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Pedófilo épreso
emMassarallduba
Empresário de 58 anos foi preso em flagrante nomomento em que

tentava abusar de dois adolescentes, emMassaranduba. Na delegacia,
ele confessou que, em quatro anos, já aliciou mais de 20 menores.

Página 23

É DIA DE FEIRA!

Agricultores de Jaraguá do Sul, que comercializam seus produtos nas oito feiras livres realizadas semanabnente no
Centro e nos bairros, recIamain da concorrência vinda de outrosmwücípios.� 20 e 21
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R$3milhões
para obras de
infraestrutura

.

EM FLORI4NÓPOLl ,A
prefeita CecíliaKonell se
reuniu com o secretário
Celso Calcanhoto e garantiu
um convênio para abertura
e pavimentação de rua, além
da construção de uma ponte
no Rau. Página 7

Faltapessoal
noMinistério
do Trabalho
COM ENA U

funcionária realizando o

atendimento, quem precisa
fazer a carteira de trabalho
enfrenta uma longa fila, que
começa a ser formada antes
de amanhecer o dia. Página 6

Dez etapasde
velocidade na
terra este ano
CAMPEONATO CATARINENSE

inicia no dia 3 de março,
em São Bento do Sul,
comAlessandro Coelho
buscando mais um título na

categoria Stock Car Opala.
Página 22
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Selje
Coerente com sua linha de atuação
nas últimas reuniões, o Comitê
de Política Monetária decidiu

por nova redução de 0,5 ponto
percentual na taxa básica de juros
que agora vai para 10,5%. Ainda
continuamos pagando a maior

taxa de juros do mundo, mas com
esta decisão o governo consegue
economizar mais um pouco no

pagamento-de juros para rolar a
grande dívida interna da nação.
Caso que a versão oficial é uma
ação preventiva contra os efeitos

"r

da crise externa. Trata-se do quarto
corte seguido e provavelmente esta

ação irá para os anais da história

econômica, pois iniciou com uma
_

decisão totalmente ao contrário
do que o mercado espera e o quea
teoria econômica recomendava.

Solt Bonni
Fundada em 20 de janeiro de 1995, esta confecção instalada
naVila Nova vai crescendo no mercado.

Marcatto Imóveis
Comemora hoje 37 anos esta empresa que, entre outras

façanhas, conseguiu criar dois bairros na cidade. É uma
longa trajetória, .incorporando novas áreas ao tecido urbano.

Gàstos com roupas
Segundo dados do Data Popular, 48,4% dos gastos com roupas no Brasil em 2011 saíram dos bolsos de

integrantes da chamada "nova classe média brasileira", a classe C. Segundo o estudo, as classesA e B

sOIl).ariam 33,6% e a classe D e E com 18% e o total do mercado, em reais, seria de R$ 72,9 bilhões.
Há-sérias controvérsias em relação a este valor.

,,'
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Ajuda·· ao setor têxtil
Entrou em vigor no início deste ano a substituição
para o setor têxtil da incidência dos 20%
devidos ao INSS sobre a folha de pagament�
pela contribuição de 1,5% sobre o faturamento
da empresa. Hoje - dia 20 - é o dia final para
o recolhimento do tributo e, devido à falta
de regulamentação da medida, ainda pairam
inúmeras dúvidas em relação à sua apuração.
O setor esperava que a medida se tornasse

facultativa e que'houvesse clareza sobre a sua

base de cálculo, mas isto não aconteceu e são
raras as empresas que serão beneficiadas com
a medida. A medida é favorável às empresa
verticalizadas, mas as,menores que terceirizam

partes importantes do processo terão um ônus
adicional com a medida. Nesta ação, o governo
agiu como um'Robin Hood" ao contrário.
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Previdência
o déficit da Previdência Social teve uma expressiva
redução de 22% em 2011 em relação a 2010, mas,
mesmo assim, o rombo foi de R$ 36,5 bilhões.
Lembrando que o Brasil vive o início do chamado
"bônus demográfico", em que o volume de pessoas
economicamente ativas chega ao maior percentual
histórico em relação ao total da população, e
vivemos um período de um pleno emprego, dá para
imaginar o que vem por aí no futuro não muito
remoto. Neste momento, a previdência deveria
estar gerando um significativo superávit que,
adequadamente investido, resultaria em um fundo

que financiaria um eventual déficit no futuro. Por
causa de uma série de leis desastrosas ao longo da
história, há sérias dúvidas quando à possibilidade
de o governo arcar com os crescentes rombos nas

próximas décadas.

Encalhe anunciado
Lançado commuita pompa, o dieselmenos poluente,
o chamado 550, praticamente não encontra clientes
nos postos de combustível. A razão é que apenas os
veículos produzidos commotores adaptados, que são
danificados quando utilizarem o diesel comum, são
consumidores cativos. Como estes veículos ainda são
muito poucos em circulação, a demanda tem sido
muito pequena. Outro fator, nada desprezível é que o
550 é R$ 0,12 a R$ 0,15 mais caro. O que não falta são
donos de postos descontentes com as vendas.

Femusc
No próximo dia 22 acontece a abertura deste evento

que muito mais que um evento cultural, tornou-se
uma das atrações turísticas de toda a região, atraindo

, não só músicos, mas também amantes da música. Os
investimentos do governo do Estado no evento são de

R$ SOO'mil e está confirmada a presença do Governador
Raimundo Colombo na abertura desta edição do Femusc.

Gastadores
Estudo produzido pelo Credit Suisse confirma o que todos
já sabiam: os brasileiros preferem gastar a economizar.
Poderiani ser relacionados diversosmotivos para este

comportamento, mas consideramos o aspecto mais decisivo a

longa convivência com uma inflação galopante que .obrigava
a todos sair correndo às compras assim que se recebia algum
dinheiro, por exemplo, o salário. Qualquer dia perdido
representava uma séria perda

o CORREIO DO POVO OFERECE VAGA DE:
LOTERIAS

LOTOFÁCIL
SORTEIO W 705

03 - 04 - 06 - 07 - 08

09 - 11 - 12 - 14 - 15

16 - 20 - 21 - 22 - 25Requlsitoa- Possuir habilitação
INTERESSADAS ENVIAR CURRíCULO PARA:

QUINA
SORTEIO W 2801
01 - 18 - 20 - 23 - 26

.

Qesgu isa@ocor7reiodoQovo.com.l:)r
d,I;,!' 1.. ,(47) 21061919

..
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



redac:ao@oc:orreiodopovo.c:om.br

Pr s

É DIFÍCIL SER FELIZ?
/\ cabei de colocar ali, sobre a mesa, o li
.l\.vro Felicidade em Tempos Difíceis.Vou
continuar a lê-lo mais tarde. Quando parei,
o autor, Andrew Matthews, contava a his
tória de uma mulher cujo marido a estava

traindo com uma vizinha. E era-lhe duro

suportar esse fato. Veja bem, eu disse fato.
Foi também o que disse o autor do livro,
a traição era um fato. Fato é uma verdade,
não se o discute.

Avivênciade ser traídaprovocavanamu
lher traída um fundo suspiro: � "É horrível,
mas não posso ser feliz sem o fulano..." Esse

suspiro, não posso ser feliz sem o marido,
não é um fato. Diferente da traição, que é um

ELA

fato, o não poder viver sem uma pessoa não

é um fato, é uma opinião. Um fato não pode
sermudado mas uma opinião pode, pode e

deve, dependendo do caso.

Quem jáme ouviu nas minhas palestras,
provavelmente há de lembrar que falo muito
de felicidade, felicidade em casa, no trabalho,
em todos e qualquer lugar.Vivo dizendo que
ninguém, nem nada, nos pode fazer felizes
sem que digamos sim ou não.

Enquanto não aprendermos que ne

nhuma pessoa tem o poder de nos fazer

felizes, o poder é dado a elas por nós, en
quantó não entendermos bem claramente
essa verdade, vamos sofrer muito.

Qualquer namoradinho sem graça
pode levar a leitora à depressão, e assim o

ieitor que poderá afundar no desespero em
razão da presença ou não de uma mulher

por perto. Ninguém nos pode fazer felizes
sem que permitamos. Nossa felicidade

depende do modo como pensamentos -

opinião - sobre o aspecto que pode ou não
produzir felicidade. É constrangedor que
eu tenha que estar dizendo estes truísmos

tão claros quanto o sol do meio-dia, mas
fazer o quê ... Sacuda-se, leitora, se ele foi
embora dê graças a Deus, ele não lhe valia
a pena. E assim você, leitor, há outras poraí
a esperá-lo e bemmelhores...

Ela pesava 70 quilos e por isso não era feliz. Fez
uma dieta drástica e perdeu 15 quilos, ficou enxutís
sima. Mas voltou a ser infeliz, o namorado foi para
os Estados Unidos fazer um curso de três anos... As

sim é a vida para muitos. Antes ela era infeliz por
que se achava pesada, agora porque o namorado foi
para longe. Essa moça nunca vai serfeliz, ela sempre
estará dependendo de algo ou de alguém ...

CAÇA
Eu apreciaria muito ter na "mi

nha delegacia" a um caçador, desses
tipos asquerosos que se divertem
matando bichos indefesos por dile
tantismo, por "esporte': - Ah, gosta
ria!Eu ia ensinara eles o que éque se

podefazer com o cano de uma arma.
Nunca mais esqueceriam...

ADRIANA
Ela se chama Adriana Machado,

tem 43 anos, é linda e talentosa. Esa
bes a que cargo ela acaba de chegar?
À presidência da General Eletric do
Brasil. Milhares de homens, diplo
mados e metidos, ficaram-lhe para
trás. Prova de que a mulher, quando
quer, chega aonde quer. ..

DO LEITOR

ANO NOVO:
NEGOCIATA DE NOVO?

Mais um ano se passou e espera
mos um ano novo melhor, mais

moral, ética e menos corrupção dos

políticos. Mas, existem partidos e polí
ticos que inibem esse sonho. Colocam
os interesses políticos e pessoais acima
do povo. A contaminação é a nível na

cional, as atitudes de muitas políticas
e suas partidas fazem com que o povo
desacredite nestes, que não estão cum

prindo o papel pelo qual foram eleitos:

"Legislar em função do povo".
O jomal O Correio do Povo publi

cou um texto no dia 29 de dezembro de

2011, com o título "Negociata entre tu

cano e petistas", mostrando a intenção
de partidos e políticos, que se intitulam

representantes do povo, o desprezo com
quem paga as contas, o já penalizado
contribuinte. Há políticos, que são pa
rasitas do povo, que talvez, foram negli
gentemente eleitos ou iludiram os seus

eleitores. Alguns querem debater assun
to que o povo já rejeitou e com o qual
houve desgaste. Trata-se do aumento do
número de vereadores e de assessores

para cada vereador, o que só aumenta

o cabide de emprego, onerando ainda
mais os cofres públicos.A justificativa de

FALE CONOSCO

alguns é que não irá implicar no aumen
to das despesas da Câmara.

Ao invés de desgastar o povo com

projetos rejeitados por nós, porque não

aprovam um projeto para a redução do

orçamento da Câmara deVereadores? A
lei permite e é possível! Há recursos so

brando para os gastos dos vereadores e

falta para educação, segurança, saúde,
creches, obras contra enchentes, mobili
dade, que são os verdadeiros anseios do

povo. Vamos parar com essa demagogia
e enganar o povo!

Enfim, a gestão pública só irá me

lhorar quando soubermos escolher
melhor os nossos representantes e os

gestores forem nomeados pela compe
tência e não por indicação de partidos
ou políticos.

Esperamos que 2012 seja menos

desgastante para o povo e que ?s políti
cos realmente atendam aos nossos an

seios e pratiquem a democracia!

As eleições estão chegando, e o povo
possui uma ferramenta muito impor
tante para expurgar os seus maus repre

sentantes; "o voto"!

W'dscm B.1Ioffmann,�o

CHARGE

VACINA INJETÁVEL CONTRA POLIOMIELITE

FEIRANTES
QUEREM
MAIS ESPAÇO-
Ainda queIaraguâ.doSul hoje
sejamais associadaà atividade
industrial; aprodução rural e
a agroindústria também têm

expressivaparticipação na
economia domunicípio.Enão
estamos apenasfalandoda
bananicultura,da rizicultura
eda rizipiscicultura. Temos
também ospiscicultores,
com seuspesque-paguese

destinaçãodirecionada deseus
produtos. Grandepartedos
produtores ruraisproduzfrutas,
legumes, verduras eatuam no

processamentodeaves e suínos.
Eapesarde uma parcela desses
produtos serescoada para além
dasfronteiras catarinenses,
há osqueoptampela venda
diretaao consumidor, nasfeiras
livrfJS, também conhecidas
COm,o sacolões. Hojesão cerca
de cincofeirantesdeJaraguádo
Sulcque exercemâatividade e
comercializam hoftigranjeiros
etn.p.#ofeiras esrJ.gl1uuJaspelq
ciilai1e,ao longo da semana,
desegundaa sábado.Mas
o que tudo indicamuitos
outrospoderiam ingressar
nesse nicho demercado, se
tivessem oportunidade e espaço
disponibilizado.
Oproblemaapontadoporeleséa
atuaçãode "invasores"deoutras
cidades, queaterrissampor
aquipelomenosduas vezespor
semana,atravessando oEstado,
tirando umespaçoquepor
direitodeveriaserocupadopelos
munícipesdeJaraguádo SuL

Muitos outros

poderiam -ingressar
nesse nicho de

mercado, se houver
oportunidade e

espaço.
Jáexiste umamobilização
envolvendo assecretarias de

AgriculturaeDesenvolvimento
Econômico, comapoiodo
SindicatodosTrabalhadores

, RuraisdeJaraguádoSul; queestá
trabalhandopara regulamentar
aatividadeedelimitaros

espaçosparacomercialização
dosprod,utos.Oqueseespera
éaagilização desseprocesso,
paraagregarvaloràs inúmeras

famíliasquesobrevivem da

agroindústria nomunicípio.
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Família ainda sofre com estragos
-

•

FOTOS MARCELE GOUCHE
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UM ANO DEPOIS

o barro que caiu
no terreno não
foi totalmente
retirado e rancho
está praticamente
inutilizado

JARAGUÁ DO SUl!
ALEXANDRE PERGER

OS estragos .causados na re

gião do Vale do Itapocu no

dia 19 de janeiro de 2011 com

pletaram um ano ontem. Mas,
apesar do tempo que passou, as
marcas ainda continuam grava
das nas casas, ruas e namemória
de quem sofreu com a tempesta-
de. Somente em Jaraguá do Sul,
foram 30 mil pessoas afetadas,
1,08 mil desalojadas, 150 desa

brigadas e 300 casas atingidas.
Os municípios de Schroeder,
Corupá e Guaramírírrr-declaram

situação de emergência. Hou
ve queda de barreira, pessoas

. ficaram ilhadas, ruas e bairros
inteiros ficaram alagados. Para

muitos, as lembranças de 2008

ficaram aindamais vivas.
"Nunca pensei que um dia

Maria Mocua mostra de onde veio parte do barro que invadiu a propriedade

iria ver isso na minha vida", con
ta a dona de casa Maria Mocua,
ao lembrar o dia em que o barro
e a água praticamente tomaram

conta do terreno onde mora, na

rua Francisco Mokwa, bairro Ri
beirão Cavalo. Caíram barreiras
de diversos lados, invadindo o

rancho, quebrando máquinas e

soterrando parte do milharal da
família. A moradora conta que a

terra chegou a ficar em uma altu
ra de seis metros, cobrindo qua
se todo um poste. "Na época, eu
pensei que ia cair todo esse mor

ro. Se cair outra chuva daquela,

pode acontecer tudo de novo e

ainda pior", teme Maria.
De tudo que foi estragado,

pouca coisa foi recuperada du
rante esse um ano. As máquinas .

que ficaram estragadas foram

jogadas quase todas fora e as

velhas foram adaptadas para

Defesa falaem avanços
'-

-.

o secretário de Defesa Civil de Jaraguá do Sul,
Jair Alquini, garante que a Prefeitura ajudou todos

que buscaram aUXI1io. "Fizemos um bom trabalho

naquela região do Ribeirão Cavalo. Não tenho co

nhecimento dessa situação, o que eu sei é sobre uma
briga de família naquele local para definir de quem
são as terras", diz o secretário.

