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Governador
seencontra

co� a prefeita
AMANHÃ, CEcíLIA KONELL

almoça com Raimundo

Colombo, em Florianópolis.
Serão solicitados recursos

para obras de grande porte
na cidade. Elevado entre
Schroeder e Iaragua.do Sul
está entre os pleitos.
Página 5

Sesi inaugura
nova farmácia
em Iaraguá
A UNIDADE CONTA COM o

programa Papa Pílula, que
recolhe remédios vencidos
e dá o destino correto
aos produtos, evitando a

contaminação do meio
ambiente. Em 60 dias,
passará a funcionar com a

Farmácia Popular.
Página 6

UMAIDSTÓRIA
DE AMOR

A história que li me chegou
do navio italiano Costa
Concórdia. Foi o caso da
francesa Nicole Servale.

LUIZ CARLOS PRATES
Página3
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ESTADO DE EMERGENCIA

oMorro daMariquinha, emGUaramirim, foi wn dos mais atingidos na última
enxurrada e apresenta risco de desmoronamento, que tanto pode demorar anos
como acontecer a qualquermomento, segundo o alerta da Defe$êlCivilPágina 4

Solidariedade
e o alívio dos

.f

sofrimentos
DESASTRES NATURAIS,
incêndios, acidentes e
doenças. Nosmomentosmais
difíceis; há sempre pessoas
dispostas a ajudar emilitas
foram os casos registrados
emJaraguádo Sul, nos quais a
solidariedade faloumais alto.
Páginas 18 e 19

Grêmio [uventus
planeja ter uma
loja própria
o PRESIDENTE DO CWBE,
Ierri Luft,assinou o termo
de compromisso com a

Futrnarcas SC, empresa
criada pelos grandes clubes
do Estado para trabalhar
a criação e a venda de

produtos com suasmarcas -

os licenciamentos.
Página 21

MERCADO
AUTOMOBILÍS11CO
A liderançamundial em

produção de veículos seria da
VoUcswagen. mas o que se viu
foi o crescimento da GM.

LOURIVAL KARST_EN
Página2
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Lourival Karslen Ikarsten@netuno.com.br

Mercado automobilístico
Apesar dos comentários de que a
liderança mundial em produção
de veículos iria passar para a

Volkswagen, o que se viu foi o
crescimento da CM, que voltou

ao topo do ranking no ano
passado, deixando a Toyota com
o terceiro posto. Apesar de todas
as críticas, o pacote de ajuda do
governo norte-americano mostra

resultados, pois a CM sem a ajuda.
poderia ter entrado em concordata
ou atéfalido. Um ícone chamado
Camaro está ajudando muito
nesta recuperação.

Comemora no dia de hoje 39
anos de atividades a Spézia & Cia,
que atualmente se desdobra em
uma série de atividades que vão
do beneficiamento de madeira
ao recolhimento e deposição de
resíduos de construção.

Sonho de
Natal2011
Aconteceuno último dia 19, a

entrega dos prêmios da promoção
da Câmara deDirigentes Lojistas
de Jaraguá do Sul aos clientes
sorteados.Aentrega aconteceu
no Centro Empresarial. Para
o presidente da'CDL, Neivor
Bussolaro, o sucesso da campanha
promocional se reflete no volume
de cupons emitidos, cerca de 1

milhão, e no retomo das vendas,
"Isso comprova o acerto de
iniciativas que buscam fidelizar os

clientes, estimulando a compra no
comércio local", avaliou.

LOTERIA FEDERAL
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Nilmar
Depois de alguns anos focando suas atividades na produção
de máquinas para a indústria têxtil, a Nilmar voltou às suas

origens e se dedica às janelas, portões e complementos
produzidos em alumínio e ferro e já consegue colher os frutos
deste novo posicionamento.

Toldos e Tendas
A empresa Toldos e Tendas Figueira brindou no dia 20 de

janeiro (Dia de São Sebastião), juntamente com seus clientes,
amigos e colaboradores o 8° aniversário de fundação.

Posse no CDL
r

Eleito no final do ano, Neivor
Bussolaro e à nova diretoria da
CDL tomam posse nodia 14

de fevereiro, às 20h, no Clube
Atlético Baependi. Em maio,

.

a entidade será anfitriã da
44a Convenção Estadual do
Comércio Lojista, que deve
reunir em Jaraguá do Sul cerca
de 1.300 participantes de
todo o Estado.

