os

mercados mais sofisticados que pagam os melhores preços.

Colrinho magro
. A caderneta de poupança é
considerado o porto seguro para
aquele dinheirinho guardado
para o futuro. Diante de maiores
dificuldades em 2011, os

depósitos superaram os saques
em R$'14,2 bilhões o que poderia
ser um bom resultado se não fosse

63,3% menos que em 2010.

Eu proíbo a quem seja a. usar o telhado
da minha casa para transitar, trabalhar
ou outra forma, igualmente o espaço
aéreo. Transgressores terão me

ressarcir com R$ 10.000,00.

Edmundo Seidel
CPF: 136.611.919-34

, Corupá - SC

Protesto
eletrônico
Fortemobilização, incluindo
a saída do ar doWikipedia por
um dia, marca a resistência da
comunidade e das empresas
cujo negócio está fortemente
ancorado na internet em

função do projeto de lei
antipirataria que está sendo
debatido no Congresso dos
EUA. Na avaliação dos mesmos
a "Stop Online PiracyAct"
SOPA prejudicará a internet
livre namedida em que cria

desproporcionais instrumentos
de censura que permitiriam
ao Departamento de Justiça
dos EUA desligar qualquer'
particular ou empresa da rede
que for acusada de publicar
material com direito de

propriedade intelectual tanto
no país como em todo o resto
do mundo. A data limite para'
a votação da proposta é o

próximo dia 24 de janeiro.

:.
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O�asamento é um negócio? É, claro que é.
E um tipo especial de negócio, mas éum

negócio, sim. Os dois lados, marido e mulher,
oferecem um ao outro um "serviço" e alguns
"produtos". Eparaque onegócioprospere, para
que os "clientes" tomem-se fiéis é precisomui
ta atenção é cortesiadeparte aparte, comoum
negócio de balcão de loja Não vejo diferença.A
diferençapode estarno "atendimento"

.Muitas vezes você compra numa deter
minada loja nãopelo preço ou pela qualida
de dos produtos, mas pela graça no aten

dimento. Sorrisos, boa vontade, pequenas
gentilezas que cativam, cativam. Acaba
mos voltando sempre àquela loja em razão

DICAS
Irritam-me muito as chamadas dicas que

os cadernos de emprégo e de vestibulares dos

jornais passam aosjovens candidatos a algu
ma coisa no mercado. Será que um baita ma
landro, um bermudão sem graça, será que não
sabe o quefazerpara turbinara carreira, a vida
profissional, ou para passar num vestibular?
Será que não sabe?E como é que aprenderam
direitinho as "sacanagens" que fazem longe
dos pais, heimê Ingênuos da titia!

M N
do bom atendimento. Agora, me diga, qual
a diferença entre nossa relação com esse

tipo de atendimento numa certa loja e

a nossa relação com a mulher ou com o

marido? Nenhuma. Ou você nunca ou

viu dizer que gentileza gera gentileza?
Mas agora me diga também, onde você
vê tanta gentileza assim no cotidiano dos
casamentos?Vê coisa nenhuma.

Engraçado, vim até aqui, mas o assunto

era outro,meperdi pelo caminho, fiqueipen
sando, pensando e acabei entrando emporta
errada. Serámesmo que éporta errada?O as

sunto inicialmente pensado era uma cartilha
que o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às

I
Micro e Pequenas Empresas) está lançando
para os lojistas e vendedores de balcão, uma

. cartilha sobre bom atendimento.
Não há de prosperar uma loja cujo

atendimento deixe a desejar 'no aspecto
cortesias de atendimento, não costuma

mos voltar a comprar numa loja onde nos

tratam de modo rude ou com desdém... E,
por acaso, não fazemos o mesmo com um

casamento onde sejamos tratados como

um "cliente" sem atrativos para o lojista? O
mesmo. Saímos porta afora, vamos cantar
em outra freguesia. Sem cortesias não há

negócios" não há casamento que valha a

pena e vá adiante.

TANQUINHO
Li numa dessas revistas "infantis"que tratam de

modas e fuxicas de televisão que o tipo "tanquinho"
está saindo da moda... Está saindo da moda para os

homens, as mulheres, pelo contrário, têm que cada
vez mais que afinarem o corpo, é o que eles querem.
O problema não é deles, é delas. Enquanto elas acei
tarem "barrigas" neles e eles não aceitarem barrigui
nhas nelas, elas vão levara pior. Cabea elas se impor.
Só assim para eles entrarem na linha, olho por olho,
dente pordente. Ou barrigaporbarriga...

FAMÍLIA
Façomuitaspalestrasdentro de

empresas e aprecio deveras ver os

funcionários nesses momentos es

peciais todos vestindo as coloridas
camisas da empresa. Parecem-me

felizes, amigos, entusiásticos. E não

é, por acaso, assim que devemos
viver em família? Nossa empresa,
onde trabalhamos, éa nossa segun
dafaml1ia.Às vezes, éa única. ..

;

PONTO DE VISTA

o AMOR

Caros leitores(as), na última segunda
feira à noite fiquei pensando por uns

15 minutos sobre o que escrever neste es

paço, e confesso que de tantos assuntos

possíveis, não me vinha nada na mente.

Então fui dormir, porém antes de fechar os

olhos, pensei comigo mesmo, "irei encon
trar algo que possa ser útil para os Íeitores,
amanhã demanhã".

E vejam que interessante, logo que
acordei, assim que fui pegar a chave do
-carro em cima damesa, nomeu quarto,me
deparo com um livro. Ele estava lá parado,
apenas esperando alguém pegá-lo para
desfrutar de sua leitura. É isso que eu con

sidero fantástico nos livros, eles não nos

cobram nada, sempre estão parados no

seu lugar, apenas esperando que um leitor
o pegue e o aprecie.

Charles William Elliot, o 210 presidente
da famosa Universidade de Harvard, disse
certa vez sobre os livros, o seguinte: "Livros
são os mais silenciósos e constantes amigos;
osmais acessíveis e sábios conselheiros; e os
mais pacientes professores."

FALE CONOSCO

PEQUENAS ATENÇÕE'S!
Voltando ao livro, acredito que devem

estár se perguntando qual foi o que estava

em cima da mesa, e satisfazendo a curio

sidade, o livro é "Como Fazer Amigos e

Influenciar Pessoas" de Dale Carnegie.
Lembro como se fosse ontem, eu devia ter
meus 17 anos, e meu pai chegou certo dia
com este livro, me dizendo que eu deveria
ler o mesmo. Ele estava certo, é uma obra

que pode ajudar emuito.Vale a pena lê-lo.
O título deste artigo é em virtude de

três páginas que acabei lendo novamen

te do livro, e que quero partilhar com os

leitores(as).
As flores sempre foram consideradas

como o símbolo da linguagem do amor.

Porém, é raro vermos maridos e namora

dos levando para suas esposas e namora

das, um ramo ou buque de flores. Muitas
vezes esperamos que a pessoa que ama

.

mos esteja num hospital ou muito doente

para então dar flores, Que tal fazer a expe
riência de levar flores para quem você ama
hoje? Faça a experiência. Tenho certeza

que irá se surpreender com a reação dela,

e também fará um bem para você mesmo.
O juiz Joseph Sabbath, de Chicago, que

reviu quarentamil disputasmatrimoniais e
reconciliou dois mil casais, disse certa vez
as seguintes palavras: "Coisas triViais são a

causa da maioria das-infelicidades conju
gais. Uma coisa simples como um 'até logo'
de uma esposa para o marido, quando ele
se vai para o trabalho, pelamanhã, poderia
evitar grande número de divórcios".

Dale Carnegie escreveu no seu livro as

seguintes palavras: "Em Reno, as cortes

concedem divórcios nos seis dias dasema
na, namédia de um a cada dezminutos. Se
você puder sentar-se lá, dia sim, dia não,
ouvindo o testemunho desses infelizesma
ridos e mulheres, saberá que o amor vem

nas pequenas atenções." .

Por isso, se quiser conservar feliz a vida
no seu lar, lembre-se sempre: O amor vem

nas pequen.as atenções. Busque valorizar
pequenos gestos de amor e carinho, eles
fazem bem para a 'alma e o coração de

quem dá e também para a alma e o coração
de quem recebe.

Asmudanças climáticas ,

globais estão ai; e não há
mais comomascarar os

.

danos causadospelo excesso
dechuvas oupela estiagem.
Especiju;t;murnte noValedo
ltâpocu, osgr�tutes estragos
CtlusfU1iJspelasenxurraâas
nos últimosttês anos
detr,(J;ram asP1:efeituras
em permanentealerta ea
populàçiioem çotistante
temor, a cada chuva
maisforte.
Cabeaosgovernos, em
todas as instâncias, daro
suporte necessário paraa
retomada das populações
aüngidaspelàs tragédias
eparaa reconstrução das
cidades, liberando recursos
de infraestrutúra; mas
também investirfortemente
na prevenção.
Basta" lembrarquena
semana 12assaiJa,menos de
umahorfl ilechuúafoioquy
bQ1;touparq�lqgl!<ra.rua.28
de!MJºS(O efJ.ti11giroshairros

.

s, lie$al(jjaÍlilo
flÜls.

o levantamento começou .

peloMorro daMariquinha;
no bairroRioBranco, e
segue nospróximos dias,
soba orientação dogeólogo
NormandoZitta, daDefesa
Civil deJaraguá do Sul.
Outras localidadesfarão
parte domapeamento. O
passo seguinte será buscar
verbaspara investimentos
no setor.Amedida éválida

para todas asPrefeituras,
junto aogoverno estadual e
à União.

Diretor: Nelson Luiz Pereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski /'

(47) 2106-1919· Pax: 2106-1945 • Assinaturas:. 2106-1936 • 9221-1268· Comercial: 9107-6932· Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817
Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul • SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda
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ARQUIVOOCP

COTIDIANO o Correio do Povo: Para co

meçar, explique o que é mobili
dade urbana.

Osmar Günther: São as con

dições de deslocamento de pes
soas e bens no espaço urbano,
em tempo satisfatório, de forma

segura e confortável.

OS PERCAI,ÇOS
URBANOS

OCP: Na sua avaliação, quais
os problemas que a cidade tem

hoje que prejudicam a mobili
dade urbana?

OG: Os mesmos de todas as

cidades com alto índice demoto

rização, que é fruto da sua forte
economia. Ela também cresceu

demograficamente a altas taxas

'e rapidamente. Por outro lado,
o planejamento urbano, embo
ra exista o Plano Diretor desde

1993, nunca foi item prioritário
na pauta dos governantes. Hoje
nos ressentimos disso.

Em um panorama geral, especialista analisa

as dificuldades relacionadas às condições
de mobilidade e discorre sobre soluções

JARAGUÁ DO SUL'

DAIANA CONSTANTINO II
N·a maioria das vezes, a desloca

ção de um canto da cidade para
outro gera desconforto e incômodo

para pedestres, ciclistas, usuários
de transporte coletivo e motoristas.
Grande parcela das dificuldades

para se movimentar tem a ver com

as limitações damobilidade.
Atualmente, com mais de 140

mil habitantes, Iaraguá do Sul está
entre os municípios que têm sé
rios problemas relativos à questão.
O engenheiro civil e especialista
em Planejamento Urbano, Osmar

Günther, avalia a realidade local e
as condições de locomoção no mu

nicípio. Confira a entrevista abaixo.

É preciso lembrar
que cabe ao
Executivo

implantar a -

política de

mobilidade,
os planos,
programas,

projetos,
medidas e ações.

OsmarGünther,
,

Engenheiro civil,
e especialista em

PlanejamentoUrbano

OCP: O que fazer para me

lhorar?
OG: Evitar intervenções pon

tuais e ocasionais desnecessá
rias. Contratar um bom estudo

operacional global de circulação
do tráfego, atrelado à hierarquia
viária do Plano Diretor, com uma

pesquisa prévia de origem-desti
no. Antes de qualquer mudança,
precisamos saber como o jara-

1:10v00 GCJQ@00
• ARQUITETURA E URBANISMO

• ENGENHARIA CIVIL
• ENGENHARIA QUíMICA

Seu histórico escolar
garante a sua vaga no

maior grupo de
.. .

ensino superior
de Santa Catarina ..

GIÂbMlllM- 'AMl. f,

Administração - Comércio Exterior I Administração - Finanças I Administração - Marketing
Administração - Recursos Humanos I Arqu�ra e Urbanismo".

Ciências Contábeis I Design - Moda I Direito I Engenharia Civil ,. I Engenharia de Produção

Engenharia Qufmica , I Psicologia I Publicidade e Propaganda GRUPO

.,URIASSELVI
FAMEG

47 3373-9800
Grad. Tecnológica em Análise e Des. de Sistemas I Grad. Tecnológica em Redes de Computadores
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guaense se deslocae de que for
ma.Trabalhar também como con

ceito de compactação da cidade
e de autonomia dos bairros, que
minimizaria os deslocamentos e

favoreceria amicro-mobilidade. O
uso do solo deve merecer especial
atenção, pois são os pólos gerado
res, as atividades no tecido urba
no, que geram e atraem viagens. E
dar ênfase ao transporte coletivo
de qualidade e barato.