Alquini afirma que, logo após as tragédias de janei
ro do ano passado, foi feita limpeza e drenagem nos .

rios. "Todos os pontos da cidade que ficarammais crí

ticos, nós fizemos algum tipo de recuperação", conta.
Na rua Frederico Ramthum, onde caiu uma ponte, a
Prefeitura já fez um projeto e providenciou os recursos

para a reconstrução. As obras iniciam ainda este ano,

massem data definida.
Do dia 19 de janeiro do ano passado até hoje, hou

ve dois avanços nas políticas de prevenção às tragédias
provocadas pelas chuvas. Na parte de infraestrutura, é
a lei que proíbe a ligação de água e luz em residência

que não tem alvará. O segundo diz respeito à conscien
tização.ADefesa Civil realizou capacitação commora

dores de toda a cidade, orientando sobre como proce
der em caso de desastres naturais. No entanto, um dos

principais problemas continua sendo a ocupação irre
gular em áreas de risco. "Fizemos algumas demolições,
mas ainda hámuita gente que resiste", dizAlquini.

Algumas fanu1ias que sofreram com as chuvas
de um ano atrás ainda estão na fila da habitação es

perando por um apartamento do programa Minha
Casa, Minha Vida. Nos bairros Veiras e Barra do Rio
Molha ainda é necessário fazer algumas melhorias.

poder cortar a comida dada ao

gado criado pela família. O ran

cho ainda está com muito barro
e praticamente inutilizado. Parte
da casa, com piso de madeira,
não pode ser usada, pois tem o

risco de cair. Os negócios foram
prejudicados e a situação da fa
mília ficou comprometida. An
tônio Mocua, marido de Maria, é
aposentado e o dinheiro que re

cebe é a principal fonte de renda.
"Não temosmuitos recursos, não
temos como recuperar tudo, o

dinheiro que temos é para com

prar comida para a gente e para
os animais", conta.

Quando a tragédia aconteceu,
Maria conta que a prefeitaCecília
Konell esteve em sua casa, acom

panhada de outras autoridades.
"Eles '1eram aqui, prometeram
muita coisa, que iam trocar os

tubos, que iam ajudar a tirar o

barro, mas até agora nada foi fei
to, não ajudaram em nada", desa-

.

bafa a dona de casa. As pequenas
melhorias foram feitas graças à

aposentadoria do marido, se

gundo Maria. "Nós levantamos
um pouco de novo porque traba
lhamas duro. O barro tirado até

agora foi por conta própria. Eles
mandaram uma máquina que fi
coumeia hora aqui", reclama.

Parte da casa que ficou inutilizada depois da enxurrada

--
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LINHA DO TEMPO

I J
• JAREIRO ;: ...
• 26tH/20IO - As fortes chuvas que provocaram
a enxurrada e também atingiram-c Bai�Fo Santa

" ,L b'lda ca a t1es.truiç.iit;l de,.ReI9 menos
d lhões prie!:lades particulares. Além
disso,nouve queda. tie barreiras em vários pontos
da êstràda RibeirãQGrande do Norte, no trecho da.
Serra Santa Luzi refeita Cecília KonelI declarou

s

� 2010
• FEVEREIRO ...

• 11f12008 - Prefeitura de Jaragpá do Sul declara
estadode calaI}!Ídade pública..�erca de 70 fall,líliasficaram desa15r1g1rdas sOlllqQdo e�rcq.de ç ,

desalojados. As áreas mais cdtlãis aponta à

Defesa Civil foram os bairros Tifa Martins', jãrâguá
Esquerdo, Vila Lenzi, Rio Molha, Nereu Ramos e

Czérniewicz.

.NOVEMBRO
• 25/11/2008 - É decretada situação de emergência
elJlJaraguá do Sul. Segundo levantamento da
Dêfesa eivil, cerca de quatromil famílias foram
atingidas, provocando a perda total de 15 moradias
e 13 vítimas fatais. Vários bairros foram atiI1grclo�
com alagamentos e queda de barreiras.

de emergência na cidade. O levantamento ainda

aponta que os fortes ventos deixaram 25 pessoas,

des<46ja(,,!.as e danificaram 89 residências, quatro
p��aiosetl'�s galpões industriais, sendo dois deles'
completamente destruídos. O vendaval derrubou
450 mil pés de banana, o que representa 15% de
urntotal de aproximadamente três milhões de
batíaJ.l,êiras cultivadas emJar�

2011
JANEIRO
• 21/1/2011- Chuva causa problemas a 120mil

pessoas, deixando 182 pessoas desabrigadas, seis
mil desalojadas, ummorto e quatro feridos, além
de 16mil residências afetadas.

FEVEREIRO
• 11/2/2011- Choveu 90 milímetros em uma

hora e meia em Iaraguá do Sul, provocando
deslizamentos, queda de árvore, alagamentos e
inundações.

• 14/2/2011- Foram registrados vários alagamentos
em diversos pontos do município. Alguns riachos
transbordaram no Braço Ribeirão Cavalo e Tifa
Schubert. Ocorreram deslizamentos e queda de
árvores. O volume âe água atingiu 1Ó4 milímetros.

• 21/2/2011- Mais uma vez, a chuva causou estragos
em Jaraguá do Sul. Foi registrado um volume de

água de 131 milímetros em 24 horas. De acordo
com a Defesa Civil, 345 casas foram interditadas

• SETEMBRO
• 12/9/2011 - De acordo com a Defesa Civil de

Jaraguá do Sul, choveu 272 milímetros em quatro
dias, ssficiente para causarmuitos estragos. Ao
todo, 1'7 bairros foram atingidos com alagamentos,
deslizamentos, queda de árvores e outros ",..

problemas .

e 19 pessoas precisaram ser abrigadas no Parque
MlW-1cigál de Eventos .

EDUARDO MONTECINO

.MARÇO
• 13/3/2011 - Das 21h de sábado até as 2h30 de

domingo, foram registrados 135 milímetros de

água. Segundo a Defesa Civil, 30 residências foram
danificadas e uma destruída. Cerca de 400 pessoas
ficaram desalojadas e 16 desabrigadas .

• DEZEMBRO
• 13/12/2011- Emuma;hora e meia, choveu
70milímetros. Segun�oaDefesaGivil, foram
l'egis�'dos 17 p01\t�&:.�e:alagament0';nomunicípio.
Osbairros mais afetados foram Santo Antônio,
Nereu Ramos, João Pessoa, Vieira e Ribeirão Cavalo.

MARCELE GOUCHE

1
I

J
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MINISTÉRIO DO TRABALHO
,

Orgão tem apenas
uma funcionária
Trabalhadores enfrentam fila para pegar
senha e fazer a carteira de trabalho

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Aúnica funcionária que vol
tou às atividades no Minis

tério do Trabalho e Emprego de

Jaraguá do Sul (MTE) trabalha
das 8h ao meio-dia, sozinha no

atendimento ao público. Ela
não tem tido tempo "nem para
ir ao banheiro". Durante a tarde,
mesmo com o movimento me

nos expressivo do que na parte
da manhã, a atendente Leine
Vasconcelos Ferreira, tem dado
conta das demandas internas.
No período matutino, Leine dis
tribui 30 senhas para a fila, que

costuma ser formada por, pelo
- menos, 60 pessoas. "Não tenho
como distribuir mais números.
Não conseguiria atender a to

dos", diz.
O OCP recebeu reclamações

de' pessoas que tentaram fazer
carteiras de trabalho e outros

serviços no MTE e não, conse
guiram em função da demora no

atendimento, já que apenas Lei
ne desempenha o serviço. Alguns

-

chegam durante amadrugada no
local e se colocam na fila, que, de
acordo com os entrevistados, to
dos os dias dobra a esquina. As
senhas são distribuídas às 8h,
mas quem não consegue pegar

um dos números, acaba preci
sando voltar em outro dia.

Até o ano passado, o órgão
contava com três colaboradores,
mas dois foram transferidos para
outros municípios. Leine organi
za seu trabalho de acordo com as

necessidades do público. Quanto
ao seguro desemprego, em fun

ção da demanda, o MTE tem en

caminhado para o Sine (Serviço
Nacional de Emprego), que tam
bém vem atendendo com equipe
reduzida, como mostrou matéria
do OCP 'no fim de semana de 14

e 15 de janeiro. Para emprega
das domésticas, pessoas com re

cursos ou sentenças judiciais, a

agência ainda recebe processos
de seguro desemprego. O órgão
conta com o auxílio dos sindica
tos para assistir trabalhadores de
outras categorias.

EDUARDO MONTECINO

'.",,\.

Trinta senhas por dia para.quem quer fazer Carteira de trabalho

Chegando demadrugada para conseguir senha
A maioria do público que

aguardava na manhã de ontem

para fazer a carteira de traba
lho era de jovens, muitos em

busca do primeiro emprego.
A estudante Andressa da Sil
va, 15 anos, chegou ao local às
4h45. Andressa havia estado na

agência no dia anterior, mas as

senhas tinham acabado. Com

o 'número 919 em mãos, a ga
rota, sabia que ainda precisaria
esperar, pois, por volta das 9h,
Leine atendia a senha 903. "Não

queria ter de voltar aqui ama
nhã. Mas, temos de entender.
Eu tenho pena dessamoça", diz.

Rafael Coleto, 17 anos, é ou

tro que precisa da carteira para
ser registrado em' um emprego

o qual ela já começou. Para ten
tar a senha, ele chegou às 5h15 e

pegou a senha 214. Na segunda
e quarta-feira, Rafael procurou
o MTE, mas não conseguiu um

número. "É complicado, mas á

gente aceita e fica esperando.
Deveriam ter chamado mais al

guém para dar conta da deman

da", sugere.

Demanda de início de ano
pode justificarmovimento

-

Jaraguá do Sul é responsá
vel pela demanda dos cinco
municípios do Vale do Itapocu.
Segundo a atendente, nesta

época do ano, é comum ql!e
mais pessoas procurem o órgão
para a confecção da carteira de

trabalho, o que, de acordo com

ela, explica as filas. Na tarde de

quarta-feira, a gerente regional
de Joinville, Eliane Ghisi, foi- re
movida do município o qual é
responsável para auxiliar Leine.
Na manhã de ontem, o marido

da atendente a ajudava na orga
nização dos atendimentos.

Após o pedido, o trabalhador
tem demorado até 45 dias para
receber o documento. Eliane ex

plica que o processo é bastante
burocrático, motivo da lentidão.

"Começa aqui o processo. Mas,
antes de retornar, vai para Ioin
ville, Florianópolis e só depois
chega aIaraguá", explica. Leine e

Eliane acreditam a normalização
dos serviços oferecidos pelo TEM
deve ocorrer emôü dias.

Sllperinlendência le� ,

conhecimento da situação
Na tarde de quarta-fêira, o superintendente regional
do Trabalho e Emprego de Sa,nta C(jJarina, Rodrigo
IMinotto, esteve na agência de Iaraguã para fazeruma
visita. Encontrou a agência v.azi�, m(is soube da falta
de funcionãrios. De acordo cOIll ele, o"Ultimo concurso
para a MTEJoirealizado em 2008. Na'ocasião, houve
37 aprovados. Todas as vagas foram preenchidas e.três
devem assumir a,gorá, mas dois em Florianópolis e um

em Joinville. "O concurso não depende de nós,mas
há um funcionário do Ministério em Brasília tentando
transferência para 'Santa Catarina", declara, "não estamos
alheios a esta situação", acrescentaMinotto. Cerca de 40
carteiras de trabalho são feitas todos os dias nomunicípio.
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··Cc»nstruindo O futuro··
Já está definida a programação do 2° ,

Congresso do Prá-Iaraguá - "Construindo
o futuro': Do dia 26 de março a 4 de abril
a sociedade está convidada a participar
de oficinas para discutir a revisão das
diretrizes compiladas no Iaraguâ 2030.
Mas antes, serão analisadas asmetas

'

projetadas no Iaraguá 2010 e que não

foram alcançadas nas últimas duas
décadas. O evento fica aberto para toda

Convêniode
R$3 milhões
Cecília Konell (PSD) começou
o ano com conquistas para
Jaraguá do Sul. Amandatária
recebeu ontem a garantia do
repasse de R$ 3 milhões para
obras infraestruturais no bairro
Rau. No Centro Administrativo
em Florianópolis, o secretário
da Supervisão de Recursos
Desvinculados do Estado
de Santa Catarina, Celso
Calcanhoto, conversou com
a prefeita e informou que nos

próximos dias o convênio entre
o Estado e o município deve
ser firmado. Nesse projeto,
a Prefeitura entrará com a

contrapartida de R$ 1,5 milhão.

Articulando -

Ainda na Capital do Estado, a
prefeita Cecília Konell (PSD)
conversou com o secretário
de Agricultura, João Rodrigues
(PSD). No dia 31, os dois têm
uma reunião em Iaraguá do
Sul para tratar sobre eleições
municipais.

Femusc
Neste domingo, o governador
do Estado,Raimundo Colom
bo, participa do Concerto de
Abertura da t» edição do Fe
musc (Festival de Música de
Santa Catarina), no Grande
Teatro da Scar.O festival,
que abre o calendário de
eventos culturais de Santa
Catarina, conta com incen
tivo do governo do Estado,
pormeio do Funcultural,
desde as primeiras edições e,
somente neste ano, recebeu
investimentos de R$500mil.

comunidade e o período de inscrições será
divulgado em breve:
O lançamento do congresso acontece
em 26 demarço, no Centro Empresarial
deIaraguá do Sul. Já as oficinas dos
próximos sete dias de programação de
evento ainda não têm local definido.
Durante o período serão debatidos
osmacro-ambientes: Social, Político
Institucional, Cultural, Ambiental e

Econômico. No último dia, será realizada
a apresentação dos resultados obtidos com
as oficinas do evento.
Fica a sugestão para quem pretende
administrar o município apartirde 2013,
pois o evento abre espaço para planejara
cidadepara aspróximas décadás. Oque
se espera dosfuturos candidatos são, no
mínimo, planos degoverno com propostas
decentes e possíveis de serem cumpridas.

CASA REFORMADA
íer Berri (PMDB) inicia seu

andato de líder da Câmara de
Vereadores de Massaranduba
em um plenário reformado. "In

� vestimentas aproximados de R$ 10 mil
I

na estrutura física para melhor receber
nossa população. Este ano o Legislativo
investirá também na aproximação das

pessoas com os trabalhos dos vereado

res", antecipou o peemedebista, que deve
se reunir na próxima segunda-feira, dia
23, com os funcionários do Legislativo
para definir as'atividades do ano e tomar

conhecimento das principais discussões.
No mesmo dia, acontece a primeira ses

são ordinária de 2012.

Estado de emergência
Hoje, a Defesa Civil do Estado visita as localidades que foram atingidas pelas fortes
chuvas que caíram em BarraVelha nos últimos dias. Técnicos do órgão vão avaliar a
gravidade dos problemas e emitir parecer referente ao decreto de estado de emergência
dado pelo prefeito ClaudemirMatias (PSB) nesta semana. "Eles vão dizer se aceitam
ou não meu decreto", declarou. Em menos de 20 dias, 40,locais do município foram
atingidos pelas chuvas. De acordo com o mandatário, R$ 600 mil serão necessários para
fazer obras de prevenção na cidade. Dessemontante, R$ 455mil devem ser destinados

para a compra de tubos de 1 metro de diâmetro e 80 centímetros. O objetivo é investir
em trabalhos que possibilitemmaior escoamento das águas das chuvas.

Relacionamento
Prefeito de Massaranduha,Mário
Fernando Reinke (PSDB), se reuniu
com o novo presidente da Câmara,
Píer Berri (PMDB). Tucano e

peemedebista pretendemmanter

boa relação entre os dois poderes
neste ano de eleição.