,"'-
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Com o objetivo de implantar um novo negóeio na área
de tecnologia, desde novembro passado, Mareio Manuel
da Silveira e seu sõcío Marco Moreno fazem a transição
.para que a mesma, a partir de fevereiro, passe para o

comando unido de Marco Moreno. Mareio se mantém
no comando de sua outra empresa, a Forte Consultoria
Ltda., que-tem dois focos de atuação: consultoria em

gestão empresarial e comercial e o ensino de línguas de
forma customizadas de inglês empresarial e português
para estrangeiros. A apresentação do novo negócio
deve se consolidar em 2012.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 09/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
M'ODALlDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERViÇO DE RECAPE DE
PNEUS DA FROTA DO SAMAE

'.

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 24/1/2Q12, das 8h às 11 h30 e das 13h
às 16h. DATA DAABERTURA: 7/2/2012 tühoras
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100. '

\

Isair Moser - Diretor Presidente

ÍNDICE PERÍODO
SELIC 10,5% 18.JANEIRO.2012
TR 0,070% 24.jANEIRO.2012
CVB 1.128,35 jANElRO.20 1.2 '

BOVESPA 11'0.12% 24.jANEIRO.20 12

POUPANÇA 0,5708 24.JANElRO.2012

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7512 1,7522 .. ·0,4%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.6800 1;8200 fi; 0%
EURO (EMR$) 2,2857 2.2877· ,,. 0,78%

2,7317 2.7342 11: 0,15%

DIVULGAÇÃO

, Muito significativa amudança realizada por esta
empresa que consolida o Grupo Lunender sob uma
marca única - LND -, atividades complementares.
Desta forma, a Lunender de Guaramirim passa a

contar com as filiais Avaré Têxtil de Avaré (SP),ABL
e Maracanaú (CE) e a Lunelli Beneficiamentos de

Corupá. Todas passarão a ser unidades da LND
Lunender. As unidades Lunelli Colors e Lunellí
Têxtil continuarão com as suas denominações
inalteradas, mantendo seu campo de atuação.
Também deixam de existir o "Conexão" e o "Lunellí
com-você" nascendo o "Lunender com você",

Novo comando
Com a junção das diversas empresas sob a denominação
de Lunender Indústria do Vestuário, muda também o

comando, assumindo a presidência Dêniz Luiz Lunelli
e como diretora administrativaVíviane Cecília Lunelli,
diretor comercial Robson Amorim e diretor industrial
Samuel Eichstaedt. Todos estão há bastante tempo no

comando dos negócios do Grupo, mas agora aparecem em

Uma nova estrutura com atribuições ampliadas.

Grãos
o Conselho Internacional de Grãos (IGC) elevou sua

estimativa para a produção de grãos na safra 2011/12
para 1,83 bilhões de toneladas. Caso se confirmem. estas
estimativas, a: produção terá um crescimento de 4,6% em

relação à safra imediatamente anterior. Trata-se de uma

importante resposta dos produtores ao incremento do
.

consumo mundial.

._
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Pr Ias
UMA HISTÓRIA DE AMOR

/\ cabei de ler uma história que me levou
r1às lágrimas. Tenho a mania de ler his
tórias e fantasiá-las mais ainda, solto ami

nha imaginação nesses momentos. Quem
faz isso dá às histórias ainda mais drama
ticidade, foi o que fiz e isso me fez chorar,
chorar o choro da admiração.

Antes de dizer do que é, devo dizer que
o ser humano não se conhece, só se vai co
nhecer diante dos grandes e inimagináveis
desafios da vida. Muitas vezes nos achamos

medrosos, covardes; em outros momentos

nos imaginamos corajosos, intrépidos, como
saber? Só diante dos desafios da vida, sem

isso nunca vamos saber.
Ahistória que lime chegou do navio italia

noCostaConcórdia, aquelequeparamuitos foi
urna reedição igualoupiorque o aftmdamento
doTItanic.Houve, é certo, quemtenhasaído do
navio sem susto, até com as malas debaixo do

braço... Mas houve também quem tenha per
dido tudo, avidaou o grande amor de suavida

Foi o caso da francesa Nicole Servale.
Ela e o marido, Francis, faziam urna viagem
de recreio, viagem paga pelos filhos, o casal
"tinha" 60 anos. Ao meio do desespero que
afligiu a todos abordo, Francis, o marido,
não achou um segundo colete salva-vidas,

só um... Ele não pensou duas vezes, deu-o à
mulher e a mandou que se jogasse no mar.

Nicole salvou-se, Francis morreu afogado.
Que lindo!