OCP: O sistema de transpor
te coletivo local é alvo de críticas
e reclamações de boa parte da

população. Mais segurança, co

modidade, preço justo das pas
sagens, mais horaríos de ônibus,
mais linhas, um terminal urbano

maior, com sistema de integração ,

são algumas das reivindicações
feitas pelos usuários. Como colo
cá-las em prática?

OG: É preciso antes ter um acu

rado diagnóstico do setor, seguido
de um plano setorial que definirá

qual o sistema mais adequado à

Jaraguá. Mas devemos lembrar que
o transporte coletivo é uma con

cessão de serviço público, devendo
ser fiscalizado e monitorado per
manentemente. Destaco aqui uma
pesquisa recentemente contratada

pela Prefeitura, que será muito útil
nos desdobramentos.

OCP: Ainda sobre transpor
te coletivo, conta também para
a mobilidade urbana uma frota
nova de ônibus, veículos adapta
dos para portadores de deficiên
cia física, pontos de ônibus em

boas condições, etc.
OG: Esse plano setorial de

transporte coletivo que falei con

templaria esses quesitos e a mo

dernização do sistema. E aponta
ria também se é necessário ou não

TRÂNSITO
Congestionamentoéwn

dos principais problemas
enfl'entaclos pela população

local cotidianamente

Uma cidade sem

plano está fadada
ao caos, ao

colapso_urbano,
à deterioração
da qualidade
de vida de seus
habitantes.

fazer uma nova licitação.
OCP:A sinalização de trânsito

adequada é necessária para que
hajamobilidade urbana.

OG: A sinalização vai sendo

implantada em função das de
mandas e dos problemas que
vão aparecendo no dia-a-dia.
Mas obviamente que deveria ser

revisada e melhorada quando da

elaboração do estudo operacio
nal global de circulação do tráfe

go de que já falei.

Não tenho dúvida

que caminhamos
velozmente para a

imobilidade.

OCP: Estacionamento para
carros em áreas de grande mo

vimento é outro problema, pois
faltam vagas. O sistema rotativo
é suficiente? Ou é preciso pensar
em novas alternativas?

OG: Parece que aténdeu rei

vindicação dos lojistas, que deve
riam gerar espaços internos nos

seus estabelecimentos, mas cria

problema em ruas de fuga, de
caráter residencial, fora da área

delimitada, que ficam entupidas
o dia todo. Estacionamentos ver

ticais em pontos estratégicos pe
riféricos ao Centro também serão

importantes futuramente, pois o

motorista estacionaria seu carro

ali, protegido do tempo, com se

gurança, e se deslocaria de outro

modo ao seu destino, evitando
circular com o carro. Esses esta

cionamentos também liberariam

espaço viário, tirando veículos
estacionados em faixas laterais

das vias, que poderiam ser usadas

para o transporte coletivo.
OCP: Até existem ciclovias,

mas elas não estão interligadas.
OG: Deve ser elaborado um

plano setorial cicloviário. Amster

dam, referência mundial, levou
15 anos planejando seu sistema.
As rotas não podem ser improvi
sadas. E devem integrar moradia
escola-trabalha-lazer e o trans

porte coletivo. Mas sou cético em

relação à bicicleta como meio de

transporte na nossa região, por
uma série de razões. Dentre as

quais a topografia, o clima quente
ou chuvoso, as longas distâncias' a
percorrer, a falta de espaço viário e

a segurança. Além do que a gran
de equação damobilidade é trans

portar o máximo de pessoas por
um número menor de veículos,
coisa que a bicicleta não faz.

OCP: Os carros particulares
ainda são os preferidos para. o
meio de locomoção de boa parte
dapopulação.

OG:Mudar a cultura e o hábito
da população é difícil e demorado. .

As pessoas tendem à acomodação
e à mesmice. Mas a dificuldade
de se deslocar no dia-a-dia com

carros particulares, vai fazê-las
mudar forçosamente. O que não
elimina campanhas para minimi
zar essa situação, que só tende a

se agravar em curto tempo. Não
tenho dúvida que caminhamos
velozmente para a imobilidade.

OCP: Qual a importância de
um sistema viário e do Plano Di
retor para a cidade?

OG: Ora, uma cidade sem pla
no está fadada ao caos, ao colapso
urbano, à deterioração da quali
dade de vida de seus habitantes.
O nosso Plano trabalha com dois

sistemas de organização do espa
ço físico: o ambiental, que é onde
a população mora e trabalha, e o

de mobilidade, que é por onde a

população circula. E nesse siste
ma há toda uma hierarquização
viária, atribuindo funções a cada

tipo de via e otimizando fluxos.
Estão também previstos os eixos .

prioritários, os anéis viários e os

corredores de transporte coletivo.
O objetivo é fazer com que o usu

ário se desloque de forma segura
e-rápida ao seu ponto de destino,
encurtando distâncias.

OCP: Entre as condições de in
fraestruturapara a capacidade de
locomoção da população, estão
as calçadas.

OG: Desde 2003 existe um de
creto que padroniza as calçadas.
Mas eu acho que é o Poder Públi
co que deve assumir isso, como
faz com a pavimentação das ruas,
mediante um programa que con

templariainicialmente as calçadas
em piores condições, nas regiões
mapeadas no decreto. Para definir
as vias prioritárias, seria aplicado
o índice de caminhabilidade, que
já foi usado em várias cidades de
se e do PR. Seria também criado
um fundo para o custeio.

OCP: O senhor ajudou a ela
borar as diretrizes da áreaUrbana
do Projeto Jaraguá 2010, as quais
foram apresentadas ano passado
no Congresso Pró-Jaraguá. Esse

setor foi o que menos conseguiu
desenvolver nos últimos 20 anos.

Porquê?
OG: Porque o planejamen

to urbano nunca foi prioridade
na pauta governamental. ,Na se

gunda etapa do Projeto Iaraguá
2030 deverão ser avaliadas co

letivamente quais as diretrizes

anteriores que ainda se mostram

atuais e a elas acrescentar novas

que venham a surgir dos fóruns
de discussão, bem como as esta

belecidas no Plano Diretor.

OCP: Qual sua opinião sobre a
campanha acerca da mobilidade
urbana lançada pelaAlesc?

OG:Toda forma de oportunizar
a população que ela se manifeste,
opine e colabore, é bem-vindo e

democrático. Mas é preciso lem
brar que cabe ao Executivo im

plantar a política de mobilidade,
os planos, programas, projetos,
medidas, ações.

II
Devemos lembrar

que o transporte
coletivo é uma

-

concessão de

serViço público,
devendo ser
fiscalizado ·e
monitorado

permanentemente.

OCP: Qual sua opinião sobre a

Lei Nacional daMobilidade?
OG: Extremamente oportuna.

Traz diretrizes e conceitos de abran

gência nacional, prioriza o trans

porte não motorizado sobre o mo

torizado, o transporte público sobre
o individual, a integração modal e

regula os serviços de transporte pú
blico coletivo, os direitos dos usuá
rios, o planejamento e a gestão dos
sistemas demobilidade urbana e os

instrumentos de apoio. Trata-se da
.

Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro
de 2012. Entra emvigor em 100 dias.
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Edital de projeto para'BR-280
pode ser fechado no dia 26
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EDUARDO MONTECINO

. B8-280

Doit vistoria
trabalhos
emCorupá
Obra de recuperação na rodovia começou
no ano passado e custou R$ 24 mílhões,
para evitar novas quedas de barreira
CORUPA:
-ALEXANDRE PERGER

Qsuperintendente do Dnit (De
partamento Nacional de Infra

estrutura de Transportes), João José
dos, Santos, passou a tarde de on

tem vistoriando as obras de recu

peraç�o do trecho da BR-280 entre

Corupã e São Bento do Sul. Antes
de I)jlssar pela rodovia, Santos ain
da esteve na Prefeitura de Corupá,
ondé'ouviu outras solicitações do

prefeito Luiz CarlosTamanini.
Os custos das obras, que vão

do Km 92,6 ao Km1l7, são de R$
.

24 milhões. Foram realizadas re

construção de pista, serviços de

drenagem, construído um muro e

instalado uma cortina de arame. A
obramais cara foi uma cortina ati
rantada de 660metros de extensão
no :Km 93,5, que custou R$' 15,9
milhões. As obras aconteceram no

ano passado, após as enxurradas

que deixaram a rodovia bloqueada
por cerca de 90 dias.

O representante do depar
tamento mostrou confiança. na

obra. No entanto, ainda não está
descartada a possibilidade de que
ainda aconteçam deslizamentos.
"Os pontos emergenciais foram

solucionados, os mais críticos

passaram por obras. Mas pode ter
mais pontos de deslizamentos",
explica o superintendente.

Mais obras em

Jaraguá do Sul
O vereador de laraguã do Sul,

Justino da Luz, aproveitou a vinda
do superintendente do Dnit para
entregar algumas reivindicações
da população do bairro Braço Ri
beirão Cavalo. O documento pede
urgência e cobra uma data para
início das obras de construção de
duas rotatórias e outras melho
rias no trecho da BR-280 que pas
sa pelo Braço Ribeirão Cavalo. A

resposta de Santos foi de que até

março deve sair a licitação para
a escolha da empresa. A obra faz

parte do programa Crema 2, que
pretende revítalízaoa-redevía. ".

Principais obras
de contenção e

recuperação
na BR-280
• Km 92.6 - Reconstrução
dé pista e serviços de
drenagem
Valor: R$ 2,8 milhões

• Km 93.5 - Cortina
.atirantada

Valor: R$, 18,9 milhões

• :Km 94 - Reconstrução
de pista com aterro

Valor: R$ 3 milhões

• Km 117 - Muro de gabião
, . Valor: R$ 213 milhões

Ainda falta resolver algumas
questões antes da publicação
do edital de licitação para pro

, jeto básico de adequação, du

, plicação, melhoramentos e res

tauração do trecho urbano da
BR-280. 'Segundo o secretário
executivo da Amvali (Associa
ção dos Municípios do Vale do

Itapocu),· Alessandro Hansen

Vargas, o termo de referência
do edital está passando por
análise jurídica, para a elabo

ração do documento final. A

.

comissão Especial de Licitação
deve se reunir no dia 26 para
avaliar o documento, e decidir
se há necessidade de alterações.
"Estamos em um processo bem
delicado, pois tudo tem que ser

visto para evitar problemas le

gais como pedidos de impugna
ção", ressaltaVargas.

A licitação tem alta comple-

xidade. devido ao número de

questões a serem resolvidas no

trecho, e sua importância para .

toda a microrregião da Amvali,
afirma Vargas. A duplicação da
BR-280 tem sido discutida des
de 2008, e c trecho urbano pre
cisa ser revisto, para não virar
um focode engarrafamentos.

Custos

A elaboração do projeto bá
sico de duplicação do trecho
urbano da 'BR-280, entre Iara
guá do Sul e Guaramirim, teve
um investimento de R$ 551 mil
- R$ 500 mil do governo do Es

tado, e outros R$ 51 de fundos

próprios da Amvali. A duplica
ção não tem ainda uma defi

nição precisa dos custos, mas

o Estado se comprometeu a fi
nanciar R$ 40 milhões .

, . Inscrições
para N'lÍcle,o
Comllnitário
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Reformado
secretariado
Amandatária de Iaraguá do Sul, CecíliaKonell

" (PSD) anunciou a desincompatibilização de
dois comissionados da Prefeitura. Agostinho
Zimmermann (Diretor de Comunicação) e
MaristelaMenell (Secretária de Habitação) vão
concorrer ao cargo de vereador em outubro.

Daiana Constantino - Interina

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com;br

Oprefeito Luiz Carlos Tamanini(PMDB) entregou ontem, o
projeto que prevê a construção de
uma via marginal no trecho urbano
da BR-280, entre Corupá e Iaraguâ
do Sul, para o superintendente

- doDnit (DepartamentoNacional
de Infraestrutura e Transporte)
de Florianópolis, João José dos

Santos. A obra terá 5 quilômetros de
extensão e está orçada no valor de
R$ 15 milhões.
O mandatário doou o projeto para
que o órgão federal agilize o processo
e coloque os serviços em prática o

quanto antes. O deputado estadual
Carlos Chiodini (PMDB) e o deputado
federalMauroMariani (PMDB)

presenciaram o ato de assinatura do

protocolo da proposta no gabinete
do prefeito. Os peemedebistas
aproveitaram a oportunidade para
pressionar o superintendente, que
elogiou o relacionamento do governo
municipal com o órgão. "Corupâ
é uma cidade parceira doDnit",
destacou Santos.