!

�
l
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I,
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1
Executiva do PSDB .

Na próxima quarta-feira, dia 25, á.
executiva do PSDB de Iaraguá do Sul terá
o primeiro encontro do ano para definir o

planejamento estratégico para as eleições
municipais, além de aprovar propostas de
trabalho: As informações são da secretária
da executivamunicipal do partido,
MárciaAlberton.

Falma
A confirmação da presença de Raimundo
Colombo (PSD) na aberrura do Femusc
está causando expectativas em quem tem

assuntos pendentes com o governador. O
deputado Carlos Chiodini (PMDB) deve
ser o interlocutor destes assuntos. Um
deles diz respeito ao escritório regional
da Fatma em Jaraguá do Sul.

PMDB
Segunda-feira, dia 23, o PMDB de Jaraguá
do Sul convoca a executiva do partido
para discutir os planos do ano.

Imagem positiva
Pré-candidato a prefeito por Iaraguá do
Sul, o vereador Justino da Luz (PT), à
direita na foto, tem se mostrado bastante
determinado a vencer a disputa majoritária
deste ano. Além de marcar presença em
eventos públicós, o petista demonstra -

interesse pelos assuntos da comunidade.
O parlamentar acompanhou a visita do

superintendente do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de

Transportes) de Florianópolis, João José
dos Santos, a Corupá, na última quarta
feira, quando as obras de recuperação
do trecho da BR-280, entre Corupá e São
Bento do Sul, foramvistoriadas.
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Crise hospitalar
em Jaraguá do Sul

. Nâ edição da semana entre o dia 17 e 23 de janeiro de

1987, o jornal O Correio do Povo comentava sobre um encon

tro que seria decisivo para definir os rumos da saúde em Jaraguá
do Sul. Segundo a publicação, o conselho deliberativo e o fiscal
da Associação Comercial e Industrial de Iaraguá iriam se reunir

para discutir a crise hospitalar na região e encontrar uma forma
de colaboração das empresas para amenizar a graye crise finan
ceira que osdois hospitais da cidade (Hospital Iaraguá eHospital
São José) enfrentavam. O OCP afirmava que a crise havia che

gado a tal ponto que a administração do Inamps (hoje SUS) no
final do mês de janeiro daquele ano, caso uma solução não sur

gisse. "O documento de Sociedade Divina Providência, de 14

de dezembro, será analisado em

todos os seus

itens, servindo
de subsídios a

uma ampla dis
cussão que cer

tamente tomará
conta dos conse

lheiros", concluía
o semanário.

PELO MUNDO '

1

Hino nacional
No dia 20 de janeiro de 1890, o Hino Nacional do Brasil,
composto pelo maestro carioca Francisco Manuel da Silva, é
oficializado. Em 1906, foi realizado um concurso para a escolha
da melhor letra e o poema vencedor foi o de Joaquim Osório

Duque Estrada, oficializado por decreto do presidente Epitácio
Pessoa em 1922.

- !!f!!I(i

OVNI em Varginha
Nesse mesmo dia, em 1996, o país conheceu o caso do ET de

Varginha, quando aconteceu um suposto acidente envolvendo

..um OVNI (objeto voador não identificado) e a captura de
.

criaturas extraterrestres. A cidade mineira deVarginha,
conhecida corria centro da região produtora de café, ganhou
destaque nacional e atrai hoje muitos turistas que desejam
conhecer a "Ierraido E1F". ./

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

INVENÇÕES ANTIGAS

AS BATEDEIBJ\S

FOTOS DIVUI.GAÇÃO

Em 1870, o estadunidense
TurnerWilliams inventou
e patenteou a primeira
batedeira de ovos. Já a
primeira batedeira elétrica foi
inventada pelo compatriota
deWilliams, Herbert Iohnston,
38 anos depois da primeira
invenção: em1908.

o segundo homem. a
,

-

pisar na lua: Buzz Aldrin
Nascido no dia 20 de janeiro de 1930, Edwin

Eugene A}drin Ir. recebeu seu apelido pelo qual
é conhecido - Buzz - por sua irmã menor, que
o chamava de "buzzer" (cigarra, em inglês) ten
tando pronurrciara palavra "brother" (irmão, em
inglês). Nos anos 80, elemudou sennome legal
mente, passando a sErthamarBuzzAldrin ..

O astronauta estadUnidense, coronel e piloto
da Força Aérea dos Estados Unidos entrou para
a NASA, a Agência Espacial AInericana, em ou

tubro de 1963. Na primeira vez que ele voou ao

espaço pelamissãoGeminiXII,Aldrin quebrou o
recorde de permanência fora da nave.

Mas o reconhecimento.mundial veio por ele
ter sido o segundo homem a pisar na Lua, no dia
20 de julho de 1969, como tripulante da missão

ApoIlo 11, a primeira a pousar no satélite natu
ral da Terra. O primeiro homem a ter pisado na

Lua foi seu companheiro estadUnidense NeilAr

mstrong. A relação entre os dois astronautas en
volve omito de desentendimentos. Conta-se qu�
durante os meses que antecederam a missão,
Aldrin já sabia que Arrnstrong seria o coman

dante do voa (e, conseqüentemente, o primeiro
homem a pisar naLua), por isso ele tentou a todo
custo arrumar um esquema de troca de lugares
no Programa Apollo, Para a infelicidade dele, a
tentativa foi frustrada.

Após o histórico pouso na Lua, Aldrin deixou
aNASA, passou a serprofessor de engenharia em

Nova Iérsei (Estado onde nasceu), regressou para
aForçaAérea em um cargo gerencial, além de ter

passado a-fazer palestras no mundo inteiro pro
movendo a exploração espacial.

Hoje, Aldrin dá nome a uma cratera na Lua,
localizada perto do pónto de pouso da Apollo
11, ea uni asteróide. O astronauta tem: tam-,
bém.uma eStJ:"ela com seu-nome na Calçada da

FarnÇl deHollywood e inspirou o nome do perso
nagerp 'Bl:lZZ Líghtyear, do filme de computação
anirnada'Ioy Story

�
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FEMUSC

ARQUIVOOCP

CAMlU.Eio
Segundo

lUexlDein,
olemusc

segue sendo

aperfeiçoado,
mesmo depois
sele anos de

rea1i7ação

Está cheqandoa hora!
Sétima edição doFestivaldeMúsica deSantaCatarina começa no domingo
JABAGuÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

ue o Femusc (Fes
tival de Música de
Santa Catarina)
movimenta a cída
de com centenas

de visitantes todo
mundo j sabe. Mas, faltando
apenas dois dias para a abertu
ra oficial de mais uma edição
dessa verdadeira maratona

musical, é tempo de enveredar

pelas entranhas do evento.
Por isso, responda: quantos

instrumentistas você acredita que,
a partir de amanhã, começam a

desembarcar no município? Su

pôs corretamente se calculou exa

tos 350 alunos acrescidos a outros

63 professores. No entanto, para a

soma ser fiel à realidade, é preciso
fazer alguns ajustes numéricos.
Conforme ii organização, levando
em conta os diversos eventos pa
ralelos distribuídos pelas duas,
semanas de festival, o montante

final chega a 600.
E por qual motivo todos eles

passam, no mínimo, 14 dias em

Iaraguá do Sul? Simples: é que o

Femusc oferece um total de 57
cursos. De harpa a trombone, de
regência orquestral à formação
de quartetosde cordas, a iniciati
va forma um verdadeiro leque,de
opções aos inscritos. Falando ne
les, vale lembrar que, para alcan
çar a marca de 350 participantes,
foram recebidos 1.363 cadastros,
ou seja, 1.013 interessados preci
saram ter as inscrições negadas.

Entre os aceitos, há outras

curiosidades. Os participantes
deste ano, incluindo os docentes

convidados, trazem consigo- as

bandeiras de 28 países e 15 esta

dos brasileiros.Amaior represen
tação de alunos estrangeiros vem
da Argentina. Mas, o público lo
cal ainda escutará os sotaques e

idiomas trazidos por instrumen
tistas daArmênia, Canadá, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador,
Geórgia, Guatemala, Honduras,
Itália, Irã, México, Nicarágua,
Paraguai, Peru, Rússia, Turquia,
Estados Unidos, Uruguai e Ve
nezuela. Na ala dos professores,
tem quem saia também da Ale
manha, Cuba, Áustria, Eslovênia,
Espanha, Inglaterra, Islândia, Itá
lia e da. Noruega,

Segt;Inqo" a organização do, Femüsc, a

expectàtiva é.de que, diariamente, os con
certos; nos quais mais de 700 obras serão
executadas, recebam três, mil pessoas.
Com isso,,(\O fim,dã maratona Illusical,as
200 apresentações previstas na programâ-

.

ção terão sido vistas por algo em torno dos

36,5mil espeçtadores,
Na margem contrária à da plateia, há

quem espera pelo festival para alavancar
o orçamento. Somente neste ano, o evento

vai gerar 450 empregos diretos e indiretos. �

A estimativa é de que amovimentação eco

nômica na cidade alcance os R$ 6milhões.

KELLYERDMANN

In.gressos
Quem quiser assistir ao

concerto de abertura do
Femusc já pode retirar os
convites na secretaria do
Centro Cultural. Eles são
limitados a dois por pes
soa. A_- apresentação está
marcada para domingo, às
20h, e leva ao palco o vio

lonistaMario Ulloa e o vio
linista Daniel Guedes, am
bos professores do.evento.

Histórico
Desde 2006, quando ocorreu a

primeira edição do Femusc, mais
de 130mil pessoas já assistiram aos

concertos oferecidos pelo festival.
Nesse período, os alunos ocupan
tes de 2.850 vagas tiveram acesso

a cerca de 210 mil horas/aula. Ao
todo, 6,4 mil músicos se inscre
veram para participar. Na ala dos

professores e artistas convidados, a
iniciativa já trouxe a Iaraguá do Sul
350 renomados instrumentistas ra
dicados mundo afora.

ADERTUM
Concerto que inaugura a
sétima edição do I'emusc,
no donôngo, leva ao
palco da ScaI' o violão do

'O Femusc está sempre em construção' ,

Diretor artístico do Femusc,
AlexKlein, por si só, já é um nome

que impõe respeito ao festival. Se

gundo ele, neste ano, a exemplo
. das últimas seis edições, o evento

esbanja diversos motivos para ser

. imperdível. "Temos vários novos

convidados", comenta. Um deles é

Craig Murnm, violista na orquestra
do Metropolitan Opera House em

Nova Iorque. Os demais citados por
Klein são RobWeir, fagotista na San
Francisco Symphony, Ole Edvard

Antonsen, solista internacional de e interação com maior eficiência",
trompete da Noruega, Alexandre explica. Uma dessas alterações diz

Dossin, vencedor do Concurso In- respeito ao campus do festival. A
ternacional de Piano Martha Arge- partir de agora, as aulas serão realí

rich, e o violista Simon Bernardini,' ,zadas na Católica de Santa Catarina
da Filarmônica de Berlin. e não mais no Centro Cultural. "Isso

Ainda de acordo com o diretor promove o local aos nossos visitantes
artístico, as mudanças anuais são de fora, afinal, um dos objetivos do
reflexos do fato de o Femusc seguir turismo cultural do Femusc é que as

sempre em construção. "Todos os pessoas voltem para casa falando do
anos fazemos extensas modificações quanto admiraram Iaraguá do Sul,
e evoluções de nosso modo opera- Santa Catarina e tudo que está ao re
cional para criarmos mais atividade dor do festival", enfatiza.

OCPERROU .
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Abertura da roupa na região axilar / Análogo
2. O grito de quem corre perigo
3. A arte de Isadora Duncan e Ana Botafogo / Uma de-

ficiente visual
� 2

. 4. O cantor e compositor, de música sertaneja Luan
3

5. Estrutura que suporta as antenas das estações de
rádio ou televisão

4
6. Imposto sobre Produtos Industrializados / Metade

da ... fresta
7. Plantação dos frutos mais aquosos
8. (Quim.) O paládio / Abreviatura de su-sudoéste / As 6

iniciais do compositor e violonista Turíbio
9. Um dos nomes do escritor José (1901-1957), autor

de "Menino de Engenho" / Som imitativo de água
em uma corredeira: com conotação de abundância 8

10. As iniciais do músico inglês Claplon / A flor simbó-
lica nacional/Sigla do maior estado do Brasil

11. Sustentado
12. Tempo de governo de um soberano
13. Cabelo crescido, grande / Líquido amarelo-claro

que se separa da parte sólida do leite quando este 11

coalha.

VERTICAIS
1. O oposto de complicado
2. Deus as dá para quem não sabe voar, segundo o

ditado popular / Profissional especializado no trata
mento e embelezamento dos pés

3. Que se evapora facilmente / Abreviatura de feminino
4. Sinal Que se faz com a cabeça, as mãos, etc. para

dar a conhecer o que se deseja / Grande império da
Ásia ocidental, atravessado pelos rios Tigre e Eufra

tes, correspondente ao atual Curdistão
5. Gordura vegetal hidrogenada muito usada nos ali

mentos industrializados, prejudicial à saúde / O deus
com aspecto caprino

6: -Aguentar algo pesado / Sensação produzida por um
leve roçar em certos pontos do corpo

7. Delírio furioso / Comida preparada na Bahia com mi
lho torrado e jlilado

8. Doutrina ascética indiana, que tem a finalidade de
submeter o corpo à vontade do espírito / Indivíduo
que pinta ou grava desenhos no corpo de alguém,
profissionalmente ou não

9. Unguento mílaqroso.;
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PREVISÃO DO TEMPO

Sol aparece,
mas há nuvens

T

noceu
Nesta sexta-feira, o sol brilha

,

acompanhado de nuvens
em Santa Catarina. Entre a

tarde e a noite, podem também
ocorrer pancadas isoladas
de chuva com trovoadas. Isso

porque, há a associação de
cavado com temperaturas altas.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: 20°C
MÁX: 28°C

AMANHÃ
MíN: 210C
MÁX: 28°C

DOMINGO
MíN: 22°C r. ..�
MÁX:29°C�

.1

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

�
t t J li J�
Chuvoso

�
Nublado

�;�
Trovoada

SEGUNDA

MíN: 22°C
MÁX: 29°C

SUDOKU

DIVIRTA-SE

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números'em cada

quadrado de 3x3.

Péssimas notícias
Em um acampamento do exército, o comandante recebeua informação
de que amãe de um dos recrutas haviamorrido. O comandante chamou o

sargento Baltazar ao escritório e ordenou:
- Estamanhã, quando você for alinhar as tropas vai precisar comunicar ao
soldado Damasceno que amãe delemorreu.
- Sim, senhor!
Namesmamanhã, quandõ os soldados se alinharam, Baltazar gritou:
- Esquerda volver! Damasceno, suamãemorreu.

.

Damasceno desabou e teve UITl ataque do çoração.
Ummês depois, o comandante chamou Baltazar novamente no escrítórío:
- Baltazar, você precisa contar ao soldado Peçanha que amãe dele fnorreu,
Mas, desta vez, usealgumarãríca Não quero perdermais outro bom recruta.
- Sim, senhor!
Após alinhar os soldados, Baltazar gritou:
- Atenção! Todos os homens que possuem as mães vivas dêemUIJl passo à
frente!Você não, Peçanha!

Ar te.·umidade
ekn1acL..�;e
Segundo a previsão do Círam, órgão
responsável pelas informações
meteorológicas em Santa Catarina,
a umidade do ar tende a ser alta
nesta sexta-feira, assim como nos

próximos dias também. Dehoje até

domingo, os ventos devem soprar
da direção nordeste com variação
para sudeste.

i, itl :dtlifi:dilri i t,�

Pode chover de
_GI1IIIã: ao "i,"aI
Na faixa litorânea do Estado, existe
a previsão de chuva durante a

madrugada e também ao longo
da manhã de hoje. Não estão

descartados os ricos de temporais
isolados com chuva forte, granizo
e ventos de 60 a 90 quilômetros
horários, Os fenômenos ocorrem à
tarde devido às altas temperaturas,

" S40;O�UI"
-

�
SE VOCÊVAt PARA..