Que coisa linda morrer desse jeito, por
amor, tirando de si o colete da vida para dar
ao seuobjeto de seu amor, àmulher. Será que
Francis um dia na vida havia pensando que
pudesse ser esse herói do amor? Provavel
mente não. Mas diante da suprema aflição,
não pensou, deu à Nicole, sua companheira,
a possibilidade da vida. Sacrificou a sua pró
priavida. Elepartiu, elaviveu. Que lindo. Que
raro. Que anjo, omarido Fraricis.

IRRITAÇÃO
Neste país, onde desonestos do 'Ju

diciário" são identificados como agentes
de "operaçõesatípicas"e não depilantras
atípicos, continua a grande farsa. E a

grandefarsa é o investimento de pesadas
somas para apressar as obras de infra-

. estrutura à Copa do Mundo de 2011.
Enquanto isso, o povo pobre morre sem

hospitais e os filhosmínguam sem boas

.

escolas públicas...

TELEVISÃO
O "povinho" brasileiro não é assim tão

bonzinho como quer fazer parecer. Faz tem

po que eu sei que novela de televisão não dá
audiência se a grande figura da trama for a
mocinha, omocinho, opovo aplaude éo vilão.
Claro, o povo se realiza no vilão. Eagora uma

declaração do novelista Agnaldo Silva: - "O

público quercarasbonitas nas novelas'; talen
to é secundária Isso tem a cara do povo, cara
de estrela vermelha...

Elas têm razão, mas precisam tomar cui
dado... Segundo a revista americana Forbes
Woman (Forbes Mulher), 75% das mulheres

jamais se casariam com um homem desem

pregado. Tudo bem, elas não estão erradas, o
desemprego é um mau sinal, mas não é o pior.
O pior de todos os sinais antes de um casa-

�

menta são os traços de mau-caráter. O que dá

longevidade às amizades e aos casamentos é o
caráter. Tudo omais émutável, o caráter não...

DO LEITOR

LUIZA VOLTOU DO CANADÁ:
O fENÔMENO DOS MEMES

Milhares de menções sobre Luiza,
que estava no Canadá, mas já

voltou, povoaram as redes sociais nos

últimos dias. Mas afinal, por que uma
sentença proferida em um comercial
sem grandes pretensões se tomou um

bordão nacional?
Para entender isso, precisamos

compreender o que é um meme.

Cunhado em 1976 por Richard Da

wkins, um meme é uma unidade de

informação que se propaga de mente

em mente. O termo popularizado na

intemet é uma referência às pessoas,
vídeos, imagens e quaisquer outros ar
quivos que tragam consigo uma ideia
ou conceito que se populariza entre

centenas de pessoas.
Alguns exemplos comuns de

memes utilizados na internet são

os chamados "memefaces", Dese

nhos que ganharam vida própria
ao expressar facilmente e de forma

humorada, situações reconhecidas

por todos nós. Em comum, eles

exploram a caricatura. E são nessas

caricaturas do cotidiano que reside
um dos segredos do por que alguns
assuntos se tornam facilmente re

plicáveis e outros não: o riso.

Para o filósofo francêsHenriBerg
son' o riso tem o objetivo de destacar

.
o que há de automático e estereoti

pado no comportamento das pesso
as. Em -suma, o risível é algo que foge
do nosso padrão de comportamento
habitual. Ele destaca o que há de au

tomático e estereotipado no compor
tamento das pessoas.

Aplicando esse conceito ao "Me
nos a Luiza, que está no Canadá",
conseguimos perceber no comercial

que originou o bordão, aspectos ca

ricatos. A sentença evidencia a ima

gem caricata de família burguesa re

comendando um empreendimento.
Ela causa o riso e transmite em si Q

ápice do estereótipo.
. E o que tornamos como bom,

.

compartilhamos. Vide a Coca-Cola
e o seu slogan: Compartilhe a Felici
dade. E assim, tomados pelos nossos
gostos e pelas coisas que nos fazem
sentir bem, compartilhamos.