�

Igualdade Racial
o ex-presidente Lula sugeriu a Dilma
Rousseff que nomeie o senador petista
Paulo Paim (RS) para o Ministério da

.

Igualdade Racial.

Prazos
Em abril deste ano, prefeitos, secretários
e diretores interessados em disputar
as eleições municipais devem se

desincompatibilizar dos cargos, de acordo
com o Tribunal Superior Eleitoral.

Número de filiados
A lista com os filiados aos partidos políticos
de Iaraguá do Sul está disponível no Tribunal
Superior Eleitoral e informa previamente
quantas pessoas devem participar do pleito
eleitoral deste ano. Nos próximosmeses, o
Cartório Eleitoral deve atualizar a quantidade
de filiados em cada legenda. Confira: DEM
(1.500), PC do B (198), PDT (481), PMDB
(1.381), PPS (352), PSDC (14), PR (726), PT
(720), PV (388), PTB (672), PRB (123), PP
(1.079), PSD (61), PSDB (1.460), PSB (140).

Prefeita pleiteia
verbas do Estado
Aprefeita Cecília Konell (PSD) se
reúne hoje, às 14h, com o secretário
daSupervisão de Recursos
Desviriculados do Estado de Santa
Catarina, Celso Calcanhoto, rio Centro
Administrativo de Florianópolis. Em
pauta, os R$ 3milhões previstos às
obras infraestruturais para a abertura
de uma ruaparalela aos trilhos
do trem, no bairro Rau, incluindo
também a construção de uma
ponte. "Vamos reforçar o pedido dos
recursos ao secretário e se necessário
conversaremos com o governador
Raimundo Colombo nos próximos
dias", declarou.

Gastos com saúde
Apesar de o Brasil. contar com o SUS

(SistemaÚnico de Saúde), que tem
como princípio prestar atendimento
gratuito e universal, as famílias
brasileiras responderam por mais da
metade dos gastos com saúde no país
entre 2007 e 2009. Segundo o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística) .as despesas das famílias
com bens e serviços de saúde, como
planos, consultas, internações e

medicamentos, chegaram a 56,3%
do total do país nesse período.
(Informações da Folha de são Paulo).

Corrigindo
Mateus Safanelli (PMDB) é

suplente do vereador eleito em
2008, JoãoValdemiro Dalprá
(PMDB) -Iícencíado do cargo para
atuar na Secretaria de Agricultura
de Guaramirim. Já Jorge Feldmann
é parlamentar titular da cadeira do
PP milCâmara.

Capital
Prefeita Cecília Konell (PSD) está em
Florianópolis passando os últimos dias
do período de férias.Lá ela aproveitará
também para tratar de assuntos
administrativos do governo de Iaraguá do
Sul e outros temas sobre política.

Estádio João
Bulschardt
Aempresa que dará início às obras de
construção danova arquibancada do
EstádioMunicipalJoão Butsehardt
já está definida. Cóm o valor de

poucomais de R$ 875mil, aSifra
Construtora e IncorporadoraLtda.
�á responsável pelaprimeira fase
�projeto. Inicialmente, será feita
toda aestrutura dás arquibancadas,
cobermra, fechamentos interno e

externo e a rampa de acessibilidade.
Apartirda assinatura daordem de

serviço, aconstrutora terá o prazo
de cincomeses para finalização da
obra.Os recursos para esta fase da

construção são provenientes de um
repasse de H$ 500mil do governo do
Estado.Para a finalização do projeto
serão ÍI!vestidos recursos próprios. Na

-

segunda etapa serão construídas as

salas Inferiores, banheiros, vestiários e
uma salamultiuso, no valor 'estimado
de 244mil. O alambrado e grama
sintética ficam para o final, com um

investimento deR$ 255mil.Ao todo, a
obra custaráaproximadamente R$ 1,3
milhões aos cofres públicos.

Fome no mundo
Chegamos a 7 bilhões de habitantes no
mundo emuitos têm dito que não há
comida nem recursos paratodos. Mas isso é
mesmo verdade? Todo mundo que costuma

acompanhar os principais veículos de
comunicação - e até quem só dá uma olhada
neles de vez em quando - viu, no fim do ano

passado, um volume grande de reportagens
abordando o aumento da populaçãomundial
e as consequências disso. O motivo é termos

. atingido, em 2011, a marca de 7 bilhões
de habitantes. A Organização das Nações
Unidas paraAgricultura e Alimentação
estima que, hoje, um bilhão de pessoas
passe fome no inundo. Além disso; dois
bilhões são mal nutridas, 200 milhões de

criançasmenores de cinco anos estão abaixo
do peso e novemilhões de pessoas chegam a

morrer de fome todos os anos. Continue lendo
sobre o assunto no site do Ecodebate.

f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



José Augus,ô"""'"
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Testemunha de
uma tragédia

A Serviço
Mu nome éRenato, sou soldado da 1 aCompanhia dePolícia do .

Exército noRio deJaneiro, estou noMaracanã. Édomingo, decisão da
Copa doMundo. Omeu posto éali, 15metros atrás de um dosgols.A Cidade

• Maravilhosa está emfesta comemorando porantecipação o título inédito:
Brasil Campeão doMundo deFutebol.

Uma Apoteose
Ligue o painelvirtual de sua
imaginação e entre no "túnel do

tempo":Assista aqui ao meu lado,
esta final histórica: - São 15h do
dia 16 de julho de 1950, domingo
de solno Rio de Janeiro,Maracanã
lotado (200mil pessoas). Centenas
de balões coloridos são lançados
para o alto, anunciando o previsível
resultado do jogo: Brasil6xO; Brasil
8xO ... As duas seleções entram em

campo. OBrasil, com uniforme
todo branco, vem com: Barbosa,
Augusto e luvenal; Bauer, Danilo
e Bigode; Friaça, Zizinho,Ademir,
Jair e Chico, Técnico: Flávío Costa.
ACelesteOlímpica, cem seu

tradicional uniforme azul celeste,
joga com:Máspoli, Gonzalez eTejera;
Gambetta,ObdulioVarela eAndrade;
Gigghia, Perez, Miguez, Schiaffino e
Moran.Técnico: Juan López.

Obdulio Varela •

Capitão da Seleção do
Uruguai, campeã
domundo· 1950

Primeiro Tempo
Estamos atrás dameta uruguaia, é bom, assim poderemos ver de perto o
bombardeio brasileiro contra o gol deMáspoli. O jogo começa e o domínio
brasileiro é avassalador, abola rola de pé em pé. Zizinho e Jair articulam as

principais jogadas de ataque. Fríaça,Ademir e Chico não conseguem furar
a sólida defensiva uruguaia.A frente de sua zaga o capitãoObdulioVarela
comanda as ações da celeste olímpica Os uruguaios quando estão de posse
dabola, partem em contra-ataques rápidos pelas pontas. Gigghia eMoran
levamperigo à defensiva brasileira.As oportunidades de gols surgemlá e cá

Máspoli eBarbosa garantem o zero a zero no primeiro tem�o.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
IIILunender �Z-�

Segundo Tempo
Estamos atrás do gol de Barbosa. O árbitro
autoriza o reinício do jogo e o Brasil ataca.
Zizinho recebe a bola de Bauer, livra-se de
Gambetta e aciona Jair nameia-esquerda.
O Jajá daBarraMansa lança Friaça na
intermediária adversária. O lépido ponteiro
entra na área uruguaia, driblaTejera e

chuta cruzado.Abola estufa a rede do

goleirãoMáspoli. Brasil1xO Uruguai. O
Maracanã estremece, 200mil pessoas
gritam: é campeão, é campeão... O capitão
da celeste, ObdulioVarela, busca a bola
no fundo da rede, passa pelo árbitro e

reclama impedimento. Esbraveja, pede
intérprete, tudo para esfriar o entusiasmo
da Seleção Brasileira. Grita com seus

próprios companheiros exigindo raça. São
decorridos 19minutos do segundo tempo,
Varela toma a bola deAdemir e passa para
Ghlggia na estrema direita. O uruguaio
avança, passa por Bigode, dribla Danilo e

quase sem ângulo finta Barbosa simulando
chutar a gol, mas, cruza para Schiaffino. O
artilheiro uruguaio antecipa-se aAugusto
e Juvenal e manda a bola para o fundo da
rede brasileira. Brasil1x1 Uruguai.

Soldado
Renato

Bussarelo
·1950 (RJ)

(,
-�

Grupo Lunelli

O lance do 2° gol Uruguaio na CoP.!l de �950 •

na descrição de Renato BussareUo

o Maracanã
O time brasileiro fica atordoado com o gol e os

uruguaios passam amandar no jogo. São 34 minutos,
Varela corta uma investida do ataque brasileiro

.

e passa a bola para Gigghia. O lépido ponteiro
tabela com Perez, que lhe devolve a bola próximo
na linha divisória do gramado. Gigghia irrompe
escalada pela ponta direita, rasgando céus e terra,
abrindo caminho com dribles e fintas; chega à
linha de fundo, engana Barbosa fingindo cruzar, o

goleiro se desloca para interceptar o cruzamento e

o perspicaz uruguaio manda a bola para o fundo do

gol. Uruguai 2x1 Brasil. A torcida silencia. Os gritos
de Varela ecoam pelos quatro cantos do estádio:
"Adelante! Adelante"! O time brasileiro reage e parte
para o ataque. Aos 38 minutos, Jair perde gol feito.
chutando para fora. 42 minutos, Jair tabela com
Ademir dentro da área uruguaia e chuta longe do

gol. Aos 45 minutos, o árbitro apita o fim do jogo.
Uruguai campeão. Os jogadores brasileiros choram e

vão chorando para o vestiário, nas arquibancadas as

pessoas choram, permanecem no estádio, atônitas.
.

Varela, discreto, recebe a taça das mãos do presidente
da FIFA, Jules Rimet. Neste dia nenhuma seleção do
mundo venceria o time deVarela.

Renato J.osé Bussarello
Jaraguaense nascido em 26 de novembro de 1931. É o sexto filho entre onze, do casal

Egídio e Ema Piccolli Bussarello. Está casado há 50 anos com Leonilda Stinghen, tem
três filhos: Ronaldo, Ramiro e Rubens. Serviu na 1 a Companhia de Polícia do Exército
no Rio de Janeiro no período de 19 de janeiro de lQ50 a 07�demarço de 1951. Foi

colega de caserna de Jorge Lobo Zagallo, ex-jogador e treinador campeão domundo
com a Seleção Brasileira. Na época, Zagallo era jogador doAmérica. Renato muitas
vezes tirou serviço no lugar do colega Zagallo para que ele pudesse treinar e jogar.
- "Em 2011 voltei ao Rio de Janeiro junto com os meus filhos, Rubens e Ronaldo:
Visitamos o Maracanã e o Batalhão Marechal Zenóbio daCosta. No Maracanã, voltei
no tempo: como num filme, revi as 200mil pessoas desoladas e ouvi os gritos deVarela
ecoando nomaior estádio do mundo: Adelante! Adelante!Visitei a Calçada da Fama,
ajoelhei-me aos pés imortalizados de Zagallo, toquei-os com as mãos. Depois visitei
o Batalhão no Andaraí. Fui recebido comHonras Militares: passei a tropa em revista e

ouvi os soldados cantarem amesma canção que nós cantávamos nos idos de 1950".

Emo9ãoe
Saudade

"Enquanto
os soldados
cantavam,
uma lágrima

teimosa

traçou o
meu rosto

de extremo
a outro':
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RUMO À EUROPA

Grupo de
Câmara da Scar
está amimando
muitas malas

Músicosfazem turnêpelaAlemanha
eHolanda e só voltam emfevereiro

JARAGuA DO SUL

KELLYERDMANN

smalas já estão quase
prontas, afinal, daqui
a uma semana, os

músicos do Grupo
de Câmara da Scar
ão festejar o desem

barque na Europa. Com uma

comitiva composta por 32 ins-
. trumentistas e nove acompa
-nhantes, a orquestra se prepara
para excursionar pela Alema
nha e Holanda. Serão 23 dias de

viagem e diversos concertos no
VelhoMundo.
_Durante o período, os repre

sentantes jaraguaenses devem

pernoitar em residências de
moradores locais. A recepção
cabe a cerca de 20 famílias e,m
cada uma das cidades visitadas.
Com isso, ao fim do percurso,
o grupo terá contabilizado algo
em torrio de 140 hospedeiros.

Depois de embarcar em um

vôo no aeroporto de Curitiba, os
músicos, comandados pelo ma

estro Ricardo Feldens, seguem

até Amsterdã, na Holanda. Na

sequência, partem rumo a Biele
feld, naAlemanha. Depois, neste
país, visitam Frankfurt, BadKreu
znach, Ansbach, Trittau, Iüterbog
e Kõln, O· roteiro pode também
incluirum passeio pelo capital do
país. Outranovidade é que eles se

preparam para assistir a um con

certo da Orquestra Filarmônica
de Berlin.