SANGÃO
A sexta-feira é de tempo
aberto e com sol. Mas,
pode chover rapidamente
durante o dia e à noite.

Os termômetros registram
temperaturas que oscilam
entre os 22'C e os 28'C.

"CHEIA 9/1

e MINGUANTE 16/1

e NOVA 23/1

e CRESCENTE 31/1
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Abandone a

,

preguiça.niverso TPM
Elijane Jung universotpm@oc:orreiodopovo.c::om.br

Riso e 'respeito
Acriatividade do povo brasileiro não tem limites. É a música

doMichel Teló que virou paródia para tudo, é a estudante
bêbada lá de Curitiba que pedia ao pai para não matá-la (e

que ganhou uma versão de "Ai, se eu te pego!"), é a "cutucada"
que o Daniel deu naMonique do BBB, é a tal Luiza que está no
Canadá ...qualquer coisa émotivo para dar-risada e eu adoro

isso!Agora, falando sério: a pedrada que o vocalista doRestart
levou em pleno showfoi covardia. Ninguém é obrigado a gostar
de nada nem participar de eventos que não vai curtir. De mais a
mais, o menino é só um garoto como tantos, querendo ganhar a ,

vida!Respeito é o primeiro passo para um mundo civilizado.

É o FLASH
A São Paulo FashionWeek,
assim corno foi a semana de
moda no Rio. Pelas marcas
nacionais que vêm se

destacando e mostrando que
o nosso mercado temmuito
valor. Pelo talento dos nossos
estilistas e pela produção e

organização dos eventos. A

SPPW, que começou ontem,
encerra na próxima terça, dia
24, e hoje, entram na passarela
duasmarcas que eu curto
muito: Iódice e Triton. Flash!

É ATREVA
Quem critica pessoas que
assistem ao BigBrother. Pará,
né, gente?Tudo bem criticar
o programa, a emissora, não

, gostar, achar amaior caca
domundo...mas, qual é o
problema de gostar de assistir?
Ninguém vai ver o BBB para
ficarmais culto!Apessoabem
sucedida, inteligente e que
sabe tudo de literatura, teatro,
política, economia não vai
emburrecer! Jogar pedra
nas pessoas pelas suas
escolhas? Treva!

Atrasadinha
Sei que prometi novidades e quero garantirmais uma vez que
elas virão. Como eu não sou amulher mais sortuda domundo,
nem tenho o poder de gritar "abracadabra' e ver tudo acontecer
como eu gostaria, ficaram alguns detalhezinhos a serem acertados
(coisa pouca). E, então, sim, devemos ter alguns espaços diferentes
por aqui que, eu espero, vocês possam curtir e aproveitar
bastante. As meninas que esperam para o Divã, já na semana
que vem retomamos esse espaço, que permanecerá, ok? Às que
desejarem responder as perguntinhas, mandem email e eu envio o

questionário, está certo? O email está ali em cima ó. ••

Contabilidade
Consultoria Empresarial

C�I:ISC, 006269/11
P!\lfissíOn(íllsmo. ,Cºmfl�ul�cia 0_,

�.
-

CI udibilidada

wwwgUnll..comobr

(47)3371 04741 UMA PAROOIA QU! DA GERIU.

Palavra de homem
Texto atribuído a John Lennon:

u

...Fizeram a gente acreditar
que os bonitos e magros são mais amados, que os que transam

pouco são caretas, que os que transam muito não são confiáveis
e que sempre haverá um chinelo velho para um pé torto. Só não
disseram que existe muito mais cabeça torta do que pé torto.
Fizeram a gente acreditar que só há uma fórmula de ser feliz, a
mesma para todos, e os que escapam dela estão condenados à

marginalidade. Não nos contaram que estas fórmulas dão errado,
frustram as pessoas, são alienantes, e que podemos tentar outras
alternativas. Ah, também não contaram que ninguém vai contar
isso tudo pra gente. Cada um vai ter que descobrir sozinho ...

"

Dica amaleras
Asmeninas estão caprichando cada vez mais no amaleras.blogspot.
com. Babei em um post feito com nail arts para a gente se inspirar.
Uma mais lindinha que a outra e dá vontade de fazer todas. E o

vídeo que elas postaram lá, uma propaganda da cerveja Carlsberg
que fala sobre preconceito, é um dos melhores que já vi. Vale a pena
conferir o trabalho das meninas no blog. Passa lá e divirta-se!

CTRL C + CTRL V
COMO E.SlRAGAR A'PAZ DOM$snCA li.M POUCAS PALAVRAS

PAPAI OISSE QUE A NOVA
SE,CRETÁRIA DELE e

UMAGATAJ!!

TRICOTANDO
• o Carnaval está virando
a esquina e, apesar de nossa

região não comemorar com
ummega feriado, a data não
passa totalmente em branco.
Vale ficar ligado no desfile
dos blocos e o tradicional
baile. O abre alas, que eu
quero passar...

• Hoje é comemorado o

Dia Nacional do Fusca, o
primeiro modelo fabricado
pela cempanhia alemã
Volkswagen. Foi o carromais
vendido nomundo e todo
mundo já teve, já andou ou já

,

empurrou um fusca na vida...

• Sobre as leis que
pretendem censurar a

- internet, MarkZuckerberg
postou em seu Facebook:

.

"Não podemos deixar
leis mal pensadas

• ficar no caminho do
desenvolvimento da

,

internet. O mundo precisa
de dirigentes políticospro
internet". Apoiado!

• u
...Ela disse adeus e

chorou, já sem nenhum
sinal de amor. Ela se vestiu
e se olhou, sem luxo, mas
se perfumou. Lágrimas
por ninguém, só porque é
triste o fim. Outro amor se
acabou. Ela disse adeus ... "

(Paralamas do Sucesso em
Ela DisseAdeus)

I

!
(
�
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www.imoveiscapital.net
473372-1845

473370.2900

Moa Gonçalves

Nova
T Jôcê não sabia? Então fique esperto! A
V lei do estacionamento grátis em shop
pingsjá está vigorando. Funciona assim: a
caixa sabe, porém só dispensa o pagamen
to se você pedir. É necessário que o valor
da compra seja dez vezes maior do que o

valor do estacionamento. Exemplo: se o es

tacionamento custa R$ 3 e você gastou R$
30, com qualquer coisa, de alimentação a

roupa, peça o cupom fiscal e, apresente ao
caixa do estacionamento.Apontou?

Patrimono
Hoje às 8h45min, os sócios da Patrimono,
agente associado daXP Investimentos,
recebem convidados no Pérola
Conveniência para um delicioso café,
seguido de uma coletiva de imprensa, para
apresentar amaneira como as pessoas estão
construindo um futuro financeiro melhor.

uxixo
Sabe aquela arquiteta que'juravamorrer
solteira? Homem na vida dela só o pai?
Pois é, dizem os mais próximos; que, no
fim do ano, a profissional liberal engatou <'

namoro com empresário separado
de Jaraguá do Sul e até fala em dividir
o mesmo edredom. Quem diria! Só
tomando mesmo um copo bem gelado do
chope Kõnigs Bier.

�

mMÍLIA. Os innãos Cassiana e Cassius com amãe LeOa Gonçalves, no Kantan Susbi Lounge

FOTOS MAURICIO HERMANN

UPPER k,d�

Festa de
-

igreja
No sábado e no domingo,
vai acontecer a tradicional
festa da IgrejaMatriz São

Sebastião, em Iaraguá do
Sul. Além do tradicional

serviço de cozinha, o
grandioso evento contará
com a presença do badalado
Musical JS, do amigo
Sérgio Ulrich e-cia será a

presençamusical.

Leitora liel
o leitor fiel de hoje é o '

amigo Aurélio Mannes Ir,
que sempre lê esta coluna

para ficar por dentro
das novidades de nossa
sociedade. Valeumesmo!

a

SEGUROS
GARCIA

.

CORRETORA

473371·1788

• o meu amigo-:Kalico
Le�1nann bate as taças
efaz tim.tim bemnes.ta
sexta-feira. Parabéns!

'

•TâniaMaria deBorba e

RicardoToniazformam um

belo e simpático casal. É
isso ai amigos.

•A amiga Georgete
Damm, da Confeitaria Bela
Catarina, estampa, hoje,
a capa daRevista Nossa
weekenâ:

•Esseano�erá comemorada,
emJaraguádo Sul,au»
Stammtisch.Amaiorfesta
de amigos da região nortes
Volto do assunto.

• Reserva-e Richard's,
duas famosas grifes que
estarõo, ainc{a este ano, nas

prateleiras ddUpperMan.

• Inácio Carreira é uma
das figuras que ddmiro pelo
o carátere participação na

culturajaraguaense.

• Seja voluntário, doesangue.

.• Com essa,fui!

3370-3242

a
moagoncalves@netuno.com.br

Campanha
Na próxima semana, vai rolar
no meu Facebook a campanha
"Só vou se o Adrianinho for",
para fazer o Adrianinho Iunkes
sair travestido esse ano no

Carnaval de rua, em Iaraguã.
Quem compartilhar concorre a

Kits Pecinhas.

Para agendar
A 4a Macarronada Beneficente
do Moa será dia 31 de março,
sábado, a partir das llh. O
encontro terá como parceira
a Fuel Living e a entidade
beneficiada será ABVN

(Associação BeneficenteVida
Nova),ONG que abriga jovens
dependentes químicos

Dica de hoje
Curtir obar Scondinho. Sempre
um bom petisco e boa companhia .

Níver do

Percy
Não ousem esquecê-lo: o
boa gente Percy Norman
Ioesting , o Naco, é o
grande aniversariante
de hoje e vai adorar
saber que foi lembrado.
Mil vivas!

Deus sempre
tirá pessoas
da sua vida .'

com.a1gum
Rropósito,

então, pense
bem antes de
correr atrás

delas!

ftnô.umo

1

SUSHI Debora Tomelin e Poliana Hack em noite de comida japonesa

Onde comer bem
Na confeitaria Bela Catarina. Um
dos melhores doces da região.

Hard Voltage
Hoje, na badalada casa de eventos
London Pub, teremos uma noite
super animada com a banda
HardVoltage, rock 'n roll em alta

voltagem. Bom demais!

Pensando
bem...

"A felicidade bate na porta,
mas não gira amaçaneta.
Quem decide se quer que ela
entre ou não é você!".

AGITO Pabicia
Oliveiraenavia

Fonnigari conferindo
a noite jaraguaense

·���hRJ.�(.)'(JI!
Troféus e Medalhas:

L�-:.'1Q44_�
AMIGAS, .II anüga Cris A1dl'ovandi e EmiIi Ropelato nos lugares da moda

1

OPORTUNIDADE

Empresa com sede em São Bento do Sul no ramo
de embalagens e produtos descartáveis com

mais de .800 itens em sua pauta (fabrica e

distribui) no segmento de mercados,
panificadoras, açougues e verdureiras e

restaurantes. Recruta vendedores para as

cidades de Corupá, Guaramirim, Massaranduba,
Schroeder, São Francisco do Sul e uma parte de

Jaraguá do Sul e Joinville que tenha alguma
experiência .em vendas, e que possua carro.

Empresa oferece: salário i[licial e comissões.

Interessados enviar currículum para
sabensul@sabensul.com.br ou

ligar para 47.9187.7609 com Adryel.
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Marley está de volta para
mais diversão, e desta vez

ele fala! É isso mesmo,
o pior cão do mundo tem
uma voz e uma atitude
para combinar. Junte-se
a Marley e seu amigo de
verão, Bodie Grogan. Eles
vão causar estragos em

um concurso de cães da
vizinhança. No elenco estão
Oonnelly Rhodes, Chelah
Horsdal, Sydney Imbeau,
Merrilyn Gann e Travis
Turner..

CRÔNICA
O OURO
EUROPEU

Se alguém não v�i be� de dinheiro no bolso,
se a empresa nao esta com seu faturamento

esperado, se um país passa por uma crise
econômica, a cultura é sempre uma das
primeiras vítimas, senão a primeira sacrificada
no altar orçamentário. Na Alemanha, com a

Europa em plena crise, está se investindo mais
em cultura. Mais do que' nunca, dizem uns. A
Alemanha possui um ministro da cultura que
é invejado por todo o continente. Para ele,
o bem mais precioso da Europa, seu maior
capital de giro, é a cultura. Há três meses, em
um congresso de cultura europeia, na Polônia,
filósofos e analistas rufaram o mesmo tambor:
"o futuro da Europa depende da cultura". Ao
ver desses, o mundo está carente de "uma nova
Biblioteca de Alexandria", capaz de armazenar
tudo que o mundo em curso vem produzindo.

A Europa passa por campanhas para que as

pessoas se abstenham de ver televisão todos os

diaspara não se contagiarem pelo pessimismo.
Adotei também essa lição de casa e estáme
fazendo um bem.

No início desse mês, a União Europeia propôs
um programa de fomento às artes em geral na
contramão da píndaíba reinante. Já naAlemanha,
batizado de Europa Criativa, um projeto no total
de 2 bilhões é para incrementar as atividades
culturais do país como cinema, música, literatura
e arquitetura.

Muitos dizem; "o programa não estimulará a

economia" e outros
"é ingenuidade
supor que aarte

possa arrefecer
as tensões em
um mundo tão

dividido como o

nosso. Prevalece o

otimismo dos que
se comprometeram
coma ideia de

que aproveitar e
estimular o potencial
criativo das pessoas

é um caminho seguro, e o mais digno, para se

alcançar as metas de crescimento sustentável,
de empregos e coesão social. Árduo será.

despertar o interesse da iniciativa privada
em participar desse mutirão com uma nova

mentalidade, com os alemães, os franceses.
Nenhum outro povo acredita mais em seu "ouro
cultural" que os franceses. Boas razões-não lhes
faltam. Em 2010, o Museu do Louvre recebeu
5% a mais de visitantes que no ano anterior.
Paris continua sendo a cidade mais visitado do
mundo. E o que os franceses vendem de sua

capital: a cidade cultural.
Essa novamaneira de pensar também pode

começar por nós. Sejamos iguais aos alemães,
se estamos com problemas financeiros,
investimos em nós, investimos na nossa cultura.
Oportunidades e de fácil acesso estão por todos
oslados e a qualquer hora, basta procurá-las.

I'
Sejamos iguais
aos alemães,
se estamos

com problemas
financeir.os,
investimos em

nós, investimos
na nossa cultura.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essa cachorrinha muito manhosa e cheia de pose foi jogada à
beira da rua dentro de um saco de lixo. Mas, por sorte, acabou
sendo resgatada e sobreviveu. Agora, só quer é encontrar
alguém disposto a adotá-Ia para que possa enchê-lo de

carinho. Informações: (47) 8412-0194.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
íris marca um encontro com Griselda. Beatriz fala

para Glória que ainda não sabe o que fazer com rela

ção aVictória. Pereirinha gar�nte a Enzo que descobri
rá o mistério que envolve o enriquecimento repentino
de Teodora. Rafael se emociona ao pensar no filho
com Amália. René Junior foge de Crô e Baltazar. René
afirma que não vai perdoar Griselda e compara suas

atitudes às de Tereza Cristina. Tereza Cristina manda
Ferdinand sequestrar Alice. Luana vai ao quiosque avi
sar a Álvaro que a mãe corre perigo. Teodora procura
Wallace. Letícia vê Chiara desmaiar e liga para Fábio.