EduardoMarques,
publicitário comMBIl em
Marketing e estratégias

digitais pela Universidade
Federal do Paraná

FALE CONOSCO

ELAS

CHARGE

SOLIDARIEDADE

'fE'MOS QUE'
AJUDAR. AO
PRÓ,cCMO l

EDITORIAL

A SOLIDARIEDADE
DE CADA DIA
Dramashumarws relacionados
a tragédiasacontecem todosos

.

dias. Osmeiosdecomunicação
são céleresem trazerhistórias
comoventesque resultamda
miséria,dafomeedasdoenças.
Basta um segundopara
uma noticia cairna redeese

espalharpelosquatro cantosdo
planeta.Fato incontestável.
Masnão épreciso ir tão longe
paraencontrarfamüias
arrasadascomaperdade
casas,sejaem enchentesou em
incêndios, agravadasainda
maisquandoháadorpela
perdade vidas.Aquimesmo,
noValedo Itapocu,a todo

.

momento nosdeparamos com
oscontrastessociaisque tornam
vulneráveisaspopulaçõesde
baixarenda:
Numa regiãoqueparamuitas é
vista comoum ''Eldorado'; não
faltammazelas relacionadas
à infraestrutura urbana
enaáreadesaúde,ainda
queemmenorproporção,
comparativamenteaoutras
regiõesdopaís.
Enessashorasépreciso
estenderasmãosaquem
precisa, revirando osarmários
ea despensade casapara
encontrarpeçasem bomestado
ealimentos não-perecíveispara
destinaraosquedependemda
solidariedadepara recomeçar
a vida,sejam vítimas de

catástrofes relacionadasao
meioambiente,perdasdo
patrimônio, umaenfermidade
quenecessitedeajudapara
garantiro tratamentodesaúde,
ouacompra demedicamentos.

Tudo se reDete
comunidade em

que vivemos ..

Comamesmaóticaque
olhamosaglobalização
econômica esuas repercussões
políticasesociais, tambémé

. preciso tera consciênciadeque
tudo se refletena comunidade
emque vivemos.Ondehá uma
comunidadeque uneesforços,
aschancesdecrescimento
eprogresso advindosda

mobilizaçãopopularsãobem
maiores.O esforçogeral reverte .

emdividendospara todos.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreibdopovo.com.br 'Redação: redacao@ocorreiodopovo.com.br 'Projeto Gráfico: Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 'Assinaturas: 2106-1936 'Plantão Redação: 9221-1268' Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 9132-5491/8446-6817
Horário de atendimento: 8h às 17h30 ' Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda
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Mello Filho. Os estudos contam

MORRO DA MARIQUINHA

Estudo geológico encerra sexta
y

Defesa Civil de
Guaramirim e

técnicos farão
sobrevoo no local
na sexta-feira -

pela manhã

GUIUlAMIRIM

SÔNIA PILLON

Nesta quarta-feira reiniciam
os trabalhos da pesquisa ge

ológica no Morro daMariquinha,
fortemente atingido -pela chuva

que aconteceu na tarde de 11 de

janeiro e que desalojou nove pes
soas da mesma família, em Gua
ramirim. Na ocasião, bastaram
40 minutos de chuva para que os

bairros Amizade, Avaí e Centro
ficassem inundados. O fato mo

tivou a decretação de estado de

emergência do município na se- , -

mana passada pelo prefeito Nil
son Bylaardt.

A confirmação da retomada
da pesquisa relacionada às con

dições geológicas do Morro da

Mariquinha é do coordenador
.' municipal de Defesa Civil de
Guaramirim, Edvar Pereira de

DÚVlDA
Dona de
ca·sa não
qúer sair
"Moro aqui há tantos
anos e nunca aconteceu

nada de barranco cair.
Só commuita chuva. O

pessoal lá em cima (do
morro) quer sair, mas será
que precisa?", questiona
a dona de casa Celi

Aparecida Ribeiro, 34 anos,
enquanto fica de olho na
filha Camila, de 3 anos.
Ela reside na parte baixa
do M�mo da Mariquinha

.
e revela que vive ali há
12 anos com o marido,
o auxiliar de produção
Valdair Soares, 33 anos.

Diz que ocupam parte
do terreno do sogro, que
mora naquele espaço há
duas décadas. "Enquanto
não tiver certeza de que
precisa sair mesmo, aqui
paramim está bom."

EDUARDO MONTECINO

Parte mais alta desbarrancou na última enxurrada e causa insegurança

I

I
f

",,�.�!�
Dona de casa CeIi Ribeiro prefere

aguardar para se certiIicar dos riscos

Cozinheira Evanir Santosmora no alto do
morro e está preocupada com a segurança

I

com a colaboração do geólogo
Normando Zitta. Vale lembrar
que o estado de emergência foi
motivado pelo laudo dos geólo
gos Normando Zitta e Lucas Mi

kosz, que apontaram o alto risco

que correm os moradores que
ocupam o Morro.