Em todos os pontos de pa
rada, o grupo fará, no mínimo,
duas apresentações, sempre em
escolas e igrejas. O repertório
inclui três momentos distintos.
Um deles é dedicado apenas a

obras brasileiras e latino-ameri
canas. O outro passeia pelo uni
verso pop e das trilhas sonoras

de filmes. Por fim, há uma imer
são no cancioneiro sacro.

Aviagem da orquestra é resul
tado das conexões estabelecidas
por Ricardo Feldens na Alema
nha. Esta é a terceira vez que a

formação parte para a Europa.
As duas anteriores ocorreram em

1999 e 2007 e já existem convites

para repetir a visita em 2015.

o ÇORREIO DO POVO OFERECE VAGA DE:

-��--
--------,--

FOTOS EDUARDO MONTECINO

!
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REPRESEN7AÇÁO,ARACUAENSE
Grupo deCâmara, regido.por Ricardo

l'eIdens, leva nafNagagem repertório de
obras $lCI'éIS, brasileiras e de 6hnes

APRENDIZADO
ÚNICO

Violista desde os 12 anos de idade, Kami
la Klein já acumula uma viagem internacional
com o Grupo de Câmara da Scar. Esta será a

segunda vez que embarca à Europa na compa
nhia dos demais instrumentistas de Jaraguá do
Sul. Segundo a jovem, a turnê significa, acima
de tudo, um período de aprendizado. "Não é so
mente o contato musical que teremos, mas sim
o conhecimento da cultura. O povo de lá é mui
to receptivo, sempre demonstra muito carinho

por.nós", explica. Para a musicista, o ponto alto
da excursão será ter a oportunidade de apreciar
a Filarmônica de Berlin tocando ao vivo:

r

1

Integrante mais jovem do grupo, Bru
na Kienen WelIer tem apenas 15 anos ..
Mas, já confessa que a viagem ao Velho
Mundo é a realização de um sonho. "Des
de pequena, sempre quis ir àAlemanha.
E agora estou indo, através da música,
fazendo o que eu mais amo. É realmente
incrível", conta. Por isso, ela não deixará
de levar na bagagem Uma máquina foto
gráfica pronta a registrar cadamomento.

, j J: ... Tr I!; ) \ r
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Nova
presidente
Aempresária MonikaHufenüssler Con

rads, ex-presidente da Scar e diretora
do grupo Duas Rodas, está confirmada
para assumira presidência daAcijs, gestão
2012, no lugar do empresárioDurualMar
catto lr: Ela será a segunda mulher a ocu

par o cargo. A irmã, Cristiane Hufenüssler,
comandou a entidade em 2000, aliás, com
muitafidalguia e competência.

Chicote da bunda
Naminha opinião, o pessoal que teria
denunciado a prefeitura à imprensa por ter
cedido um caminhão de água paramolhar a
grama do campo de society de propriedade
do empresário César Pradi, foimuito
maldoso. Mal sabem eles o quanto essa

água está ajudando os filhos dos moradores
do Bairro Jaraguá Esquerdo. A quadra é
cedida esporadicamente pelo empresário,
sem custo algum, às crianças da região,
onde elas brincam, praticam esporte e
fazem amigos. Como diz o ditado "a língua �
o chicote da bunda". Ô, raça!

Leitor liel
o leitor fiel de hoje é o grande amigo
Alcides Pavanello, diretor da Rota Bela,
que sempre lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa sociedade.
Valeu mesmo, irmão!

Grupo Apogeu
Hoje à noite, naLondon Pub, rola um
pagodaço daqueles com a presença do

grupo Apogeu.Vai perder?

MAURICIO HERMANN

"
SUSHI Alaise Horongoso Gessner e_Luana-Martins
conferindo as delícias do Kantan Sushi Lounge

PATRIMONO
Com este colunista, os
sócios da Patrimono

�stimnentos,Jo�v
RicardoMinei,
Leandro Corrêa e Jolm
Meykel Gomes, que
amanhã, às 8h45, no
Conveniência'Pérola,
recebem a imprensa
para coletiva, onde
�o tudo sobre a
melhormaneira de

poupar com segurança
e rentabilidade

moagoncalves@netuno.com.br

Liquidando
beleza

Festão
-

o boa gente e candidato
a vereador Sarnir de
Matos de Oliveira, para
comemorar o aniversário,
dia 17, está armando

,

uma big festa, dia 18 de
fevereiro, naArmalwee.
Dizem que mais de 200
pessoas vão circular pela
festa.

Dizem por aí que uma
clínica de estética, aqui da
região, estaria anunciando
em um site de compras
coletivas desconto de 84%,
acredite, na aplicação de
botox. De R$ 900, o elixir
da juventude está sendo
oferecido a R$ 144;

consegub"á
chegar

ig1à_m�nte
IOllge.
IC:dtatln

SebaStian
Bach

SEGUROS
GARCIA

COUETORA Dica de
quinta
Curtir a Confraria o

Churrasco. Um dos lugares
mais aconchegantes de
Jaraguá do Sul.

Urubu!
Do coleguinha corretor
Rodrigo Mendonça, da
Capítal lrnóveis, grande
rubro-negro, ontem, ao
saber da saída do camisa
sete de seu time:

�

- Finalmente, um reforço!
Ficamos livres do Thiago
Neves!

Há controvérsias.

,Buraco da
lechadura
Nos dias de hoje, com
todo mundo de posse
de celular que tira fotos,
acabou o segredo. Dizem
que um adolescente, aqui
da urbe sorriso, gravou um
momento especial de amor
com a namorada e agora

,

está na rede. Meninas, todo
cuidado é pouco.

47 3371-17-88

UPPER k\d&

JOVENS O jovem
casal Richard e

Talita Sevegnani nos
restaurantes da moela

• No próximo dia 23, às
12h, em Schroeder, será
inaugurado, anexo à
Fundação Eduardo Horn,
o espaço gourmet da
Menegotti.

MAURICIO HERMANN

• Quem bate as taças e faz
rim tim nesta quinta-feira é

RejaneNunes.Mil vivas!

• Amanhã, dia20, é a vez do
boa genteKalico Lehmann.

• Pelo meu iPhone tenho
I escutado elogios sobre o

R,estaurante Tutty. Vale
! conferir.

• JoãOMarco;R.ubellestá de
vottpâ urbe.sóttisodépOis de
curtirmerecidasférias. Na
frasqueira, 'muitassaudades
dos amigos efamiliaresda
cidade natal, BeloHonzonie.

... Seja voluntário, doe
sangue.

Futsal2012
O primeiro camarote para
acompanhar a LigaNacional de
Futsal, naArena, que começa em
março, já foi vendido. O espaço foi

adquirido pela empresaMalwee,
amaior apoiadora do esporte da
história de Iaraguá,Valeu!

T-

Pensamento do dià
"Os sonhos de Deus se transformam em planos grandiosos para as

mãos humanas. Confie nele e você verá. Ele tem todo o poder que
você necessita. Para se estar em pé diante dos homens é preciso,
primeiro, ficar de joelhos diantede Deus."

CASAL DO BEM Cristiane eMurilo

Menegotti Schünke, noMadalenna

Macarronada Benelicente
A entidade beneficiada este ano na 4a Macarronada do Moa será a

ABVN (Associação BeneficenteVida Nova). A instituição cuida de

jovens com dependência química. O evento será realizado, em março,
,

na área externa e interna da Fuel Living.

,

j
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

FAZENDO UM POUCO
DE EXERCÍCIO

Quando
o homem decide ir à academia,

geralmente, o objetivo é malhar para ganhar
musculos e definir o corpo. Mas isso é o que eles
dizem para esconder outra realidade. Aquela
que todos ficam meio assim de falar, brincam
e afirmam que não tem: a barriga. Geralmente,

,

a protuberância é causada pelo excesso de

cerveja ou chope. Ela é cultivada com anos de
levantamento de copo sério e engajado, que rende
algumas bebedeiras.

Mas, voltando, qual homem assume ter ido
à academia para perder esse objeto de tanta'

dedicação? Mas sim, eles vão. Eu mesmo fui e
confesso. Claro, primeiro, jogo aquele papo de
manter a qualidade de vida, fazer algum exercício
físico e coisa e tal. Ah, minha gente, papo para
boi dormir. O que a rapaziada quer é sair pela
rua desfilando a tal barriga de tanquinho ou

simplesmente sem muita gordura exposta.
Na academia, além da barriga, outra triste

realidade é exposta sem omínimo pudor e dó do
sujeito. O instrutor fala para o aluno que ele está
fora de forma e que o trabalho para recuperar vai
ser duro, daqueles que levameses e, quem sabe,

.

anos.Ai você olha, pensa e garante que fará todo q
esforço possível para conseguir se dedicar à tarefa
de entrar em forma e deixar de ser um clássico

sedentário. Não é
nada fácil, mas �
completamente
possível.

O problema é

quando você acorda
ou sai do trabalho
e bate aquela
preguiça. Nessa
hora, fala que vai
daqui a pouco, que
vai esperar mais
uns minutinhos
antes de sair. Mas o

II
o instrutor fala

para o ,aluno que
ele está fora de
forma e que o

trabalho para
recuperar vai ser

duro, daqueles que
leva meses e, quem

sabe, anos.

tempo passa, passa; passa e quando vê, está tarde
e desiste. Bate aquele peso na consciência por
não ter ido e deixado de colaborar com a própria
recuperação. Em seguida, tudo passa e o sujeito
volta a ficar bem consigo mesmo. Mas sabe que
isso vai acontecermais vezes e tudo vai se repetir.

Só para deixar claro, não é que o homem seja
preguiçoso e nem que tenha má vontade, só é
meio complicado se desapegar assim tão fácil da
vida sedentária que levou durante tanto tempo.
Claro que também se faz de tudo para manter
o conforto e garantir aquela cervejinha do fim
e meio de semana. Mesmo que muitos digam
que isso seja o principal causado, de todo esse

transtorno. Bom, mas o importante é começar
amalhar, fazer exercício físico e começar a

expulsar do corpo aquela gordura indesejada
e tão criticada por todo mundo. Depois, é só
acompanhar, claro, do jeito que dá. O negócio é
malhar mesmo e manter a qualidade de vida.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

O Bill é um cão da raça akita e tem cerca de oito anos. Traquilo e dengoso, ele
tem um problema na orelha esquerda, fechada cirurgicamente. Recolhido das ruas pela

equipe da Ajapra, esse simpático animal, agora, precisa passar por tratamento veterirrário.
Os custos devem chegar aos R$ 500. Quem quiser ajudar ou adotá-lo, basta entrar em

contato pelo e-mail maiszo@hotmail.com ou pelo telefone (47) 9910-5188.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
�_69JO Qualidade

Confiança

liMa PIIema QIIf Di CERfO. Desdê1978

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Griselda tenta argumentar com René, mas ele
não a perdoa. Pereirinha e Enzo estranham a quan
tidade de malas de Teodora. Tereza Cristina acredita
que Griselda saiba o segredo. Chiara procura Letícia.
Beatriz visita Esther. René e Tereza Cristina se preo
cupam com o sumiço do filho. René Junior pede para
morar na casa de Leonardo. Beatriz ameaça contar

para Esther sobre a filha e Danielle se desespera,
Ferdinand, Baltazar e uma pessoa amiga de Luana
mostram a tatuagem de escorpião no tornozelo. Gri
selda oferece dinheiro para íris contar o segredo de
Tereza Cristina.

• A VIDA DA GENTE
Laudelino se surpreende com a decisão de Iná de

fazer terapia de casal. Rodrigo pede para Manuela an

tecipar a viagem para que ela possa ir a uma homena

gem para as mães na escola de Júlia, Sofia pede para
Ana ser sua treinadora. Rodrigo observa a alegria de
Júlia ao estar com Manuela. Celina aconselha Nanda
a pensar em Francisco como família, Lúcio fica admi
rado com o trabalho de Laura. Rodrigo pede para Ana
buscar Júlia, Ana observa a perfeita integração entre
Júlia e Manuela e tenta conter as lágrimas. Manu vê a

irmã, Lourenço conhece Tiago,

• AQUELE BEIJO
Rubinho garante a Lucena que não deixará Clau

dia ficar com Vicente. Alberto fala com Maruschka
sobre o filho que ela abandonou. Marisol avisa a Age
nor que vai sair da Shunel. Durante o comício. Estela
recebe uma intimação e Otília fica intrigada. Agenor
propõe que Raíssa invista na Shunel. Alberto pede a

ajuda de' Iara para encontrar o adendo do testamento
que salvará o Covil do Bagre, Vicente e Claudia se bei

jam antes de sair para jantar. Raíssa aceita a proposta
de Agenor e decide dar um emprego a Belezínha. Ru
binho segue o carro de Vicente.