• A VIDA DÁGENTE
Manuela fica incomodada com Ana e se apres

sa para ir embora. Lourenço se encanta com Tiago.
Dora conhece Humberto, o sócio de Marcos. Ana se

preocupa com o comportamento de Júlia no colégio.
Laura e Lúcio vão ao chá de bebê de Celina. Laudelino
alerta Rodrigo para a queda no faturamento do bufê
com a saída de Manuela. Ana decide conversar com

a terapeuta. Nanda fica espantada com o péssimo
rendimento escolar de Francisco. Ana diz para Alice

que está preocupada com Júlia e que vai terminar com

Rodrigo.
'

• AQUELE BEIJO
Rubinho provoca um acidente com Vicénte. Jo

selito desconfia de Herondí. Raimundinha diz que
pensará em um jeito para Damiana ficar com Felizar
do. Lucena confirma a uma jornalista que é a espo
sa de Vicente. Felizardo pensa em casar Valéria com

Damiana. Agenor fica frustrado com a amargura de
Belezinha. Agenor e R(líssa estranham a cumplicidade
entre Raimundinha e Damiana. Belezinha começa a

trabalhar na Shunel. Vicente teme a repercussão so

bre o escândalo na porta do restaurante. Camila flagra
Ricardo e Bernadete brincando com Flavinho. Marus
chka recebe uma carta anônima.

• VIDAS EM JOGO
Cleber telefona para Carlos e perqunta se ele

gostou da coroa de flores. Daniel fala para Severino

que descobriu um segredo capaz de acabar com o

casamento, mas o pai o aconselha a não fazer nada
de que possa se arrepender. No momento da troca de

alianças, Daniel interrompe a cerimônia e se encami
nha até o altar. Cacau diz a Daniel que amaWellington.
Cleber aponta a arma para Francisco e depois para
Rita, que foge. Fátima é atingida no peito. Cacau corre

para socorrer a mãe, mas se dá conta de que também
levou tiros. Welligton confessa a Fátima que Cacau
não está grávida.

-ANIVERSARIANTES
20/1
Adriano E. Grassmann
Alexander Strenner

Angela Schneider
Atilano Manke
Carlota M. Prestini
Claus M. Hackbarth
Dilmar L. TIssi
Dilma Balmann
Elaine C. Webber
Elisete Schneider
Elizete Prestini
Elfrida Fischer

Franciele Bertoli Ola Martini
Relindes Bendhalk
Sebastião J. Curcio
Sebastião M. Rosa
Sebastião Neckel
Sebastião Venera
Silene R. Hafemann

Stephany lapella
Taianara CClaço
Valdir S. Berlamino

Valquiria G de abreu
Vanderlei Opperman

Gerdi Bihr
Guilherme Gonçalves
Heloisa F. Borchardt
Joana O. Macoppi
Lorisete L F. Kuester
Lucas V. Caviquioli
Lucio P. Vitorello
Luiz C. Pirende
Marcel Finta
Max H. Hemmer
Neide Urbanski
Oneide R. de Jesus

A maior artista do Brasil
está de volta. O maior
show do Brasil em Nova
Iorque! O CO e OVO
mais esperados do ano,
gravados ao vivo no

Madison Square Garden,
templo dos grandes shows
dos Estados Unidos! Muitos
sucessos e várias músicas
inéditas. Participações
especiais de: Juanes,
Nelly Furtado, Seu Jorge
e Oiego Torres.

•
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

WILLllRAlJDO.COI't'.6R

AS AVENTURAS DE TINTIM
Tintim é um jovem repórter, que está sempre atrás de
boa matéria. Um dia, ele vê à venda na rua o modelo de
um galeão antigo e resolve comprá-lo. Logo, dois outros
interessados o abordam, querendo adquirir o objeto, mas
Tintim não o vende. Ele leva o galeão para casa, onde o

-

coloca em destaque. Só que a entrada de um gato faz
com que Milu, seu cachorro, o persiga dentro de casa

e, por acidente, derrube o galeão. Ele fica danificado e

um pequeno cilindro sai de seu interior, sem que Tintim

perceba. Eis que uma grande aventura começa.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Leg (14h, 16h30,
19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• As aventuras deTIntim - Dub (14h40, 17h, 19h10 e 21h20)
• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (14h, 15h50, 171140, 19h30 e 21 h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Leg (13h45,
16h25, 19h e 21 h30)
• Cine Garten 2
• O gato de botas - Dub (13h e 15h)
• Missão Impossível - Protocolo Fantasma - Leg (18h50)
• A hora da escuridão - Leg (16h50)
• Cavalo de guerra - Leg (21 h20)
• Cine Garten 3
• Missão Impossivel - Protocolo Fantasma - Leg (21 h40)
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h30)
• Cine Garten 4
• Dois coelhos - Dub (14h30, 17h, 19h20 e 22h)
• Cine Garten 5
• As aventuras de Agamenon - O repéner - Nac (13h15 e 14h45)
• Imortais - Dub (16h15 e 18h30)
• Imortais - Leg (21 h)
• Cine Garten 6
• As aventuras. de Tintim - Dub (14h15 e 16h40)
• As aventuras de Tintim - Leg (19h10)
• Cine Mueller 1
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (14h, 16h, 18h e 20h)
• Missão Impossível - Protocolo Fantasma - Dub (21 h50)
• Cine Mueller 2
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Dub (13h45,
16h20, 19h e 21 h30)
• Cine Mueller 3
• As aventuras de Tintim - Dub (14h20, 16h45, 19h15 e 21h40)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• As aventuras deTIntim - Dub (14h10 e 16h40)

• As aventuras de Tintim - Leg (19h10 e 21 h45) r

• Cine Garten 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
• Dois coelhos - Dub (14h20, 16h30, 18h50 e 21h)
• Cine Neumarkt 5
• A hora da escuridão - Leg (22hl O)
• As aventuras de Agamenon - O repórter - Nac (13h50 e 18h)
• Imortais - Dub (15h45 e 19h40)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• O gato de botas - Dub (14h)
• Cavalo de guerra - Leg (18h30 e 21 h30)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Dub (16h)
• Cine Norte Shopping 1
• As aventuras de Tintim - Dub (13h50, 16h20 e 18h50)
• As aventuras de Tintim - Leg (21 h25 e 23h50)
• Cine Norte Shopping 2
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Dub (13h,
15h50, 18h40 e 21h30)
• Cine Norte Shopping 3
• O gato de botas - Dub (13hl O)
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Leg (15hl O,
18h, 20h50 e 23h30)
• Cine Norte Shopping 4
• Dois coelhos - Nac (14h40, 16h50, 19h25 e 21 h50)
• Cine Norte Shopping 5
• As aventuras de Tintim - Dub (13h20, 15h45,
18h10, 20h45 e 23h10)
• Cine Norte Shopping 6
• Alvin e os esquílos 3 - Dub (13h30 e 15h30)
• Cavalo de guerra - Leg (17h40 e 20h40)

• Cine Norte Shopping 7
• Alvin e os esquilos 3- Dub (14h50, 17h e 19h10)
• A hora da escuridão - Leg (21h20 e 23h20)

Roberto Justus
curte a família
Curtindo férias emMiami com a família,
Roberto lustus, 56, contou que é um prazer
ter uma filha pequena na atual fase de sua
vida. Rafaella, de dois anos, é o xodó da casa:
"não tenha dúvidas de que um homem na

minha idade, comumamulhermais nova
e um bebê, acaba revivendo ummonte de
coisas. Ter filho nesta idade é muito gostoso,
alimenta a relação", disse.

.

Ex de Neymar está
namorando ator
A atriz Daniela Carvalho, que integrou
o elenco passado da novelaMalhação,
da Rede Globo, pode estar namorando o

ator Gustavo Leão. Segundo consta, a ex
namorada do jogador de futebol Neymar
foi vista com o rapaz em um climabem
romântico nos corredores do Projac, no Rio
de Janeiro. Por isso, o romance veio à tona
no início desta semana.

Rihanna descansa
em praia do Havaí
A cantora Rihanna, que recentemente
lançou novo CD, aproveitou para viajar ao
Havaí. Ela pretendia descansar, por isso,
foi sozinha. Com um vestido rosa, sobre
um biquíni azul, a cantora relaxou em
uma praia próxima ao hotel em que estava

.

hospedada. Enquanto esteve no local,
Rihanna fumou incessantemente seus

inúmeros cigarros.

Viviane Araújo faz
barraco no Twitter
Amodelo VivianeAraújo se envolveu em
um bate boca via Twitter com a socialite
ValMarchiori, uma das participantes do

reality show Mulheres Ricas, da Band. O
que a rainha de bateria do Salgueiro não
sabia, no entanto, é que as alfinetadas e as

ofensas virtuais de que ela seria indecente
. partiram de um perfil falso e, portanto,
não teriam sido escritas porValo

HORÓSCOPO

Halle Berry vai
à Disneylândia
A atriz Halle Berry levou a filha, Nahla
Aubry, para aproveitar o início de ano ha

Disneylândia, em Anaheim, na Califórnia,
Estados Unidos. Carregando a pequena
no colo, a atriz conferiu as atrações do
parque no último sábado. Acompanhando
as duas, estava o atar Oliver Martinez,
atual namorado de Halle. Os três se

divertiram no carrinho de bate-bate, na
xícara e em outros bfinquedos.

I
Cantor cumpriu
serviço comunitário
Após ser preso em LasVegas, em setembro de
2010, por porte de cocaína, o cantorBruno
Mars teve o caso oficialmente elíminado
da ficha criminal. Ele cumpriu 200 horas de
serviços comunitários impostas porum juiz
da cidade, além de pagarumamulta de US$
2mil. Em entrevista, Mars disse que nunca
haviausado drogas antes do ocorrido e

comentou que a atitude foi tola.

ii ÁRIES II LIBRA
Seu anseio por independência vai crescer no trabalho e isso Dedique mais tempo aos familiares. Mesmo que chegue
pode ser útil para obter sucesso profissional e se destacar. sem ânimo em casa, contenha a impaciência Quanto mais
Com o par, compartilhe seus sonhos de amor. tolerante for, mais espaço abrirá ao amor e à ternura.

t.;J
TOURO

•
ESCORPIÃO

Ouça o que pessoas mais experientes têm a dizer e reflita Seus pensamentos estarão voltados para uma melhoria nos

antes de tomar decisões. Na paixão, a chave da harmonia conhecimentos profissionais. Pesquise bem antes de se
será a sinceridade. decidir. Demonstre a criatividade declarando amor ao par.

m
GÊMEOS

•
SAGITÁRIO

Terá interesse em aprender coisas novas, que tragam outras Coordene as atividades de modo a não prejudicar o trabalho
perspectivas no trabalho. No romance, atitudes cúmplices e nem se irritar com o que não consegue fazer. No amor, dê
leais serão valorizadas. mais valor à qualidade do tempo que passa com o par.

.

&I
CÃNCER

II
CAPRICÓRNIO

Limpe gavetas e armários, guarde tudo nos lugares certos: É tempo de dar um trato no visual e cuidar mais da aparência
é hora de contrariar a tendência à desordem. A paixão vai Reflita sobre a vida pessoal e mantenha o foco nos pontos mais
render momentos gostosos com quem ama. Aproveite! importantes. Valorize o que realmente faz você feliz.

RI
LEÃO

ii
AQUÁRIO

Encare a profissão com seriedade e dedicáção. Novos ventos Preste atenção nas oportunidades de trabalho e de crescimento
sopram a favor de quem comprovar competência. A noite, os prnfissional que aparecerem, No setor afetivo, tudo indica que
astros apontam mais entrosamento nas relações estáveis. terá troca de confidências entre voet1 e a cara-metade.

mi VIRGEM

• PEIXES
Contará com ótimas oportunidades para superar os desafios. Não se irrite por qualquer motivo. Terá condições de se

Em casa, convém ir devagar e expressar bom-senso. Um destacar junto aos chefes. Interesse afetivo por alguém do
clima carinhoso vai comandar o astral da paixão. círculo de amizades tende a crescer.

, I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



l1

MUsa) 1:>0
RQCA(.ANl>��
O Hall da Fama e Museu do Rock and Roll,
em Cleveland, Ohio, abriu sua biblioteca e

seus arquivos para o público, dando tanto
aos fãs, quanto aos acadêmicos, a

oportunidade de acessar itens que incluem
cartas pessoais de Madonna e Aretha Franklin
e imagens raras de apresentações dos Rolling

Stones do início da década de 80.
.,

Os caras tem mais de 3,5 mil livros, 1 Amil

gravações de áudio e 270 vídeos. Eu imagino
que coisas interessantes e até bizarras vão se

encontrar em um acervo desses.
É acessar e conferir: rcckhall.corn

Aproveitando os 30 anos da morte da cantora Ens

Regina, completados ontem, 19 de janeiro, acaba
de ser lançada uma nova edição daquela que é
considerada a biografia mais completa a respeito

dela. "Furacão Elis", de autoria da jomalista
Reginá Echeverria, chega às livrarias.

Em mais de 240 páginas, a escritora relata desde
a primeira vez em que Elis Regina cantou em

público, aos 11 anos, passando pela consagração
no 10 Festival de Música Popular Brasileira, na TV
Excelsior; o qual venceu com a música "Arrastão",
até os últimos dias de vida, em São Paulo, no

inído de 1982.

Outro aspecto destacado no livro é a importânda
dela como lançadora de novos compositores,

como Ivan Uns, João Bosco, Milton Nasdmento e

Gonzaguinha, entre outros.

No final, FuracãoElis traz a discografia completa e

bastante detalhada de Elis Regina.

]2FESTiVAL DE MUSICA
DE SANTA CATARINA

.JARAGUÁ DO SUL

DE 22 DE JANEIRO A 4 DE FEVEREIRO

, SENSAÇÕES or MÚSICA ESPERAM )1'1 VOC�

,. Em breve: PÃO COM OVO do CABANA CULT!!

l>ARA OUv1R 'eM
·2012

Fizemos uma lista de algumas bandas que vão lançar
novos trabalhos em 2012 e que você não poderá deixar

de ouvir. São eles:
Foo Fighters - O grupo já começou a trabalhar no

sucessor deWasting Ught É só esperar.
lhe KiIIers - Já estão em estúdio gravando o quarto
álbum da carreira. O nome aínda é desconheddo.

Kiss - "Monster", o vigésimo álbum da banda, deve sair
ainda no primeiro semestre deste ano.

Marilyn Manson "... Em fevereiro chega o oitavo disco do
cantor: "Bom Vjlrairi".

Oueens of 1he Stone Age - Um dos grupos de rock
mais interessante dos últimos tempos lança neste ano $eU

novo álbum.
Rush - "Clockwork Angelsfl é o nome do novo álbum do

trio canadense mais virtuoso da história do rock.
SIash - Neste ano, o ex-Guns n' Rases, lança o segundo

álbum da sua carreira solo.

Smashing PI.mpkiQs - Oceania é o nome do novo disco
da banda que conta com apenas um integrante da

formação original.
Soundgaden -,Após 16 anos, um dos maiores nomes do

grunge, lançará um novo disco em 2012.
lhe Strokes - A primeira banda de rock de riquinhos a

dar certa, já está escrevendo músicas novas, que serão

lançadas no segundo semestre deste ano. .

Paul Mccartney - "Kisses On 11:1e Bottom" será lançado
em fevereiro e trará versões de clássicos americanos.

VéIl HaIen - liA Dífferent Kind Of Truth", será o primeiro
com os vocais de David Lee Roth desde 1984. David foi o

vocal de "Jump".
Aerosmith - Prometendo voltar à sonoridade dos anos
70, a banda lança, neste ano, o primeiro disco de inéditas

desde 2001.
Bac:I ReIigion - Este ano o sexteto lança seu dédmo sexto

trabalho.
BIack Sabbath - Apesardo câncer de Tony lommi, a
banda deve lançar um novo álbum ainda este ano.

Oeftones �O SUcessor de Diamond Eyes promete ser

ainda melhor.
John Mayer - "Bom and Raised"r O quinto do cantor; saí

ainda este ano.

Esperança: Os Beach Boys não podem ser a única grande
banda de rock a se reunir na estrada este ano. Um brinde
à esperança de que Talking Heads, Srrrths, Fugees, Pink
Floyd, Kinks, Led Zeppélin finalmente tomem juízo e

juntem de novo suas bandas.