• VIDAS EM JOGO
Fátima decide manter o casamento. Carlos afir

ma que triplicará a segurança, Acatando o pedido
de Lucas, Juliana decide ficar, José e Marizete não
acham a bolsa, Mais uma vez, ela desconfia de Marta,
Carlos vai até a casa de Regina. Carlos devolve a co

roa de flores para Regina e a ameaça caso ela planeje
interferir no casamento de Wellington e Cacau, Ja

queline fala que foi Ernesto quem mandou a coroa de
flores, Patrícia ouve Francisco aconselhar Edmundo e

Marcolino a não comparecerem à cerimônia. Daniel

ameaça Wellington. Fátima chega a tempo de ouvir a
conversa entre os dois.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoraS):-

Eznina Konell MarlyDrews
Alessandro Oldenburg Gabriel Maas Pablo P. Lamin
Aline G. Brayer Gabriela Duwe Paloma Koepp
Amauri F. Steimmacher Irmali Foscalas Ricardo Plitze
Anderson Meyer Jorge L. Hermes Rodrigo Thomsen
Antonio Lennert Kleywin de Mello Rosane K. Petri
Ariane M. Rscher Lucas E. Ramos Sandro R. Schunke
Carlos A� Lamin Luciana Kreutzeld Valdino Glatz
Cláudia E. Dalpiaz Marcelo Borges Vaimor Fuck
Cristiane Maas Margrid Ehnke Wagner P. de Souza
DinoCucco Maria da C. Martins Willian Ribeiro
Elcio R. Padilha MarleteMai
Elvira dos Santos Marli Hornburg _, j '�'" "
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Dois irmãos que seguiram
caminhos diferentes na vida se

reencontram nesse filme sobre
o mundo do MMA. Tommy
Riordan é um ex-fuzileiro
naval que tenta apagar suas
memórias do Iraque e vê no

retorno à cidade natal e no

reencontro com o pai a chance
de um recomeço. Brendan é
um professor de escola pública
que passa por problemas
financeiros e precisa sustentar
a família. Logo eles terão que
enfrentar todos os medos
e limites dentro e fora do

octógono.

CD:AC/DC <

MURRAY ENGLEHEART E
ARNAUD DURIEUX

Eles não apenas conseguiram
superar a trágica morte de Bon,
em 1980, mas, em uma ironia

agridoce, a sorte e o status da

banda foi às alturas em todo
o mundo com seu substituto,
Brian Johnson, e com o álbum
Back ln Black. O shaw do AC/DC
não dá mostras de querer parar.
Trata-se mais de uma instituição
do que de uma banda de rock

propriamente. Tente imaginar
um mundo sem eles. Esta é
'a história definitiva da maior

banda de Rock do mundo!

I, '
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

NÃO É isso QUE PCo�1ECE QUANfX) vocÊ COiV\E TORRESMO...

AS AVENTURAS DE
AGAMENON - () REPÓRTER
Agamenon Mendes Pedreira cortou o pão que o diabo amassou para
se transformar no jornalista mundialmente conhecido e autor de uma

coluna publicada todos os domingos. Ficou anos sem almoçar e jantar
para comprar uma passagem para o Titanic e, sobrevivente, acabou se

enrabichando com Eva Braun, o grande amor de Hitler. Entre os altos
e baixos de sua incrível carreira, entrevistando figuras ilustres. De
volta ao Brasil, e já no jornal O Globo, Agamenon segue sua vidinha no

Dodge Dart 73, estacionado na porta do jornal e habitado pela patroa
Isaura, mas após ser.enslado para o Afeganistão para entrevistar
Osama Bin Laden, a vida do casal sofreu um forte abalo.

JARAGiJÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• S�erlock Holmes - o jogo das sombras -

Leg (14h, 16h30, 19h e 21h30)

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

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

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

• Cine Neumarkt 4
• A hora da escuridão - Leg (16h30, 18h50 e 21 h)
• Compramos um zoológico - Dub (13h50)
• Cine Neumarkt 5
• As aventuras de Agamenon - O repórter

-

Nac(15h, 17h, 19h10e21h10)
• Operação presenta- Dub (13h40 e 21 h1 O)

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

.

• Missão Impossível, Protocolo Fantasma - Leg (22h10)

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

Leg (12h40, 15h10, 17h50 e 20h20)

• Cine Norte Shopping 3
• A hora da escuridão - Dub (13h30, 19h1 O e 21 h1O)
• 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 Agarnenon � O repórter -
Nac (13h20 e 15h40)

• Um Dia - Leg (18h10 e 20h30)

• 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
• Alvin e os esquilos 3 - Dub

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

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

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

Leg (16h40 e 19h10)
• 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 (15h1 O)
• O gato de botas - Dub (13h1 O)
• Imortais - Dub (17h20)
• As aventuras de Tintim - Leg (19h40)

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

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

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

• 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)

Adele namora
homem casado
Segundo o tabloide britânicoDailyMail, o
novo amor da cantoraAdele, SimonKonecki,
é casado e tem uma filha de cinco anos com
a designer demoda ClaryFisher.Ainda de
acordo com a publicação, Simon se casou em

2004,mas em 2010 terminou o casamento

e deixou a cidade ondemorava para abrir
aprópria empresa.Atualmente ele está
enfrentando um divórcio.

Jay-Z deve ajudar
a cuidar da filha
A cantora Beyoncé, que deu à luz Blue Ivy
Carter no início do ano, disse que Jay-Z
também cuidará dabebê. "Com certeza ele

ajudará a trocar fraldas. O amor é isso, é
fazer todas as coisinhas que o filho precisa",
disse não poupando elogios aomarido:
"Ele não é só inspirador como artista, como
também como marido. E sei que o próximo
passo ele será inspirador como pai".

Claudia Leitte tem

milhões seguidores
A cantoraClaudia Leitte acaba de superar
mais uma grandemarca na carreira. Ela agora
tem quatromilhões de seguidores. De acordo
com o TweetRank, o perfil@daudiaLeitte
está entre os cinco mais seguidos doTwitter
no Brasil. "Entendo que há uma necessidade
de você estarperto do seu fã. Tenho vontade
demelhorar a cada dia, pois sei daminha
responsabilidade social", disse.

Henri Castelli curte

praia com o filho
o ator Henri Castelli- aproveitou amanhã
de sol da última terça-feira, no Rio de
Janeiro, para se divertir com o herdeiro,
Lucas, na praia da Macumba. Durante o

passeio, pai e filho curtiram o mar, onde
brincarammuito e deram grandes risadas.
Lucas é filho do ator com a modelo Isabeli
Fontana, que deve se casar ainda este
ano com RohanMarley, filho do. astro do

reggae BobMarley .

".

HOROSOOPO

Geovanna Tominaga
curie férias em Paris
A repórter doVídeo Show, Geovanna
Tominaga, está aproveitando as férias. Ela
esteve em Paris e, no último dia no país,
publicou uma foto no Twitter em frente à

pirâmide do Museu do Louvre contando

que ainda não voltará ao Brasil, mas sim
conhecerá outro lugar. "Ultimo dia em
Paris! Amanhã, Israel... Bora arrumar as
malas", escreveu Geovanna no microblog.

)
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Socialite critica

Golega de reality
NarcizaTamborindeguy, que está no ar
com reality showMulheres Ricas, da Band,
criticou a colega de elencoVal Marchiori.
Segundo ela, depois das gravações, feitas
entre agosto. e dezembro de 2011, não
dividiria nem uma taça de champanhe, a
bebida mais "popular" da atração. "Ela é
meio mal-educada. Só pedia o tempo todo
o champanhemais caro. 'Eu fui educada de
maneiramuito diferente", disparou.

ÁRIES
É tempo de se comprometer mais com seus objetivos. A
fé e coragem vão estimular as pessoas ao redor. No amor,
convém falar a mesma língua com o par.

TOURO
Mostre que é firme em seus propósitos e, sobretudo, nos
compromissos profissionais e financeiros. No amor, não se

en,gane com palavras bonitas.

GÊMEOS·
Para expandir os horizontes profissionais, envolva-se de
forma mais ativa nas tarefas. Espante o individualismo. No
romance, os sonhos a dois devem ser impulsionados.

CÃNCER
Evite excessos na alimentação. Oscilações emocionais
podem criar situações desagradáveis. Em vez de discutir
com quem ama, melhor apostar na alegria.

LEÃo
Não permita que nada estrague o seu bom humor. Busque
a companhia de pessoas espirituosas e tire prazer das

pequenas coisas. O amor pode'ficar a mercê de tensões.

!Il'

VIRGEM -

Gastos excessivos tendem a gerar preocupação. No trabalho,
enfrentará alguns obstáculos por causa de burocracias. Por
outro lado, alguém vai dar uma força e facilitar sua vida.

LIBRA

Dedique-se a novos aprendizados, pois acabará descobrindo
muitas ideias interessantes que podem ,mudar as próprias
crenças. No campo afetivo, valorize o afeto e o romantismo.

ESCORPIÃO
Talvez seja melhor começar a economizar, pensando em

conquistas futuras. Peça a ajuda de sua alma gêmea. Porém,
a possessividade pode atrapalhar o romance.

SAGITÁRIO
Procure se entusiasmar mais pelo mundo à volta e descubra
novas posSibilidades de ser feliz. Cuide mais de você e do
visual. No amor, o passado pode incomodar.

CAPRICÓRNIO
A lua percorre seu inferno astral e solicita mais atenção com
falsidades e desapontamentos. Nos assuntos do coração,
tenha paciência e não compre briga com o par.

AQUÁRIO
Trace metas e busque o que deseja, mas mantenha os pés na
realidade. Se precisar, conte com o apoio da fainília. A vida a

dois precisará de mais companheirismo e amizade.

PEIXES
Poderá viajar a trabalho ou passar a maior parte do dia
resolvendo assuntos profissionais. Haverá pouco tempo para
o amor, mas ele será bem aproveitado.

---�-���-- --_-_..
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MARCELO ODORlZZI

2012 é dos heróis
Além da esperapara ver se omundo acabamesmo, 2012 causava,
algunsmeses atrás,frenesipela leva de filmes que traria consigo...a
grandemaioria são continuações ou reboots de filmes de heróis (todos
grandes produções), confira abaixo na lista das grandes estreias do ano:
•AsAventuras deTintim - 20 de janeiro

'

•Motoqueiro Fantasma2 - Espírito deVingança - 17 de fevereiro

_. John Carter - 9 demarço
• TheHunger Games - 23 de março
• Fúria deTitãs 2 - 13 de abril
• Th�.A.Y�.Ilg�r.s.. (Q.�Ym.:g�.d.º�.�.�)_�.P.4�.ª�P.l .

• Battleship (BatalhaNaval) - 13 demaio
• Homens de Preto 3 - 25 demaio
• Jack, OMatador de Gigantes - 15 de junho

-

• O EspetacularHomem-Aranha - 3 de julho
• Batrnan: O Cavaleiro das Trevas

Ressurge - 27 de julho
• G.I.)oe Retaliation -10 de agosto
• The Bourne Legacy - 24 de agosto
• Os Mercenários 2 - 31 de agosto
• Juiz Dredd - 21 de setembro
• 007 � Skyfall- 2 de novembro

<'

e pri ão
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Inauguração Roam 'Music &Arts

Mais uma opção para osjaraguaenses que curtem música eletrônica:
- dia 27dejaneiro, inaugura na cidade aRoamMusic &Arts, no
antigo Complexo F-12, na ruaJoãoPlanincheck: Sócio-proprietário
do point, Erickjansen nos apresentou a casa cuja estrutura conta
com estacionamento próprio, ambiente climatizado, dois bares,
camarotes, lounges personalizados e backstage. O local comporta
aproximadamente 400 pessoas efuncionará duas vezespormês, às

sextas-feiras, comfoco namúsica eletrônica.A proposta da casa deriva
jitstamente do significado em inglês da palavra "roam'; que querdizer
"quarto": aquele local aconchegante, onde todos se sentem à vontade

para curtir e seexpressar livremente.A coluna dá as boas-vindas ao

empreendimento, aguardamos ansiosos pela noite de estreia.
Telefones para contato: (47) 9654-1373 e 3361-3121.

ELTON MELCHIORETTO

f
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tamires Prawucki .._,
e Juliano GiroDa
maI'CéII'8I1\ presença
na inauguração da
casaUpper noor, na
áItima sexta-feira,
em Guaramirim

Fiquem ligados que é neste domingo que começa, em Iaraguá do
Sul, o grande festival de música do Estado. De 22 de janeiro a 4 de
fevereiro, o Femusc toma conta da cidade e presenteia a todos com
maravilhosas apresentações com acesso gratuito - que vale lembrar,
para tal é preciso retirar os ingressos com

.

antecedência na secretaria da Scar. Informações
e programação completa: femusc.com.br.

Femusc

DIEGO JARSCHEL

JuIia Becker e seu lindo sorriso,
em shot na festaWbite CeIebration,
no cIubMoving Up
...........................................................................................

A volta da TheWay
Entrando no embalo de 2012, aTheWay se
prepara para voltar à ativa com uma prévia, no
próximo dia 28, trazendo duas duplas sertanejas
e um DJ para fazer a festa. As atrações do preview
2012 são Elton e Fernando, Léo Uma e banda e

aindaDJ BibbeAndreatta. Outras informações
em fueleventos.com.br.

Reabertura Patuá
Circulem no calendário: é dia 4 de fevereiro que
aPatuáMusic volta à ativa com energia total e
direito a balada Ladies Free para começar o ano.
O destaque da noite fica para a talentosa gata
Juliana Barbosa, que irá embalar a reabertura
da casa com omelhor do housemusic

acompanhado de LiveVocal. Mais informações
em patuamusic.com.br.

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

Quinteto: Sílvio Veloso (e), ';

Iaber LucianoMachado,
Thiago "Pingua" Airoso
Menezes, DeaIberto Jorge
Silva eMarcelo Noronha em

happv hour noMacIaIena
Chopp &: Cozinha

Novo endereço
AEnoteca Decanter Iaraguá pede
para compartilhar: de portas
fechadas na Scar, apartir desta
segunda-feira, passa a atender
no novo endereço, no piso
térreo do Marcatto Center, Av.
Marechal Deodoro, praticamente
vizinho à panificadora Pão Brasil.
Aliás, conjugando estes nomes

ao San Sushi e ao futuro café
e chocolateria do Giacomini

Garden, prevê-se que o local tem
.

tudo para se tomar referência
gastronômica.nacídade.

ii

t P
Quais seus três
potntsfauoritos em
Jaraguá do Sul?

*"Arriba,
Sacramentum
Pub eXanghay
Faod'.

GabrielleDias

Figueiredo,20
L-__iili-"""",,":--- anos, estudan.te.

Prometo que
a partir de

amanhã serei
um melhor

procrastinador.

"

• 22h - Shaw de pagede com oGrupo Apogeu
Local: London Pub 1(47) 3055-0065
• 22h - Rock eBlues com.o duo Camaleão Robô

, Local: Saeramentum Pub I (47}8832-1524

SEXTA-FEIRA 20/1
• 22h - �how comUlysses e Thirray

I

Local:SacraJilerrtumPub 1 (47}8832-1524
,

• 2.2h - Sextas do Rock, com a bandaHardVoltagec'
Local: Landim Pub 1(47) 3055-0065
.. 22h - Diego FellerVs.DímasMau I DIAlaJ11 Elas free atéás23h
Local: Upper Floor; emGuaramírim I (47) 9912-5911
• 22h - Show'com Lucia & Luciano
Local: DMT Pub, em Guaramirim 1(47) 9677-1247
• 22h - Pagone]o I Sertanejo com grupo Timbrawn I Pagode
com Levando um Lera I DI Adrian P. I Elas free até as 24h
Local: Movíng Up, em Schroeder I (47) 8856-8389

sÁBADO 21/1
• 22h - Shaw com Marquito Fagundes
Local: Sacramentum Pub 1(47) 8832-1524
• 22h - Electra M.a.g. / DIs Bino, Paco, EI Kabong e Alex Silva
Local: Banana Ioe, em Ubatuba 1(47) 8852-2252
• 22h - Ladies Free I Sertanejo com Eder & Francisco I Pagode
com Desejo Constante I DI Alan lEIas free até as 23h30

Local; Úpper FIoor, em Guaramírím 1(47) 9912-5911
• 22h:: Festa do Cupido I DJs Cah Silveira, Puff Adrian P. e

EddyAmaranto I Elas free até as 23h30
Local: Moving Up, em Schroeder I (47) .8856-8389

DOMINGO 22/1
• 22h -' Sh9WCOIll Alex &vyillian
Local: London.Pub I (47) 3055-0065
• 22h - Surruner LivingEspedall Shaw GOmTéo & Edu I DI
Bibbe ARdreatta/ Elas free até as 22h30

.

L.ocal:Fuel Living I (47) 8433�0083
,." 'I'!i!i ô!I' "

CONTATOS eOU"FRAS OPÇÕES: LONOON· 3055-0065. SIER HAUS·3275-4866. SACRAMENTUMPUB·337(}1727. ARRIBA· 3371-1 1IiO. MADALENACHOPE ECOZlNHA. 3055·3058. ESPAÇOOOOCA'337(}91ill fUELUVING·337&4822 ueoBAR· 30540855.
KANTAN LOUNGE·33711584, ENOIECADECAN)Bl·33700220, MOVINGUP·88561l:j&9.,SEVENC:HOPEIlIl\, 9917'{)359.MR.SEEF· 3175-2230.CACH,IIÇARJAÁGUA000: ·aõ7HI942. FUECEVÊNTOS· 8433-0Q83,P.AWÁMOSIC·3054-0800.

� """"'" i" _."':,"= ".,. "_. """,' "'":0 ";,;;,ii".,.:.!;·,,;,;,if!J&····f,.. .'""''"'.:.,"''�.'''"_',,
;'

"' _ ". _';'_ �.;_ "':�"-/i.", �.'.' _;_' __ " __
" Irf. _
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Partido Progessista / Um carro que era fabricado pela

Chevrolet
2. (An!.) O posto militar de Tiradentes
3. O Guilherme, herói lendário da independência helvé

tica / (Fís.) Número quântico associado a uma partí
cula, e que lhe mede o momento angular intrínseco

4. Tornar obscuro
5. Automóvel de aluguel para transporte de passageiros
/ Rijo

6. Ordenar peremptoriamente
7. Abreviatura de celular / Fruto que encerra uma

amêndoa comestível
8. As iniciais do músico Montenegro / Relativo ao sis

tema de transporte por estradas
9. (Ingl.) Palavra formada pela combinação de outras

palavras ou de partes delas, como brasiguaio, de
brasileiro + paraguaio

10. (Ludwig Von) Músico alemão (1770-1827) consi
derado um dos maiores compositores da história

11_ (Náut.) Peça que serve para fixar a amarra da ânco
ra do navio / Período geológico

12. A atriz Mendes / (Ingl.) Sinal de parada
13. (Pop.) Cabina de telefone público.

VERTICAIS
1. Tristemente sentimental/O compositor Lamartine

(1904-1963), de "Moleque Indigesto" e "Linda Mo
rena"

2_ Cheia / Molhar
3. Dobrável, maleável/Seiva branca que se encontra

em alguns frutos (como o mamão) e também em

certas plantas (como a seringueira)
4. Unidade de temperatura no Sistema Internacional de

medidas, de símbolo K / O piloto alemão Sebas

tian, o mais jovem campeão mundial de Fórmula 1

(2010)
5. Substância necessária para todos os seres vivos (

Saboroso peixe do Atlântico Sul ocidental, desova
em água doce

6. Posto fora de ação / Isenta de doenças
7. Apertar de maneira a extrair o suco / Ato de proibir

alguma coisa
8. Impregnado do tempero essencial
9. Planta herbácea de folhas ornamentais de colorido

variado / Pele para luvas e bolsas.
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PREVISÃO DO TEMPO

Temperaturas
seguem alias
Hoje, os termômetros
registram temperaturas
elevadas em todo o Estado.
O sol aparece, porém
dividindo espaço com
mais nuvens do Planalto
ao Litoral. Pode chover
no início e fim do dia na
faixa Norte.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

�
AMANHÃ

�--'
SÁBADO

.

MíN: 19°e MíN: 2aoe
..

� MíN: 21°e
MÁX: 26°e

t

MAx: 29°e MÁX: 3aoe

Ensolarado

G�
!I'jIf'",1
Instável

o
Parcialmente
Nublado

�-
'. j • f'
Chuvoso

�
Nublado

.�f
ii"

Trovoada

DOMINGO·
MíN: 22°e
MÁX: so-e

DIVIRTA-SE

Turcos no Canadá

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.

No inverno, os amigos Jacó e Abraão foram ao Canadá caçar ursos para
vender a pe,le ê ganharmuito dinheiro. Infelizmente, o jipe 4x4 que eles

alugaram em promoção pifou no meio da floresta e os dois tiveram que
construir um iglu para, assim, não morrer congelados;"
Enquanto isso, as famílias, preocupadas com o desaparecimento

.

de ambos, ligaram para a polícia, quemobilizou uma equipe da
CruzVermelha para fazer a busca. Depois de algumas semanas, a
competente equipe encontrou um iglu e deduziu queera dos turcos.

Um dos salvadores, então, gritou:
- Abram! Abram! Nós somos da CruzVermelha! I
- E, do interior 'do iglu, Jacó respondeu:
- Esse ano nós já contribuímos! Passe no ano que vem!

Faz fim
da semana em se
o sábado será de sol e calor no Estado,
em suma, no Extremo Oeste e Oeste.
Nas demais regiões, há aumento de

nebulosidade e pancadas de chuva
com descargas elétrica ao fim do
dia. Além de temperaturas altas, a
sensação é de ar abafado. Os ventos
sopram de nordeste a norte.

SE VOCÊ VAI PARA...
PASSOS MAIA
A quinta-feira será
ensolarada. mas com

aumento de nuvens ainda
ao longo da manhã. À tarde
e à noite podem ocorrer

pancadas de chuva. As

temperaturas ficam entre
18'C e 31OC.

/

/

.. mo

reae cair granIzo
em. algumas regiões
No Meio Oeste, Planalto, litoral eVale
do Itajaí, a quinta-feira reserva um
entardecer e anoitecer com chance
de queda de granizo isolado; A chuva
também vem com descargas elétricas. Em

.
Santa 'Catarina, os ventos vão soprar da
direção nordeste. Eles têm intensidade

que vai de fraca amoderada.

CHEtA 9/1

e MINGUANTE 16/1

e NOVA 23/1

e CRESCENTE 31/1
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empresa com faturamento anual
estimado em R$ 2 bilhões que co

mercializamais de 700 milhões de
litros de combustível por ano.

EXPANSÃO

RedeMime se associa à Raízen
Distribuidora de
combustíveis firma
sociedade com joint
venture brasileira,
incorporando a

marca Shell

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

/\ Mime Distribuidora, de Jaraguá
.t\do Sul, acaba de firmar um im

portante acordo: terá como asso

ciad à empresa Raízen, uma joint
venture (associação de empresas
com fins lucrativos) formada entre

a Shell e a Cosan. "Não funcionará
como uma fusão", explica o diretor
daMime Distribuidora, Paulo Chio
dini. Os postos deverão manter o

nome .Mime, no entanto, passarão
a oferecer combustíveis da marca

Shell e levarão os dois nomes, Shell
e Mime, na identidade visual. A fa
mília Chiodini permanecerá na ad

ministração de suas empresas.
Atualmente, cinco bases de

.

abastecimento (Jaraguá, Itajaí,
Florianópolis, Içara e Irani), 270

postos e 70 lojas de conveniência
são geridos pela empresa. Com a

sociedade, será formada a terceira
distribuidora de petróleo do Esta

do, com 23% do mercado de com
bustíveis. A associação cria uma

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTACA1ARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380

Centro - 89251 -201- JARAGUADO sm - SC
Novo Telefone/Fax: (47J3274- I700

EDITALDE INflMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida ciência ao
responsável, segue a relação de títuJos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis) a contat desta publicação, sendo facultado o direito àsustaçáo judicial de protesto e ou oferecerporescrito
osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 198309/2012 Sacado: BAUWELI IlDA - EPP Indereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 976 - JARA
GUÃDO SUL-SC - CEP: 8925HOO Ciedor: DNC DISTRIBUIDORANACIONAL DE MATERIAIS DE CONSr Porta
dor: - Espécie: DMI - N'Tirulo. 004758/002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.664,91 - Data para pagamento:
24/01/2012-Valor total a pagarR$I.737,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.664,91 - Juros: R$4,43 Emolu-
mentos: R$Il,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$2;l,20 - Diligência:R$ 9,96

•

Apontamento: 199328/20J2 Sacado: BERTHl E GONCALVES VIDEO LOCADORA l1D Endereço: RUAWERNER
S1l\NGE lO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-280 Credor: DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS l1DA Por
tadcr - Espécie: DMI - N'Titulo: J259211.1 - Motivo: falia de pagamentoValor: R$303,97 - Data para pegamento:
24/01/2012-Valor total apagarR$380,40Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 303,97 - Juros: R$ 0,70Emolumen
tos: RSIl,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontameoto: 199341/2012 Sacado: BIT IMAGEM SERVI OS DIGITAIS l1DA ME Endereço: AV MALDEODORO
DA FONSECA 1438 - Jaraguá do SlU-SC - CEP: 89251-702 Credor: ACPHA:S ENCADERNADORA IlDA Portador.
Espécie:DMI - N'Titulo. 1l80- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.409,00 - Data para pagamento: 24/01/2012-