(" AGENDA
./ HOJE - HARD VOLTAGE - AC/OC Cover

london Pub - 23h
7HOJE - Eduardo Moretti - HOUSE MUSIC
ÜcõBar-.23h----·-·-

_.,,_

----..._-------_---

./ 16.02.2012 - PATIFARIA - Rock'n'Roll
üeo Bar:-22h

- -

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
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Quer publioar sua loto?'
É só mandar para recepccllo@ocorreiodopovo.c:om.br.

.
.....•
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1. Parabéns à princesinha Júlia, que
completou seu 10 aninho no dia 13/01.
Felicidades é o que desejam os pais
Richard e Gisele Meier, os avôs Silvio e

Rose, juntamente comtoda a família.
g".Feliz·Aniversário para Regiane Arn�t,
que comemorou idade nova no últhno
sábado, dia 1411. Quem homenageia
com muito amor, são seu esposo
Paulo Vitor Arndt e seu filho Vitor
Manoel Atdnt.
3. Seja bem vinda Nayara Elyzabeth
Marquardt, que nasceu no dia 15/12.
Os pais Anderson e Rafaela desejam
muitas felicidades e muita saúde.
4� Os fill10s Marcelo, Marcela, Márcia,
Marcileia. e Diego parabenizam os..
amados pais Joaquim e Juraci pelos
30 anos de casamento,
5. A princesinha Emanuelle Laurindo,
que completou no dia 18/01 seus 6
meses. A Manu é a fonte de alegria nas

vidas do papai João Paulo e da mamãe

Marina, que todos os dias agradecem a

Deus por esta grande bênção.
§, Parabéns para Elfi Marquardt
Theilacker, que no dia 19/1 completará
74 anos de vida. Quem lhe deseja
felicidades são o esposo Heins

Theilacker, a filha Rosani e o

genro Rufino.
7. O gatinho Murilo S. Sasse

completou 2 aninhos no dia 1111.
A titia Daia e a Vovó Zita lhe desejam
muita saúde e felicidades.

ft" Lana Mariel curtindo uma balada
do último sábado dia 1411.

9" A mamãe Luiza Rubini deseja tudo
de bom para o filhote Gabriel Rubini

Mundt, que completou 4 meses no

último sábado, dia 14/1.
18. Felicidades para o casal Hartur
Giovano Valler e Vânia Pamplona.que
comemora 1 ano e 5 meses de

namQF<:I h'�je, dia 20/1.

:t�iiPlt.ra�éns para Josemeri C()el�·."
que.co.melTtorou seu aniversário dia
t8/01.
12, As amigas Paula Salmazzo, Ana
Carolina Menezes e Luisa Marina
Schauffert passeando pela praia
de Itapema.

(

I

J

j
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PONTO·DE VISTA
SERGIO SEBOLD. ECONOMISTA
E PROFESSOR INDEPENDENTE

SOBERANIA NÃO ESTÁ À VENDA

Sinto com alegria ao ver o país par
ticipar de eventos internacionais,

particularmente no esporte. Esse

sempre foi um grande moderador dos

impulsos típicos da juventude, como
também estimulador das boas virtudes,
dado seu grau ético estabelecido nas dis

putas. Um dos belos estímulos e virtudes

que esporte promove é a não bebida al

coólica, ao cigarro e outros vícios.
A Copa do Mundo em 2014 será um

grande momento de congraçamento
universal. Pelo lado econômico serão

novos empregos no país. Sendo uma

competição de nível internacional
é necessário seguir certas regras do
evento. Graças à iniciativa de João Ha

velange, a FIFA se transformou numa

gigantesca multinacional do esporte,
organização não econômica (1) que
visa aproximar os povos através do fu
tebol, hoje uma paixão universal. En
tretanto esta multinacional se trans-

formou num monstro com tentáculos
de interesses comerciais, tanto pela
mídia, como por produtos correlatos
à sua atividade. Sua dimensão acabou
criando um mercado próprio onde a

cada evento, forma-se um leilão pelo
número de países interessados.

Para tanto foram feitas exigências
técnicas em relação aos estádios, para
que pudéssemos nos candidatar. Nos
sos estádios estão em estado deplo
rável, assim como outras exigências
(aeroportos, hotéis, alojamentos, in
fraestrutura etc.), para maior sucesso
do evento. Tudo isso está se cumprin
do. Entretanto,' por trás desta sigla. há
poderosos interesses comerciais, onde
uma delas é a de cerveja.

Vem se fazendo um esforço através
da Comissão Permanente de Adoção
de Medidas de Prevenção e Combate à
Violência nos Estádios de Futebol, para
uma cultura de sobriedade em bebidas

alcoólicas tal é o estrago da violência

que vem sofrendo a sociedade por este
viés. São medidas que felizmente estão

surtindo efeito.
Para nossa surpresa, vem a enti

dade (FIFA) através de seus escalões
insistir na liberação das bebidas alco
ólicas na Copa de 2014, numa atitude

arrogante de querer obrigar nossas

instituições mudar um conceito já ins
talado da não bebida alcoólica (cer
veja) nos. estádios; com argumento
falacioso de exceção, apenas durante
a copa para maior "brilhantismo". A
Comissão manifestou repúdio claro e

veemente por qualquer mudança na

atual política de bebidas nos estádios.
Somos um país soberano, jamais

poderá se curvar aos ínteresses.empre
sariais. Este assunto não deve ter es

paço para este tipo de discussão. Está
na hora de dizer um basta: a soberania
não está à venda.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 17/1, às llh45, a Sra. Ma
dalena P. De Lima, com idade de 67 anos. O

sepultamento foi realizado dia 18/1, às 14h,
saindo féretro do Salão da Igreja Santa Ana -

Tifa Martins, seguindo após para o Cemitério
da Barra do RiQ Cerro.

• Faleceu no dia 18/1 às 6h, o Sr. Horst

Sporrer, com idade de 71 anos. O sepul
tamento foi realizado dia 19/1, às 9h,
saindo féretro da Capela Mortuária Ma

ria Leier, seguindo após para o Cemitério
do Centro.

• Faleceu no dia 19/1, às 3h30, o Sr. Te
lemaco Mezomo, com idade de 77 anos.

O sepultamento será realizado hoje, dia
20/1, às 09h, saindo féretro da Capela
Mortuária do Vila Lenzi, seguindo após
para o Cemitério do Vila Lenzi.

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DESANlACA:D\RlNA
Tabelionato do Munícípío eComarca deGuaramirim - CHRlSTA INGE HlLLEWAGNER, Interventora

Rua 28deAgoston"l918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa
gar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de
resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não O fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente, A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou dorniciliadaís) fora da Circunscrição Geogrãfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 c/c 102i!, todos do CNCG).

Protocolo: 25232 Sacado: CESAR LUIZ ZAMBONl CPF: 838.637.539-68 Cedente: IMOBillARIA BEM
VIVER lJ'DA CNP): 04.573.125/0001-61 Número do Título: OOC/03 Espécie: Duplicata deVenda Mercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
10/12/2011 Valor. 204,21 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

•

Protocolo: 26428 Sacado: CICERO IDEVANO GONÇALVES CPF: 054.532.059·38 Cedente: MECANlCA
LERFEI lJ'DA CNP): 95.844.593/0001-89 Número do Título: 0956 Espécie: Duplicata deVenda Mercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
10/01/2012 Valor: 104,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,00

Protocolo:26424Sacado:CLAUDrnCARLOSDEOIlVEIRACPF:023.912.919-90 Cedente:ARNOFRAN
CISCO DEREm ME CNP): 86.727.989/0001-55 Número do Título: 0000000507 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 10/01/2012 Valor. 159,25 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 68,54, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26468 Sacado: COSMAN PAVIMENTACAO LIDAC ;P): 14.210.580/0001-56 Cedente: FM FAC
TORING FOMENTO MERCANTIL lJ'DA CNP): 11.811.333/0001-17 Número do Título: 081120IlB Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimen
to: 10/0112012 Valor. 2.100,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25314 Sacado: EDILENE GOMES CPF: 057.142.099-07 Cedente: BANCO FlCSAS/A CNP):
61.348.538/0001·86 Número do Título: 998237650·2 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante:
BANCO FlCSA S/ADataVencimento: 25/08/2009 Valor. 18.086,88 liquidação após a intimação: R$ll,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26440 Sacado: EUGENIA SAFANEUWULF CPF: 899.189.839-49 Cedente: COOPERATIVA

CRED. RURAL INTER. SOOO. uns ALVES - CREDIALVES CNP): 04.430.100/0001-09 Número do Título:
000696 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 10/01/2012 Valbr: 1.696,03 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26208 Sacado: GILBERTO MARTINS DA SILVA ME CNP): 13.823.595/0001-27 Cedente: IARA
INDUSTRIA E COMERCIO lJ'DA CNP): 09.262.525/0001-70 Número do Título: 00259212-3 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANIC BRASIL SA - BANCO MULTIPW
DataVencimento: 30/12/2011 Valor: 3.509,37 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26495 Sacado: GUINCHO BATISTA TRANSPORTES ITDA ME CNP): 10.856.875/0001-43 Ce
dente: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNP): 07.573.244/0001-02 Número do Tí
tulo: 6499.1/5 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: fD\U UNIBANCO SA
Data Vencimento: 25/12/2011 .Valor: 483,60 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26141 Sacado: HIllOTRANSPORTES ITDACNP): 12.677.799/0001·34Cedente: BANCOVlPAL
CNP): 09.526.594/0001-43 Número do Título: 1762 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RlM Data Vencimento: 14/12/2011 Vaiar:
860,00 Liquidação após a intimação: R$11 ,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 26562 Sacado: INAC10 SlBOWICZ CPF: 665.450.569-72 Cedente: CRAVIL CNP):
85.789.782/0001-42 Número do Título: 00465901 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 08/01/2012 Valor:
82,70 Liquidação após a intimação:R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 26262 Sacado: ISABEL RODRIGUES CPF: 084.003.769-43 Cedente: BANCO BRADESCO FI
NANCIAMENIDS SACNPi: 07.20�996/0001-50 Número doTítulo: 4261380067 Espécie: Nota Promissó
ria Apresentante: CONTlN1 E CEREARO ADVOGADOS ASSOCIADOS SA DataVencimento: 1�/I1/201O
Valor. 11.779,20 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00

Protocolo: 26447 Sacado: )CLPlNTURAS E)ATEAMENTOS lJ'DA - ME CNP): 02.473.90110001-03 Ceden
te: EQUIMOV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E REPRESENTAÇOES lJ'DA CNP): 05.935.312/0001-00
Número do Título: 2769/3505 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO BRADESCO SA DataVencimento: 09/01/2012 Valor. 175,00 liquidação após a intimação: R$lI,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25310 Sacado: LEANDROWPESDOS SANTOS CPF: 062.353.269-71 Cedente: BVF!NANCEI
RAS/AC.EI CNP): 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131027019 Espécie: Cédula deCréditoBancário
Apresentante: SERGIOscm EADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 26/10/2009 Valor.
14.509,44 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo:25813 Sacado: LIIlANCOSTICHEESTEVAM CPF: 075.172.359-23 Cedente:BVFlNANCEIRA
S/AC.EICNP): 01.149.953/0001-89Número doTítulo: 251001709 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
IndicaçãoApresentante: 3G7ASSESSORlAEORGANIZACAO DE DOCUMENTOS lJ'DA DataVencimen
to: 24/06/2010 Valor. 52-?07,79 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 25630 Sacado: MACIGE COMERCIO lJ'DA - ME CNP): '/3.321.697/0001-76 Cedente: ADE
CONFECCOES DO VESTUARIO ITDA-EPP CNP): 10.212.521/0001-66 Número do Título: 895-03 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU ill!ffiANCO SA DataVencimen
to: 19/12/2011 Valor. 508,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 25931 Cedente: CONFECÇOES!NA INO PETROPOUS lJ'DA CNP):
12.308.330/0001-28 Número do Título: 3998001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 29/12/0201 Valor: 904,10 liquida
ção após a intimação: R$1I,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00 Protocolo: 26194
Cedente:MARARUBIA BATISTAMECNP): 06.871.423/0001-63 Número doTítulo: 391 Espécie: Duplicata
deVendaMercantilpor indicaçãoApresentante: !TAU UNIBANCO SADataVencimento: 25/12/2011 Va,
lar. 416,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 26235 Cedente:CONFECÇOESV2INDUSfRlAECOMERCIO lJ'DACNP): 66.761.396/0001-06
Número doTítulo: 009269-213 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indicaçãoApresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data Vencimento: 30/12/2011 Valor. 222,57 liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$S,OO, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26351 Sacado: MADEIREIRA PETRIZA lJ'DA CNP): 83.109.223/0001-19 Cedente: COMFLQ
RESTA ClA CATARlNENSE DE EMPREENDIMENTOS FLORESIAIS CNP): 84.721.224/0001-82 Número
do Título: 34376 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indicaçãoApresentante; BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 07/01/2012 Valor. 20.631,65 liquidação após a intima
ção: R$11,60, Condução-Rs 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26516 Sacado: MARIA DE FATIMA SPANCESKI - COMERCIO DE TINTAS CNP):
13.294.333/0001-12 Cedente: BELLUNO FUNDO DE lNVEST EM DIR. CRED - MUI11SETORlAL CNP):
10.338.491/0001-39 Número doTítulo: 449·3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApre
sentante: HSBC BANK BRASILSA - BANCOMUlTIPW DataVencimento: 26/12/2011 Valor: 980,16 U
quidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26340 Sacado: MED\LURGICA rorAR lJ'DA CNP): 05.326.168/0001-05 Cedente: PIRAMIDE
AUTO PEÇAS lJ'DACNP): 04.408.767/0001-05 Número do Título: 30/1234-4 Espécie: Duplicata deVenda

t.! 1 'I • ii I, I. d I I

Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Venci
mento: 10/01/2012 VaIar: 950,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$15,00

•

Protocolo: 25866 Sacado: MOACIR GREGORYCPF: 670.223.320-53 Cedente: POSTODEMOLAS GUA
RAMIRIM CNP): 00.804.148/0001·89 Número do Título: 0635 GM PI Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indícação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 24/12/2011 Valor. 407,50
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 26120 Sacado:NAOONAL PISOS lJ'DA CNP): 03.717.556/0001-91 Cedente: RV GEVAS FO
MENTO MERCANTIL lJ'DA CNP): 05.554.264/0001-00 Número do Título: )(72231-A Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por indicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data
Vencimento: 03/01/2012 Valor: 1.324,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Di
ligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 26122 Cedente: RV GEVAS FOMENTO MERCANTIL lJ'DA
CNP): 05.554.264/0001·00 Número do Título: X70869-C Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 03/01/2012
Valor. 356,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$
15,00 Protocolo: 26198 Cedente: DEITA INDUSTRIA CERAMlCA SA CNP): 47.595.863/0004-65 Número
do Título: 0159307-05 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indicaçãoApresentante: fD\U UNlBAN
CO SA DataVencimento: 24112/2011 Valor: 1.037,77 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

P;�;���i��-;i'-5;OS�::;;d�;PÃTIÜCIATORRESVAAGAS-CPF;õ47:�3ã:9B9:ii6---C;;;;��;�;HS;lC-BANK-BM-
SIL SA. - BANCO MUITIPW CNP): 01.701.201/0001-89 Número do Título: 48111 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por indicação Apresentante: HSBC BANIC BRASILSA - BANCOMUlTIPW DataVenci
mento: 10/01/2012 Valor. 163,50 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Dílígêncía;
R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 25719 Sacado: PEDRO NICOLAU HlOPE CPF: 180.875.589·87 Cedente: BOGO RECAPADO
RA DE PNEUS lJ'DA CNP): 05.831.488/0001-12 Número do Título: 2.584/1 Espécie: Duplicata de Pres

tação de Serviços por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 25/12/2011 Valor: 487,50 Iíquídação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25064 Sacado: POUACABAMENTOSTEXTEIS lJ'DA - ME CNP): 07.877.989/0001-65Cedente:
COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO !TA)AI CNP): 82.639.451/0001-38 Número do Título: 889/0001