Valor total a pagarR$1.481,55 Descrição dos valores: Valor do título: RS 1.409,00 - Juros: R$ 4,69 Emolumentos: R$
1l,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199220/2012 Sacado: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA Eudereço: RUA FRANCISCO OUTRA 528 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Portador: - Es
pécie:DMI - N'Tirulo: 0186818007 - Motivo: falta de pagamentoVaIar: R$ 97,75 - Data para pagamento: 24/01/2012-
Valor total a pagarR$I77,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 97,75 - Juros: RS 0,87 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 199025/2012 Sacado: CLEBER ZAPEUNI ESPINDOIA Endereço: RUA FRANCISCO TODT 960 APT
302 - laraguã do SuI-SC - CEP: 89255-170 Credor. DECORPlSOS COM MAT CONST LT ME Portador. - Espécie:
DMI- N'Titulo: 15431 -5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$3.l49,44 - Data para pagamento: 24/01/2012-Valor
total a pagar R$3.241,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.149,44 - Juros: R$ 19,94Emolumentos:R$ H,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

-

Apontamento: 199226/2012 Sacado: DIRCEU DENK Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA 180 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89255-803 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador- - Espécie: DI'vU - N'
Titulo: 0186777007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1l0,45 - Data para pagamento: 24/0J /2012- Valor total a
pagar R$190,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$1l0,45 - Juros: R$ 0,99Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$20,96

Apontamento: 199267/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS UDA ME Eodereço: AV PREFEITO WALDEMA9
GRUBBA 4489 - laragua do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: SENSORVILLE ELETRO AUTOMACAO LTOA POIta
dor: - Espécie: DMI - N'Título: 0000013995 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 510,00 - Data para pagamento:
24/01/2012-Valor total a pagarR$589,47 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$510,00' Juros: R$3,74Ernolumen-

PIJV;lOS
li intenção da.
administração
é ampliar O
nÚlnerode

postos. Hoje
.
-já são 270

tos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Vantagens
Conforme Chiodini, as nego

ciações tiveram início em abril
de 2011. Ele destaca as vantagens
da associação. "A busca de efici
ência sempre pensando no con

sumidor", afirma. Outro aspecto
positivo, segundo ele, é que a

Rede Mime passa a �er sócia de
uma das maiores empresas do

país, aliada à Formula 1 e à mar
ca Ferrari, "o que agrega valor à
nossa marca', explica.

Chiodini lembra que para a

Rede Mime, enquanto varejista,
nada se altera. O quadro funcional
será mantido. "Contamos com o

aumento na qualidade, eficiência
e competitividade", declara. Quan
do perguntado sobre a intenção de
ampliar a rede de postos, Chiodini
diz que "a intenção é ampliar sem
pre". O diretor afirmou não poder
falar em valores, ou seja, quanto
a parceria movimentou, mas res

salta que a parceria será vantajosa
para as duas redes.

.

Apontamento: 199271/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS IlDA ME Eudereço: AV PREFEITOWAlDE
MAR GRUBBA 4489 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: SENSORVilLE EIEmOAUTOMACAO
IlDA Portador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 0000013898 - Motivo:lalta de pagamentoValor. R$ 2.308,00
- Data para pagamento: 24/01/2012-Valor total a pagar R$2.400,65 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.308,00 - Juros: RS 16,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: RS 23,20 -

Diligência: R$17,83

Apontamento: 199329/2012 Sacado: DON COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L Endereço:
RUAALWIN KOCH 1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: SCMGROUPTECMATICMA
QUINAS EEQUIPAMENTOS l1DA Portador: - Espêcie:DMI - N'Titulo: 001358203 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$10.833,00 - Data para pagamento: 24/01/2012- Valor total a pagar R$10.940,25
Descrição dos valores: Valor do título: RSIO.833,00 - Juros: R$ 25,27 Emolumentos: RSIl,60 - Publi
cação edital: R$ 23, 10 Condução; R$ 23,20 - Diligência: RS 24,08

Apontamento: 1971l9/201l Sacado: HJ INFORMATICA r:rDA Endereço: 'RUA WILLY HENRIQUE
GUIlHERME HARDT 46 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-532 Credor: HlDROLIGlIT ELETRO Hl
DRAUUCAIIDAM Portador: - Espécie:DMI - N'Titulc: 0002G - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
650,00 - Data para pagamento: 24/01/2012- Valor total a pagar R$729,84 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 650,00 - Juros: R$ 2,38 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,81

Apontamento: 199345/2012 Sacado: DON COMERCIO DE1lND\S E FERRAGENS l1DA Endereço:
RUAALVlNKOCH 1559 - TRES RIOS DO sm - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-810 Credor: MADEI
RAS MARlSOL l1DA Portador: - Espêcie: DMI - N' Titulo: 002385-B - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.875,60 - Data para pagamento: 24/01/2012-Valor total a pagarR$I.966,64 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.875,60 - Juros: R$13,75 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: RS
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39
_____________________________________________________J _

Apontamento: 198580/2012 Sacado: HJ INFORMATICA lIDA Endereço: RUA WILLY HENRIQUE
GUILHERME HARDT 46 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89261-532 Credor: HIDROLIGHT fIETRO Hl
DRAULICA LIDAM Portador: - 'Espécie: DMI - N' Titulo: 0002H - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 650,00 - Data para pagamento: 24/01/2012- Valor total a pagar R$732,73 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 650,00 - Juros: R$ 2,38 Emolumentos:R$Il,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 196979/201l Sacado: LUIZCLEBERSIIYElRA Eudereço:RUAOTIOHIIBRECHf 694
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000Credor GUARAPRINT lMPRESSOESDIGITAIS l1DAME Portador: -

Espécie: DMI - N'Título: 41111 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 306,59 - Data para pagamento:
24/01/2012-Valor total a pagarR$413,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 306,59 - juros: R$
1,12 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 198935/2012 Sacado: JANETH CARVAIRElRA FERNANDES Endereço: RUA GERMANO
HORST 64 APTO 104 - jaragué do Sul-SC - CEP: 89256-470 Credor: SAN'.ffi TERE2 IND COM LIDA ME
Portador: - Espécie: DMI - Ns'Ilrulo: 53231lA - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 330,11 - Data para
pagamento: 24/01/2012-Valor total a pagarR$406,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 330,11 - Ju
ros: R$I,87Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 -Düígêncía:R$16,27

Apontamento: 198883/2012 Sacado: LUIZ SILVEIRA Endereço: RUA CONSTANTINO DA ROCHA
1069 - JARAGUADO sm-sc - CEP: 89264-000 Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGElA
DOS CARIJO lIDA E Portador: - Espécie: DMI - Ns'Iitulo: 24252 A - Motivo: falta de pagamento
Valor:R$ 330,00 - Data para pagamento: 24/01/2012-Valor total a pagarR$409,63 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 330,00 - Juros: R$ 0,77 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 199232/2012 Sacado: JANlIDES RODRIGUES DE SOUZA Endereço: RUA FRANCISCO
OUTRA 460 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASm - INFRAESTRUTURA E EMPREEN
DIMENT Portador; - Espécie: DMI - N' Titulo: 018675500( - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 162,44
- Data para pagamento: 24/01/2012- Valor total a pagar R$242,76 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 162,44 - Juros: R$I,46 Emolumentos: R$ 1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 20,96

Apontamento: 198481/2012 Sacado: MARlAN HENSCHEL Eudereço: RUA GOVERNADOR JORGE
lACERDA 395 APTO 101 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: ESTEK COM PROD SAUDE
IlDA EPP Portador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 002052A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.039,00 - Data para pagamento: 24/01/2012- Valor total a pagar R$1.l12,40 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.039,00 - Juros: R$ 5;54 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 197379/2011 Sacado: JSK SERVlCOS DE REBOQUE lIDA ME Endereço: RUA MlCHElJ
CRISTINA BARTEL 99 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257- 120 Credor:UNI( COMERClALlMPORTADORAE
EXPORTADORAUVA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 55160-2/4 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 570,00 - Data para pagamento: 24/01/2012- Valor total a pagar R$640,84 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 570,00 - Juros: R$ 0,95 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70- Diligência:R$14,24

Apontamento: 198959/2012Sacado: SILVIA REGINA DE SOUSA Endereço: RUA JOSE EMMENDO
ERFEl.\ 658 - Iaragué do Sul-se - CEP: 89250-000 Credor: I(CF INCORPORADORA l1DA Portador.
- Espécie: DM) - N' Titulo: RA0002721 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.044,09 - Data para
pagamento: 24/01/2012- Valor total a pagar R$1.l20,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.044,09 - Juros: R$ 3,48 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$14,71

Apontamento: 19903J /20)2 Sacado: KDGEQUlPDESEGURANCAIIDA Endereço: RUAEXP CABOHARY
HADLlCH 865 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251 -380 Credor: SHOPING C;OM CER MATDE CONSTR
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 18607/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 265,00 - Data para
pagamento: 24/01/2012- Valor total a pagar H$334,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 265,00-
Juros: jl$1.76Emolwnentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$ 9,96

Apontamento: 199062/2012 Sacado: TFS COMUNICACAO VISUAL lIDA Endereço: R THEREZA
MENEGOm ROCHA 12 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-552 Credor: DAYBRASIL S/ A Portador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 42004640-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 315,00 - Data para
pagamento: 24/01/2012-Valor totala pagar1l$391,46Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 315,00
- Juros: R$ 0,73 Emolumentos: R$IL60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: RS 23,20 - Diligência:
R$17,83

-

jaraguá do Sul (Sq, 19 de janeiro de 2012.

Certifico, queesteEdital de Intimação de Protesto foi publícadcno jornal "OCorreio do Povo", na data
de 19/01/201�.Apontamento: 196968/2011 Sacado: LELEKA CONFEC ES l1DA - ME Endereço: RUA LUIZ SARTI 1698 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-500 Credor: NOVAERA -INDUSTRIA E COMERCIODE CONFECCOES Ll'
Portador: . Espécie: DMI - N'Titulo: 0101409301 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 831,20 - Data para
pagamento: 24/01/2012- Valor total a pagarR$915,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 831,20 - Ju
ros: R$1,93 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$21,70 - Diligência: H$27,13 Manoel Gustavo Griesbach- Tabelião Substituto

Total de títulos publicados: 22
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PREVENÇÃO

DIVULGAÇÃO

Defesa Civil começamapeamento
Trabalho começou
pelo Morro da

Mariquinha e no

Rio Branco. Estudo
terá continuidade
nos próximos dias

GUARAMIRIM

PEDRO LEAL

Na manhã de ontem, a Defe
sa Civil de Guaramirim deu

início. ao. trabalho. de mapeamen
to. e avaliação. das áreas de risco.
do. município. Segundo. o. coor

denador da Defesa Civil, Edvar
. Pereira de Mello. Pilho, ainda é
um trabalho. preliminar que deve
orientar novos estudos. "Ainda
estamos em um primeiro mo-

- mento do. trabalho, que será base
para o. restante", no.ta.

O. levantamento. começou
pelo. Morro da Mariquinha, no.

ruo. Branco, e os estudos seguem
pelos próximos dias, sob orienta
ção. do. geólogo Normando Zitta,
da Defesa Civil de Jaraguá do. Sul.
"O que já foi constatado é que
existe um grande nível de risco.

naquela localidade, mas ainda
temos que fazer um estudo. mais

detalhado.", afirma Edvar. Segun
do. o. coordenador, novas análises
devem definirmelhor osriscos, e
orientar as medidas preventivas
e corretivas.:

Hoje, a equipe da Defesa Ci
vil deve continuar o. trabalho.
de mapeamento, embora ain
da não. tenham sido. definidas
as próximas localidades, o. que
deve ser feito. no. início. da ma

nhã de hoje. "Vamos fazer uma
reunião. por volta das 7h30, para
decidir qual a próxima etapa a

ser cumprida", explica, notando
que o. estudo. está sendo. feito.
em um momento bastante pro
pício. "Agora estamos na tem

porada de chuvas, quando o.

perigo. é maior, e já orientamos
a população no. Morro da Mari

quinha, para evitar o. risco.".

Segundo. o. prefeito. Nilson

Bylaardt, o. trabalho. de mapea
mento. é essencial para melho
rar os esforços de prevenção. no
município. "Nós já fazemos um

constante acompanhamento de

algumas· áreas, corno o. lotea
mento. Schmitz, Morro do. Satu
ca e Vila Amizade, em razão. de

possíveis desmoronamentos, e

esse trabalho deve facilitar isso.",
afirma. A contratação do. geolo
go para mapear as áreas de risco.
tem custo. de R$ 7.980.

, I la.b.Q.
rotório

"'. _ ..