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 01/12/2011 VaIar: 472,28 Liquidação após a intimação:R$II,60, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26269 Sacado: RENKAWÍiiCKI COMERCIO DE BANANAS lJ'DA CNP): 07.023.293/0001-71
Cedente: POSTO PATRAO lJ'DACNP): 20.736.252/0001-90 Número do Título: 054755 Espécie: Duplicara
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 05/0112012
Valor. 1.004,40 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 70,76, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 26128 Sacado: STB CURSOS E TREINAMENTOS CNP): 00.527.461/0001-17 Cedente: B. LOT
TI COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVIMENTAÇÃO CNP): 08.175.349/0001-76 Número do Título:
0100247501 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 03/01/2012 Valor. 1.147,46 liquidação após aíntimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 25493 Sacado: TEREZINHA)ANETE CRISTOFOUNI CPF: 601.414.849-34 Cedente: R.S
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS lJ'DA CNP): 12.977.459/0001-29 Número do Título: 00100078SA
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVenci
mento: 23/11/2011 Valor: 294,25 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$23,20, Edital: R$15,00

fu;;��i�-2633õ-s;,-�d��-TõKE-ZERoffiWiPAiüÃ-E-C(iNFECçoESiTIiA-CNpi:-i��9i:26iiOõO;:ã-1
Cedente: MUNDIALQUADROS E DESENHOS lJ'DA CNP): 06.272.029/0001-09 Número do Título: 0725
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERALData
Vencimen,o: 30/12/2011 Valor: 272,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26152 Sacado:VILSON EGGERTMECANlCA CNP): 11.541.678/0001-06 Cedente: BANCO SA
FRA SA CNP): 58.160.789/0001-28 Número do Título: 430681089 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 26/12/2011 Valor. 91,50 liquida
ção após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60,Edital: R$15,00

Protocolo: 26434 Sacado: VOGEL INDUSfRlA E COMERCIO lJ'DA - EPP CNP): 09.378.760/0001-01 Ce
dente: SOLDACKEQUIPAMENTOS lJ'DACNP): 09.1 17.842/0001-00Número doTítulo: NF3249/03 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIM DataVencimento: 12/01/2012 Valor. 732,92 Iíquídação após a intimação:R$II,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 26538 Cedente: FRAMATlNG MAQ. DE SOLDA
ITDA CNP): 02.795.642/0001-50 Número do Título: 0005830101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por indicaçãoApresentante:!TAU UNIlÍANCO SADataVencimento: 05/01/2012 Valor: 68,95 liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Guanunirim, 20 de janeim de 2012.

CHRlSTA !NGE HlLLEWAGNER, interventora

Protocolo: 26475 Sacado: ANA MARIA DOS SANTOS CPF: 016.118.760-95 Cedente: !NSTALADORA
MESCH LUZ DO DIA lJ'DA CNP): 06.231.931/0001-87 Número do Título: 65201 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 10/01/2012 Va
Iar: 313,89 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 25657 Sacado: ANA PAULARUCKLCPF: 078.582.339-55 Cedente: BV FINANCEIRASACRE
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNP): 01.149.953/0035-28 Número do Título: 131032372
Espécie: Cédula de Crédito BancáJio Apresentante: SERGIO SCHUl2E E ADVOGADOS ASSOCIADOS
DataVencimento: 10/05/2010 Valor.IO.495,68 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 25847 Sacado: BEM BRASIL AUTO CENTER LIDA CNP): 12.144.682/0001-95 Cedente: IDM
MED\LURGICA lJ'DA CNP): 72.219.520/0001-09 Número do Título: 11122 34 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVenci
mento: 27/12/2011 Valor. 314,41 Líquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$5,00, Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
----------------,;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 25902 Sacado: BRUNA MORAIS DEOIlVEIRA CPF: 058.696.739·76 Cedente: CM PISCINAS
lJ'DAMECNP): 05.399.012/0001-54 Número doTítulo: I Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi
cação Apresentante: fD\U UNlBANCO SADataVencimento: 20/12/2011 Vaiar: 141,50 Líquídação após
a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 25903 Ceden
te: CM PISCINAS lJ'DA ME CNP): 05.399.012/0001-54 Número do Título: I Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante:!TAU UNlBANCO SADataVencimento: 19/12/2011 Valor. 180,00
liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26422 Sacado: CARLOS MARTIN LEHN CPF: 058.932.509-40 Cedente: ARNO FRANCISCO
DEREm ME CNP): 86.727.989/0001-55 Número doTítulo: 000000757 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por indicação'Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
10/01/2012 Valor. 336,20 liquidaçãoapósaintimação:R$lI,60,Condução:R$44,10,Diligência:R$35,60,
Edital: R$15,00 Protocolo: 26423 Cedente: ARNO FRANCISCO DEREm ME CNP):-86.727.989/0001-55
Número doTítulo: 000000712 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCO
DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/01/2012 Valor. 118,94 Liquídação após a
intimação: R$1I,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VACINAÇÃO

Mudamas doses contra a pólio
Vacina contra a

.paralisía infantil
passará a ser

injetável, enquanto
gotinha será uma
dose de reforço

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

A vacina Sabin - a famosa goti
.l\nha - não vai mais ser a dose
de rotina contra a poliomielite:
a partir do segundo semestre do

ano, o calendário básico da vaci

nação infantil passa a ter como

dose padrão contra a paralisia
infantil a vacina Salk, injetável.
"A Sabin continua sendo utiliza
da como um reforço na imuniza
ção, enquanto a Salk vira a dose

(

inicial", explica o diretor de vigi-
lância em saúde,Walter Clavera.

Com a mudança, anunciada

pelo Ministério da Saúde nesta

quarta-feira, a primeira dose pas
sa a ser aplicada entre os dois e os

quatro meses de idade, enquanto
a dose oral servirá de reforço aos

seis e aos 15 meses de idade. "Toda

mudança na vacinação vem como

resultado das necessidades da

PREVENÇÃO.
Perigo foi
esquecido
De acordo' comWalter
Clavera, muitas pessoas
têm subestimado
a importância da

vacinação, e o perigo
representado por certas
doenças. "Comomuitas
doenças estão quase
erradicadas, as pessoas
esquecem o que é
uma coqueluche, uma
poliomielite, e isso tem
afetado- a vacinação",
lamenta, ressaltando
que a vacinação é um

direito da criança. uÉ
uma defesa respaldada
na ciência, e que
aumenta também ii

proteção de quem
ainda não foi vacinado,
por isso é importante",
afirma.

EDUARDO MONTECINO

.!II

Vacina da gotinhaYai passar a ser dose de reforço a partir de junho

imunização e do avanço na tecno

logia", ressalta Clavera. Segundo o

diretor, embora a pólio tenha sido
efetivamente erradicada no Brasil,
o foco agora é auxiliar na erradi

cação mundial da doença. "Se não

houver um esquema eficaz de vaci

nação, a doença pode voltar através
de viagens ou imigrações", explica.

Para 2012, serão ao todo
oito milhões de doses da vacina

Salk, que já estão sendo adqui
ridas pelo governo federal des
de dezembro passado. Além de

reforçar a imunização, a vacina

injetável é mais segura do que a

gotinha - ano passado. o Minis
tério da Saúde registrou dois ca

sos de paralisia que podem ter
.

sido causados pela gotinha.
._.,-

Tetravalente
sai de uso

Outra mudança no esquema
de imunização infantil é a tro

ca da vacina tetravalente - con

tra difteria, tétano, coqueluche
e influenza tipo B - e da vacina
infantil contra a hepatite B pela
vacina pentavalente, que abran

ge todas as cinco doenças. A pri
meira dose deve ser aplicada por
volta dos 12 meses, com reforço
entre os quatro e os seis anos.

EDUARDO MONTECINO

_

Idade para recebervacina
da hepatite B é estendida

Outra novidade no programa
nacional de vacinação é o limite
de idade para a vacina contra a he

patite B. Até o ano passado, a dose
era aplicada até os 24 anos, e no

ano anterior o limite era 19 anos. A

partir de 2012, o público alvo passa
para pessoas até os 29 anos. Segun
do Clavera, a ampliação é resultado
dos investimentos na produção na
cional. "O ideal era que todomundo
tivesse acesso, mas como a quanti
dade da vacina é limitada, foi feito
um corte. Agora que dependemos
cada vez menos de importação, a
parcela contemplada pode aumen-

. tar", explica.
O diretor ressalta que o proble

ma maior não é o acesso à vacina.
"Tem uma questão cultural para ser
resolvida, poismuitas pessoas vêem
a vacinação como coisa para crian

ças, mas várias doenças precisam
de reforço adulto", aponta, lembran
do que as campanhas doministério
da saúde têmajudado amudar esse

Segwulo CIavera, produção nacional
"cmq»1iQu,o.�.•.vacinas

quadro. "Também temosmuita aju
da das empresas, que incentivam os

funcionários a se vacinarem", elogia.
Para 2012, o governo adquiriu

83,2 milhões de doses da vacina
contra a Hepatite B. Embora a do

ença seja considerada de pouca fre
qüência no país, estima-se que cer- .

ca de 800 mil brasileiros já tiveram
o vírus da hepatite B. Cerca de 70%
dos infectados não apresentam sín- .

tomas, mas 5 a 10% desenvolvem a

forma crônica da doença. A trans

missão pode ocorrerpor relação se
xual desprotegida ou contato com

objetos contaminados, como lâmi
nas de barbear e alicates deunha
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de Florianópolis, e de Blumenau,
no Vale do Itajaí, estão ocupando
espaço indevidamente e impe
dindo a atuação de outros pro
dutores locais, interessados em

ingressar na atividade.
Desde 2010 a administração

municipal formou comissão para
regulamentar o comércio de hor

tigranjeiros, projeto que envolve

as secretarias de Agricultura, De
senvolvimento Econômico e o

Sindicato dos Trabalhadores Ru

rais de Jaraguá do Sul.
O produtor rural EraldoMüller,

55 anos, conta que há cinco anos

trabalha com feiras, na comuni
dade São Judas Tadeu e na Praça
Ângelo Piazera. Apenas parte dos

produtos ele busca na Ceasa, em
Curitiba. Ele produz abobrinha,
vagem e berinjela. Segundo ele,
uma das reclamações dos produ
tores jaraguaenses é que os de fora

chegam de madrugada, e costu

mam produzir bastante ruído ao

se instalarem naGetúlioVargas.
Ontem pela manhã ele estava

no São Judas Tadeu, se desdobran
do entre a reposição das frutas e

verduras e o atendimento aos con

sumidores. Todos osprodutos, entre
legumes, verduras e frutas, eram

vendidos a R$ 1,20 o quilo, como o

mamão papaia, pêra, goiaba, laran
ja-lima, lexia e maracujá. "Nos mer
cados, o quilo desses produtos pode
chegar aR$ 5 ou R$ 6", atesta.

Feirante critica os "invasores"
POLÊMICA

Produtores locais
reclamam da falta
de espaço e de
concorrência com

expositores de fora

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIAPILLON

Nem todos devem saber, mas
.

acontecem oito feiras livres
de segunda a sábado em sete pon
tos de Iaraguá do Sul - duas no

Centro e seis em outros bairros -

frequentadas principalmente por
donas de casa, donos de restau

rantes e pequenos comerciantes.

As feiras, também conhecidas
como "sacolões", acontecem na

sede do Clube Botafogo, na área
externa do Mercado Municipal,
no pátio da comunidade São Judas
Tadeu, PraçaÂngelo Piazera, Asso
ciação de Moradores daVila Lalau,
e na Cohab daVila Rau.

E apesar de serem cerca de cin
co agricultores locais que destinam

• parte da produção para as feiras,
cadastrados informalmente junto à

.

Prefeitura, ao que tudo indica a con
corrência de produtores de fora já
está atrapalhando.

A denúncia é de que produto
res de Antônio Carlos, da região

QUALIDADE

Saudável.
bom e barato
A dona de casaVânia
Tamowski dos Santos, 35,
é consumidora assídua
das feiras da comunidade
São JudasTadeu, no bairro
ÁguaVerde. Moradora do
Amizade, namanhã de
ontemela foi acompanhada
do filho caçula, Ihonatan,

, que insistia em 'ajudar' a
mãe a escolher os legumes
e até a carregaruma caixa
vazia dos feirantes. "Sempre
venho aqui, 'pela qualidade
e preço", observa Paraela,
a possibilidade de adquirir
e levar àmesaprodutos
saudáveis, frescos e com'
preço bemmais em contra

são fatores que contam

pontos nahora de acordar
. mais cedo e correrpara o
sacolão doÁguaVerde.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

CRÍTICA
EraIcIoMÜller
reclamada
invasão de
feirantes de

Antônio Carlos,
região de

norianópolis

CONSUMIDORA
Dona de casa
Vânia dos
Santos como

6IhoFeJipe

Produtor "de fora" vemhá
15 anos venderpor aqui

O hortigranjeiro João Marcelo batata, cebola, moranga, batata
Gelsleichter, 35, que toda a sema- doce, limão, melão e manga, en

na faz três viagens de ida e volta tre outros, vendidos a R$ 1,25 o

de Antônio Carlos, confirma que quilo. As verduras são vendidas

"há 15 anos carrega verduras para por peça a R$ 0,50. "Trabalho

Jaraguá". Os produtos são da re- com 50 a 60 itens", revela. Para
gião de São José e Florianópolis. chegar no início da madrugada,
Às terças-feiras, ele é encontrado procura sair por volta das 23h do
no Salão Botafogo, nas quintas no dia anterior, numa viagem que

ParqueMunicipal de Eventos e aos leva até quatro horas.

sábados, na área ao lado do Mer- João Marcelo se esquiva
cado Municipal. "Trabalhamos quando perguntado sobre o lu

com hortaliças e frutas da época", cro alcançado, nem qual a dife

esclarece. Diz que a sua atuação - rença média que o consumidor

é de conhecimento da adminis- sente no bolso em relação aos

tração municipal,e assegura que preços praticados pelos merca

nunca teve problemas por compe- dos. "Esse acompanhamento é

tir no mesmo espaço que os agri- do cliente", diz.
cultores locais.

Instalado no pavilhão coberto
do Parque Municipal de Eventos,
onde tomava a maior parte dó es

paço, acompanhado dos dois só

cios, assinala que sempre traz um
mix bastante variado de itens. Nas

gôndolas estão expostos' repolho,

Toda semana, há
15 anos, feirante de

Antônio Carlos traz

produtos de São José
e Florianópolis para
Jaraguá do Sul.
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VIABILIDADE -

I

Prefeitura quer legalizar
Agricultura e

Desenvolvimento
Econômico se

aliam para legalizar
. atividades dos
feirantes locais

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Secretarias de Agricultura e de
Desenvolvimento Econômico

formaram comissão para viabili
zar a regulamentação da ativida
de de feirante em Iaraguá do Sul.
"Não tem nada formalizado. Não
temos lei específica que regula
mente a atividade dos feirantes"
reconhece o secretário municipal
de Agricultura, André Cleber de

Melo, que em 2010 formou comis
são com a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econônico e o

Sindicato dos Trabalhadores Ru

rais de Iaraguá do Sul.
Melo reconhece que a livre

atuação dos feirantes de outros

.
municípios acontece há cerca de

16 anos, justamente por falta de

regulamentação da atividade. "Se
houver demanda de feirantes de

Jaraguá do Sul, é só nos procurar.
Quanto mais gente, melhor.A feira
tem que ser usufnúda tantos pelos
consumidores como pelos agricul
tores." Ele garante que essa situa

ção deve ser definida "no primeiro
semestre de 2012".

O secretário de Desenvolvi
mento Econômico Célio Bayer,
esclarece que a ideia é regula
mentar os espaços das feiras e

determinar que os vendedores
ambulantes hortigranjeiros se

organizem e formem uma asso

ciação. "Precisamos disciplinar o
espaço. Para isso contamos com

o apoio do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais". Interessados
em buscar informações sobre as

feiras podem contar pelos telefo
nes (47) 2106-8111 e 2106-8091.