AJtenZI(�> '

J

I
Defesa Civil e o geólogo Nonnando Zitta (C) iniciaram atividades ontem

Trânsito interrompidopor
obras emGuaramirim

No. Centro. de Guaramirim,
o. trânsito. deve continuar inter

rompido. parcialmente durante
esta semana. Além das obras
de reurbanização da rua 28 de

Agosto e da rua Gerônimo Cor
rêa para melhorias no. sistema
de drenagem, somam-se tam

bém as obras de recuperação.
dos estragos das chuvas. "As
chuvas atrasaram a pavimenta
ção. da 28 de Agosto, mas nosso

trabalho. está continuando por
toda a semana", afirma o. prefei
to. Nilson Bylaardt.

Até que as obras de melhoria
do. sistema de drenagem estejam
concluídas, o. trânsito. na 28 de

Agosto, próximo. à Praça Canta
lício Érico. Plores, e na Gerônímo
Corrêa vai ficar interrompido em

alguns pontos, e o. trabalho segue
.

em meia pista. Não. há uma pre
visão. de conclusão dos serviços e
o. governo pede a compreensão
dos motoristas.

As obras de reurbanização
da 28 de Agosto enfrentaram
críticas no. ano. passado: vere
adores questionaram a ordem
em que seria feita a pavimenta
ção, a drenagem e os trabalhos
de saneamento. bãsico, pois da
maneira que estava no proje
to. original, a rua teria que ser

aberta uma segunda vez para
o. saneamento. "O que ficou
definido. era que o. saneamento
seria feito. por baixo. das calça
das, para reduzir o. trabalho e os

inconvenientes nas ruas", explica
Bylaardt. Segundo o. prefeito, o.

foco agora são. ínvestimentos nos
tubos e nas caixas coletoras do.
sistema de saneamento.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
.

� ..�

iii 'l'rabaIhos continuam nas vias do CentrO de

Guaramirim, como na rua 28 deAgosto
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Licitadas as obras do
estádio deGuaramirim

MODERNIZAÇAo

Prevista para acontecer em três etapas, reforma
do João Butschardt está orçada em R$ 1,3 mi
e será executada pela Sifra Construtora
JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

AnunCiado no ano passado, o pro
jeto de reforma do Estádio Mu

nicipal João Butschardt, em Guara

mirim, deu mais um passo rumo a

sua concretização. Foi definida nesta

semana a empresa que construirá a

nova arquibancada, de 1.233m2, or
çada em R$ 875 mil.

A empresa vencedora da licitação
possui experiência na área esportiva.
Foi a Sifra Construtora e Incorporado
ra Ltda quem construiu a pista sintéti
ca do Centro Esportivo Municipal, em
Jaraguá do Sul. Ela terá um prazo de
cinco meses para entregar a obra, após

a assinatura do contrato.
De início, será levantada toda a es

trutura da arquibancada, bem como

sua cobertura. Depois serão realizados
os fechamentos internos e externos.

Também será construída uma rampa,
para acesso do público.

Os recursos para esta fase da obra
são provenientes de um repasse de R$
500 mil do Governo do Estado, com
contrapartida da Prefeitura de Guara

mirim, que inclui no montante o valor
arrecadado com a venda do antigo pré
dio da Epagri, por R$ 200 mil.

Segundo Irvando Luiz Zomer, o

Dinho, secretário de Esporte e La

zer, "essa primeira etapa irá atender a
màior parte da população, que poderá

Estamos resgatando
um ponto de referência

, para realização de

competições esportivas
no município

acompanhar aos jogos em uma arqui
bancada coberta. As outras etapas da
rão estrutura para quem participa das

competições".
A segunda etapa do projeto prevê a

construção das salas inferiores (onde
algumas modalidades treinarão), ba
nheiros' vestiários e uma sala multiu
soo Nesta etapa serão investidos R$
244 mil, recursos estes da Prefeitura.
A terceira - e última - etapa do proje
to prevê a implantação do alambrado
e da grama sintética" num investi
mento de R$ 255 mil.

"Estamos resgatando um ponto de
referência para realização de compe
tições esportivas no município, dan
do condições para que a população
acompanhe os eventos com conforto
e que os atletas tenham um espaço de

primeira", finaliza Zomer. No total, a

obra consumirá aproximadamente R$
1,3 milhões dos cofres públicos.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

:.J

Irvando Zomer, Secretário

Conhecido como 'campo do Seleto', o histórico estádio municipal de Guaramirim terá uma nova cara até o final deste ano

Oito equipes se preparampara oVarzeano na CopaTricolor da Barra
Em preparação para o Cam

peonato Varzeano, a Sociedade
Barra Esporte Clube promove a

1 a Copa Tricolor da Barra (Tro
féuGlobal Pisos). A competição
de pré-temporada substitui a

Copa Galáctica, realizada nos

últimos três anos.

Participam da CopaTricolor
da Barra as equipes Barrabaxo,
Iuriti, Operário, Nova Geração,
Amigos Duas Rodas, Galácticos

Tribess, no São Luís (campo do

JJ Bordados), e no estádio do Bo

tafogo, na Barra do Rio Cerro. O

congresso técnico definirá a fór
mula de disputa e tabela.

A extinta Copa Galáctica, que

acontecia no campo do Rio Mo

lha, era disputada em sua pri
meira fase com dois grupos, com

quatro equipes cada, de onde as
duas melhores equipes avança
vam à semifinal.

e Roma, além da organizadora.
O congresso técnico acontece

nesta sexta-feira, às 18h30, na
AR Malwee.

Os jogos estão previstos para
acontecer no estádio Guilherme
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CRIME PASSIONAL

Jovem é esfaqueado
em casa por colega
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

preso por posse ilegal de arma, mas
foi soltoãpós pagamento de fiança.

Em seu depoimento, Calosnei
� disse ao delegado Weydson que
era colega de Paulo - ambos teriam

nos fundos de uma residência, no trabalhado juntos em uma emprei
bairro Iaraguá Esquerdo. Calosnei teira de pavimentação. Paulo teria
e Paulo conversaram por cerca de assediado a namorada do agressor,
uma hora, quando o proprietário na semana passada. "Ele conta que
da residência passou a ouvir grí- entraram em luta corporal e Calos
tos de socorro. Ao verificar o que nei pegou uma faca na cozinha e

acontecia, se deparou com Paulo desferiu golpes contra o colega", in
ensanguentado, enquanto Calos- formou o delegado.
nei pulou o muro e fugiu. Paulo permanece na UTI e, de

A Polícia Militar foi acionada acordo com o delegado, perdeu um
e obteve a informação de que 0,- rim e o baço. Caso consiga se recu
acusado poderia estar na casa do perar, quando for transferido para
patrão, empresário de 46 anos do o quarto ficará sob escolta policial,
ramo de pavimentação. Ao entrar pois contra ele há um mandado de
na casa, policiais localizaram Calos- prisão por furto. Calosnei foi preso
nei escondido. Um revólver calibre em flagrante por homicídio qualífi- ,

22 também foi encontrado na resi- cada, praticado por motivo fútil. A
dêncía O empresário chegou a ser pena varia de 12 a 30 anos de prisão.

.

Ciúme da namorada teria sido o motivo
da agressão sofrida por Paulo Elizandro

,

Egrave o estado de. saúde do

operário Paulo Elizandro Ro

drigues, 21 anos, esfaqueado du
rante a madrugada de ontem em

sua casa. Ele levou quase 20 faca
das e continua internado na UI!
do hospital São José. O autor do

crime, Calosnei Oliveira Bastos, 23
anos, foi preso pela Polícia Militar
horas depois do crime.

Segundo informações do de

legadoWeydson da Silva, Calosnei
era' colega da vítima e por volta
da meia-noite de ontem foi até a

casa de Paulo Elizandro, que mora

MARCELE GOUCHE

I
DelegadoWeydson da Silva enquadrou
o acusado por homicídio qualificado

"'" -�

DMJLGAÇÃO/BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MASSARANDUBA

ROUBO

Dupla é presa após assaltar posto de gasolina

Motorista fica

gravemente ferido
O caminhoneiro José Manoel

Crispim, 66 anos, ficou gravemen
te ferido após capotar o caminhão

que conduzia, no km 21 da SC 474,
em Massaranduba, na manhã de
ontem. Segundo o Samu, ele corre

o risco de ter uma das pernas am

putadas. Segundo informação dos
Bombeiros Voluntários de Massa

randuba, José perdeu o controle
da direção na saída de uma curva.

O caminhão tombou na margem
da rodovia. O idoso ficou preso nas

ferragens e após ser resgatado foi
encaminhado ao hospital São José
pelo helicóptero da Polícia Militar
de Joinville, na companhia de um
médico do Samu. Ele sofreu um

corte profundo em uma das pernas
e, segundo os bombeiros, corre o

risco de ter omembro amputado. O
hospital São José informou no fim
da tarde de ontem que o paciente
sofreu uma cirurgia e depois da re-

Dois rapazes foram detidos na noite de terça-feira - entre eles um
menor de idade -, após assaltarem o. Posto Cidade, localizado na rua
WalterMarquardt, na Barra do Rio Cerro. A dupla se acidentou na

fuga eum deles permanece internado no hospital ..
Segundo aPM,os dois invadiram oposto emumamoto e anunciaram
o assalto,munidos de,uma faca Fugn-am lev@do cerca de R$ 300 e.

várias carteiras de cigarro. Na fuga, amoto emque estavam caiu em
um trevo, RodrigodeOliveira, 19 anos, foilocalízado pelaPolíciano
hospital. Ele fraturou o braço e está internado sob escoltapolidal.
Quando. reéeber alta, será encaminhado à delegacia. Omenor de
idade deve permanecerpor cinco dias na delegacia e em seguida será
encamínhado ao CIP (Centro de InternaçãoProvisória) de Joinville.

cuperação, seguiria para o quarto.A
instituição não quis informar mais
detalhes. Ele também fraturou o

braço direito e foi encaminhado ao

hospital com suspeita de trauma na
face. José saiu de Joinville e seguia
rumo a Jaraguá do Sul, onde entre
garia uma carga de fios.

Outro acidente
Em Guaramirim, duas pessoas

tiveram ferimentos graves em um

acidente registrado às 19h de terça
feira, na BR-280.AdemirMoreira da
Silva, 40 anos, guiava uma motoci
cleta quando colidiu em um carro,
ao atravessar a rodovia. Ele teve fra
tura exposta em uma das pernas. A

caroneira, Adriele Moreira da Silva,
15 anos, filha de Ademir, também
fraturou a perna. As vítimas foram
encaminhadas ao hospital São José
pelos bombeiros.
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Promoções válidas até 19/01/2012 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de
R$27.990,00. Novo 8011.0 Total Flex, 4 portas, ano mod: 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Voyage 1.6 Total Flex. ano modo 11/12', completo,
com preço promocional ii vista a partir de R$ 38.590,00, Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.590,00. IOF e cadastro

inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrõnico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET.

Garantia de 3 anospara a Linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e

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

Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva o.u de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeitaNú<:'w) DAS

CONCESSiONÁRIAS
DEvelwtOS

.. AClIS.APM

www.vw.com.br. Veículos em conformidade com o Proconve.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN •
-

.
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A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima de gordura!
O óleo de Cártamo é um antioxidante, rico em ômega 3 e ômega
6, Atua bloqueando a ação da enzima LPL (responsável pelo
armazenamento de gordura), obrigando assim o organismo a

utilizar o estoque de gordura já existente como fonte de energia,
gerando a chamada lipólise (queima de gordura),

Benefícios do Óleo de Cártamo:
�-Ir:Jibidor natural da LPL (enzima upase Lipoprotéica responsável

pelo aumento das células de gordura no corpo),
-Acelera o metabolismo.
-Ajuda na diluição dos Lipídeos, redução da Celulite e da
Gordura Localizada,
-Diminui as taxas de colesterol, potencializa o sistema
imunológico e tem propriedades anti-inflamatórias.

Com Betacaroteno, Urucum e Vitamina E,
você consegue um bronzeado rápido e duradouro!

Esta é a fórmula garantida de sucesso para obter a cor desejada
e duradoura neste verão. Com este composto você não precisa
mais ficar horas e horas torrando no sol e ainda prolonga seu

bronzeado,
.

Disponibilizamos esta associação em cápsulas!
Urucum: Protele a pele dos raios solares, evitando o

envelhecimento,
Contém vitamina A, tonalizante natural que bronzeia e fixa o

bronzeado,
Betacaroteno: O betacaroteno também é favorável na obtenção
do bronzeamento da pele. Quando transformado em vitamina A
em nosso organismo, auxília na formação de melanina,
pigmento responsável por proteger a pele dos raios ultra-violetas
e conferir o bronzeamento.

'

Vitami'na E: Um dos antioxidantes mais aclamados,
demonstrando ter um efeito poderoso contra a deterioração das
células e efeitos contra o envelhecimento,
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