A produtora artesanal de
cucas, laticínios e panifícios, Sil
vana Eskelsen, 34, do Rio Cerro 2,
expõe no Parque de Eventos e na

Praça Ângelo Piazera. "Para ela,
"não é legal aceitar feirantes de
fora. Em Pomerode, não permi
tem", compara.

EDUARDO MONTECINO

J

Produtora de pães e doces caseiros;
Silvana Eskelsen é do Rio Cerro 2

J

Promoção "Ford Ka" (válida até 31/01/2012). Novo Ford Ka 1.01 2012 (cat, KBX2) a partir de RS 24.500,00 à vista ou financiado com taxa de 1 ,59%a.m. e 20,84% aa, com RS 1.000,00 de entrada

paga pela Ford, exclusivo para financiamentos através do Programa Ford Credit, e saldo em 60 parcelas de RS 647,94 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela,
incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de RS 39.876,40, Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 01/12/2011 a partir de 1,83 % a.m. e 24,26% a.a, através do Programa
Ford Credit Ford Fiesta RoCam Sedan 1.612012 (cat SDF2) a partir de 'RS 35.900,00 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer
outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do
bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação.
Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I ___ SegurosFord

EX�ECTATIVA

Bananicultor
quer vender
no sacolão
O bananicultorMoacir

Siewerdt, 39, que comercializa
parte de sua produção para
os estados do Sul e Sudeste,
é um dos interessados em

conquistar espaço para vender
seu produto diretamente ao

consumidor. Ele produz 200
toneladas da fruta por ano
em área do bairro Centenário,
em que 60% é de banana
caturra e 40% de banana prata.
Moacir esclarece que a caixa
da caturra ele vende a R$ 7
para os intermediários e que
na feira ele poderia receber o
equivalente a R$ 24 por caixa.

Siewerdtgarante quemesmo
assim, ás consumidores
economizam quando optam por
adquirir produtos do sacolão.
"Na feira o quilo é vendido aR$
1,20, mas nos mercados está
aR$1,50". "Estou querendo
me inscrever para entrarna
feira do lado do Mercado

Municipal, mas acredito que
não temmais espaço', lamenta
o bananicultor, quepromete
procurar a Prefeitura para ter
esclarecimentos sobre o assunto.

I

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
CARTÃO FORD CTAÚCARD. soucrrÉ JA O SEU.
Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Qpltill$ @ t�metropoIltarw: 4001-"'8581 Oemallloc;lIld ..dl$OBOO7Z2�
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Alexandra Spezia (#56), Vini Car
doso (#00), Nono Klitzke (#233),
Sídemar Bonkoski (#275), Paulo

_ Paludo (#69). Coelho, da equipe
PrunerRacing, conquistou o títu
lo na categoria Stock Car Opala.

A I VELOCIDADE

�ante.
F taEsportes auesc3ll?reseo

Henrique Porto redaca.@avaRtee._...... caleodano do ano
Flores na sacada
Em uma sociedade onde os valores são cada vez menos

cuitivados, a família perdeu seu valor e qualquer boçal
que apareça em um programa não menos boçal na
televisão é alavancado ao status de celebridade, me
sinto um extraterrestre.

Talvez por estemotivo não esteja preocupado com as

críticas que recebi porfazer parte da nova diretoria
do ]uventus (lembrando que a crítica pode ser boa ou
ruim). Estou lá porgostarmuito do clube, lamentar
seu estado de abandono e acreditar que posso ajudar
em seu processo de reconstrução. Estou lá com o aval

da minha família e dos diretores deste jornal.
,

Também estou lá por lealdade a uma pessoa que
semprefoimuito correta comigo e solicitouminha

'ajuda. Não poderia me omitir. Na minha vida

profissional encarei por várias vezes o desafio de .

organizar departamentos de marketing em empresas.
A meu ver, sempre fiz um bom trabalho. Quando
considerava que o desafio estava superado, pulava
para um novo. No ]uventus não será diferente.

Se estiver sendo tolo por estar nesta 'barca furada;
'sumidouro. de dinheiro'ou 'vergonha de ]araguá
do Sul; só o tempo vai dizer. Conheço muito bem as

pessoas quefazem parte deste projeto, bem como suas
,.-

intenções (declaradas e não declaradas). Concordo
com umas, discordo de outras, mas sei que no final o .

objetivo de todos é o mesmo que o meu.

Meses atrás me mudei para um apartamento onde
existe uma jardineira na sacada. Lá havia um
amontoado de plantas secas, mortas. Uma a uma elas

foram retiradas, assim como as pedras que existiam em

meio à terra, que foi afofada e molhada. Não demorou

muito e começaram a brotar pequenas plantas,
mesmo sem serem semeadas. Esperei elas crescerem
um pouco mais, replantei de forma organizada e então

começaram a florescer.

o que era uma terra seca e árida virou uma linda

jardineira, com flores coloridas que sempre estiveram
lá. Só precisavam de atenção, carinho e perseverança

para voltara colorir o ambiente. Precisavam

que alguém acreditasse nelas, mesmo que todo o

contexto dissesse o contrário.

E é assim que eu vejo o ]uventus, um clube com

história, patrimônio e torcida, que precisa de atenção,
carinho e perseverança - além de muito trabalho -

para voltar a florescer e orgulhar novamente o pouo
jaraguaense. Acredite você também!

(Aosfiéis leitores, peço que perdoem o tom poético e

não crítico da coluna de hoje. OKajuru que habita
. este corpo deu lugara umArmandoNogueira. É
que depois da pedrada de quarta-feira eu precisava
maneirar um pouco)

Em 2011, região foi representada
por sete pilotos. Destes, Alessandro
Coelho conquistou o título na Opala
JARAGUÁ.DO SUL

HENRIQUE PORTO

/\ Federação de Automobilis
r1.mo do Estado de Santa Ca
tarina (Fauesc) divulgou o calen
dário com as datas e etapas do

Campeonato Catarinense. Como

novidade, a competição de velo
cidade na terra terá duas provas
no formato de rodada dupla.

Outra novidade é a criação da
categoria 'Estreantes', que segun
do o presidente Almir Petris, re
almente buscará novos adeptos.
"Queremos ter pilotos realmente
iniciantes, que nunca andaram
ou que tem pouca quilometra-

gem no automobilismo", frisa.
O campeonato deste ano con

tará com dez etapas. A primeira
acontece em março, em São Bento
do Sul. De lá, o circo do automo

bilismo catarinense parte em abril

para omeio-oeste, rumo à Joaçaba.
Emmaio aporta noVale do Ita

jaí, em Lontras. Segue para Cha

pecó, no oeste, em junho. Volta
ao Vale do Itajaí em julho, para a

etapa de Ascurra. As etapas finais
acontecem respectivamente em

Ioaçaba (agosto), Ascurra (setem
bro) e Lontras (outubro).

Em 2011, a região-foi repre
sentada pelos pilotos Alessandro
Coelho (#74), Elinor Elert (#1),

CRONOGRAMA:
• 1 a etapa: 3 e 4 de março, em
São Bento do Sul

• 2a etapa: 14 e 15 de abril, em
Joaçaba

• 3a e 4a etapas: 5 e 6 de maio, em
Lontras
• 5a e 6a etapas: 9 e 10 de junho,
emChapecó

• 7a etapa: 7 e 8 de julho, emAscurra
• 8a etapa: 18 e 19 de agosto, em
Ioaçaba

• 9a etapa: 15 e 16 de setembro,
em Ascurra

• lOa etapa: 20 e 21 de outubro,
em Lontras

nMMI TORRES/BARULHO DE MOTOR
..

t.

Coelho (#74) e Morestoni (#03) brigaram roda a roda pelo título em 2011

Jaraguaensesbuscam, título emBarraVelha
Jaraguá do Sul tem seu repre- vez queremos que seja diferente",

sentante no Campeonato de Be- afirma o misto de atleta, técnico,
ach Soccer de Barra Velha (Taça dirigente e patrocinador Adilson
Artur Fagundes). Assim como em Dutra. Para buscar a conquista
2010, a equipe DutraÁgualDinâ- inédita, Dutra reforçouo grupo
mica Pneus tenta surpreender as com o atacante Iaison, o arma

tradicionais forças da casa e che- dor Henrique e o zagueiro Emer
gar à decisão da categoria Livre. son, que entram nas vagas de

"No ano passado o título nos Seco, Juninho e Guilherme.

escapou nos detalhes, mas desta .. . .. Doze' equipes disputam

competição, divididas inicial
mente em quatro chaves. Os ja
raguaenses estão na Chave D,
onde enfrentam o Pedras Bran
cas (amanhã, 20h30) e o São
Cristóvão (dia 29, 19h). Os dois
melhores de cada grupo avan

çam ao mata-mata. A final está

agendada para a noite do dia ?5
a .. de fevereiro.
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CRIME SEXUAL

Empresário
,

epresopor
pedofilia
PolíciaMilitar flagrou o acusado
no momento em que aliciava dois
adolescentes em uma cachoeira

MASSARIlNDUBA

CAROL�ACARRADORE

O empresário Luis Delírio De

retti, 58 anos, foi preso em

flagrante na tarde de quarta-fei
ra, no momento em que tenta

va praticar atos libidinosos com

dois adolescentes, em Massaran
duba. Na delegacia, ele confes
sou ao delegado Walter Santin

que já aliciou mais de 20 meno

res, em quatro anos,
Segundo o delegado, Luis

costumava realizar passeios
com adolescentes e oferecia
de R$ 10 a R$ 15 para praticar
sexo oral nas vítimas. Na quar-

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380

Centro, 89251,201- JARAGUA DO SUI.- SC
NovaTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDElNTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9A92/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. AeAM IN1'IMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 199182/2012 Sacado: CARMEM EI1ANE KRUEGER Endereço: JOAOMOREm 205 - VllA
RAU - Jaraguá do SuI-SC - CEP - Credor. INFRASUL -INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Por
tador. - Espécie: DMI- N° Titulo: 0178288013 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$152,22 - Data para
pagamento: 25/01/2012-Valortotal a pagarR$229,32 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$152,22 - Ju
ros: R$ 1,37 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 199203/2012 Sacado: CONFECCOESDESThQUE IlDAME Endereço: RUAALVINO SfElN
530 - 2 PISO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-630 Credor: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSOR
cros IlDA Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 6336/043 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 4,163,95
- Data para pagamento: 25/01/2012-Valor total a pagar R$5,627,37 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 4,763,95 - Juros: R$ 790,81 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$14,71

Apontamento: 199116/2012 Sacado: DPRAMALHAS LIDA Endereço: R JOSETHEODORO RIBEIRO 1061
- Jaraguá do SuI-SC - CEPo 89258-000 Credor. NATIVA FITNESS IND C CONFUDA Portador. - Espécie:
DMI- N'Título: 552 - Motivo: faltade pagamentoValor:R$40,69 - Data para pagamento: 25/01/2012-Valor
total a pagar R$1I4,22 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 40,69 - Juros: R$ 0,17 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 199111/2012 Sacado: DOWNWADSALASDEACESSOA INTERNETIlDA Endereço:RUA
JOSE NARWCH 2399 SAlA 03 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-790 Credor. UNISERV INFORMATICA
IlDA Portador. - Espécie: DMI - N°Titulo: NEG04-05/11 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 113,99
- Data para pagamento: 25/01/2012- Valor total a pagar R$196,31 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 113,99 - Juros: R$ 0,34 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$24,08

Apontamento: 199197/2012Sacado: EUSABEfH DOEGE Endereço:ARTHUR BREITHAUPT780 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89254-839 Credor. INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador:
Espécie:DMI- N'Titulo' 0184669008 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 270,74 - Datapara pagamento:
25/01/2012- Valor total a pagar R$349,72 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 270,74 - Juros: R$ 2,43
Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 198574/2012 Sacado: EI.VlS EMANUEl. MARTINI Endereço: ESTR PAULO VOUOU
NI 964 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-830 Credor: MOINHO XANXERE IND E COM IlDA Portador:
- Espécie: DMI- WTitulo: 15361-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,00 - Data para pagamento:
25/01/2012-Valortotal a pagarR$342,12 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 255,00 - Juros: R$1,27
Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 198578/2012 Sacado: FEUPE DE SOUZA Endereço: RUA MAXQUENTIN 170 - CORUPA
SC - CEP: 89278-000 Credor. HOTEl. CONTINEN1l\LSA Portador. - Espécie:DMI- N°TItulo: 115332 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 96,67 - Data para pagamento: 25/01/2012-Valor total a pagarR$207,79
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 96,67 - Juros: R$ 1,77 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$23,20- Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 199445/2012 Sacado: JEFFERSON GONCAl.VES SANTANA Endereço: RUA BERmAWE
EGE 728 - jareguã do SuI-SC - CEP: 89256-000 Credor. BORRACHARIA E COM DE PNEUS PORThlITDA
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FUNDOS DA 792 - COIlUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: COMPUCOR INFORMATICAE ELE1RONICOS
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Apontamento: 199206/2012 Sacado: JOSE PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA JOSEPlCOW 469 - JA
RAGUA DO SUL - CEP: Credor. INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador. - Es-

PM APREENDE MACONHA A COCAÍNA

Operação da Polícia MiUtar na tarde

�de ontem resultou na apreensão de 4Z2

gramas de maconha e 150 gramas de co
caína. Cinco pessoas foram encaminha
das à delegacia. Uma delas foi encami
nhada ao Presídio Regional de Jaraguá.
Policiais militares passaram a monito
rar um apartamento após denÚllcias de
tráfico DO local, na rua Euzébio DePOUVi
bain'o Vila Nova. Por volta das 14h, a PM
abordou dois homens que saíram do lo
cai dentro de um táxi. Com eles, foram
recoUüdos 22 gramas de maconha. A du

pla apontou o apartamento monitorado

como o ponto do tráfico. Ao invadir o lo
cai, foram localizados mais 400 gramas
de maconha e 150 gramas de cocaína. O
dono do apartamento, Jozimar Ferreira
Dama Júnior, 28 anos, conhecido como

Carioca, chegou namoradia em seguida,
,com mais dois usuários. Os cinco foram
encaminhados à DP. O delegadoWeydson
da Silva enquadrou Carioca por trá&co
de drogas. O restante foi Uberado e res

ponderá a .rmo Circunstanciado. A PM
também apreendeu roupas, perfumes e

outros objetos de origéní suspeita dentro
do apartamento de Carioca.

TENTATIVA DE ASSALTO

CriQlinoso foge da Polícia
A presença da PolíciaMilitar por volta das 23h de quarta-feira coibiu um assalto em uma pizzaria,
no Centro de Schroeder. Segundo informações da PM, a guarnição flagrou um homem agredindo
o proprietário da pizzaria no meio da rua. Ao verificar a ocorrência, o assaltante fugiu em direção
aos fundos da pizzaria. Policiais tentaram localizá-lo, mas não obtiveram êxito. Um revólver de

fabricação caseira, calibre 38, foi localizado atrás do estabelecimento.
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ta-feira, ele teria levado dois
menores, de 15 e 13 anos, para
uma cachoeira. "Ele conhecia o

rapaz mais velho, tentou prati
car atos libidinosos e as vítimas

recusaram", conta. O Conselho
Tutelar soube do caso e pediu
apoio para a Polícia Militar,
que flagrou o empresano no

momento em que os meninos
tentavam fugir. Ele foi enca
minhado ao presídio de Iara
guá e responderá por tentativa
de estupro de vulnerável. Luis

responde a outro inquérito na

delegacia de Massaranduba en

volvendo abuso sexual com ou
tros adolescentes.
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Promoções válidas até 20101/2012 para veículos com pintura sólida. Freie incluso. Novo Go11.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de

R$27.990,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, básico, com

preço promocional à vista a partir de R$ 30.590.00. Gel G4 1.0, 2 portas, a partir de R$24.290,00. IOF e cadastro inclusos nós cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de

Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012,
sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes intemos 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: 0.800 770 1926.

Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 7012834. www.vw.com.br.Veiculos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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