O local é apontado como

"bomba-relógio", por apresentar
condições que indicam o risco
de desmoronar, que tanto pode
demorar anos como acontecer

a qualquer momento, segun
do o alerta do coordenador de
Defesa Civil. Ele esclarece que
o sobrevoo acontecerá às 9h de
sexta-feira, com a participação

, do engenheiro civil Frank Ricar
do de Oliveira. O levantamento
geológico inclui coleta e análise
de amostras do solo, assim como

o registro em imagens. .

"Em cima do laudo da pes
quisa, com o repasse de todas as

informações que precisamos, é

que poderemos tomar as medi
das necessárias", assinala o coor

denador da Defesa Civil de Gua
ramirim, Edvar de Mello Filho.
Ontem, o geólogo Normando
Zitta não foi encontrado pela re

portagem do O Correio do Povo

para informar sobre o assunto.

i

I

i

-�oradorespreocupados
e em alerta permanente

A cozinheira Evanir Santos,
49 anos, mora no ponto mais
alto do Morro da Mariquinha.
Ontem, próximo ao meio-dia,
ela se preparava para descer
cuidadosamente a ladeira, en

frentando o terreno íngreme
formado por barro, muitas pe
dras, raízes e folhas. Os rastros

deixados pela enxurrada ainda
estão bem visíveis. Ela conta

que na hora da chuvarada, na
tarde do dia 11 deste mês, não
estava em casa. "Trabalho no

segundo turno, mas minhas fi-
,

lhas estavam sozinhas em casa

e tiveram de sair correndo lá
de dentro. A chuva escorria por
tudo' aqui e transbordava", con
ta. "Só soubê quando cheguei,
de noite", recorda.

Na velha casa de madeira
de sete cômodos, pendurada
no morro, moram o marido, as
quatro filhas e os g-enros. No
entorno da casa há plantações
de milho, banana e verduras.

Ela sabe da movimentação

de pesquisadores pelo local e

não esconde sua preocupação.
"Têm rachaduras na terra e

atrás da casa tem um bura
co que -a água fez. Esse chão
é nosso. Temos contrato faz
sete anos", esclarece, ao reco

nhecer que o loteamento não
é legalizado.

.

O maior medo é que caia
uma barreira em cima da casa,

porque lá a madeira está podre.
Se acontecer, derruba tudo", de
clara, apreensiva. Ela não des
carta a possibilidade de saírem
do local. "Estamos tentando
achar outro lugar para morar."

II
Estamos tentando
achar outro lugar

para morar.

Evanir Santos,
cozinheira

..
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ARTE E POLÍTICA, •

e o
Daiana Constantino - Interina.

www.imoveisplaneta.com.br2106.'1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

De volta ao Paço
No primeiro dia de trabalho do
último ano do mandato de Cecília
Konell (PSD), a mandatária
distribuiu tarefas aos secretários.
Sílvio Celeste, da Educação, e
Francisco Garcia, da Saúde,
receberam ontemespecificamente
ordem para elaborar relatório

informando o andamento
das obras das duas pastas no

.

Almoço com
Colombo
Amanhã, Cecília Konell (PSD)
almoça com o governador
Raimundo Colombo (PSD). O
encontro acontece em Florianópolis.
Amandatária pretende garantir
recursos para obras de portemaior
na cidade. Entre os pleitos estão a '

construção de um elevado entre
Schroeder e Jaraguá do Sul, e duas
novas pontes, uma no bairro Rau e

. outra no IaraguáEsquerdo.

(47)3275-0100

município.
Como de costume em todo
começo de ano, a mandatária

fará uma vistoria nos serviços
em processo de execução e, além

disso, anunciou que quer ainda
desenvolver nos dias seguintes um
cronograma das atividades que
terá durante este ano.

Na próxima terça-feira, o secretário

deAgricultura do Estado, João
Rodrigues, acompanhará a prefeita
na vistoria das obras. "Como

grande amigo da gente sempre
tem atendido nossos pedidos, o
secretário irá me acompanhar nas
visitas': Filiado ao mesmo partido '

que a prefeita, o secretário auxiliará
também nas estratégias e ações para
as eleições municipais.

··Crise Capitalista. Justiça
Social e Ambienta"·
Apesar de não ser um evento partidário, o Fórum SocialTemático (FST),
ligado ao Fórum SocialMundial, deve contar com a presença de figuras
políticas. Além do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, está prevista
a visita da presidenteDilma Rousseffpara um diálogo com a sociedade
civil, e pelo menos sete ministros do governo estarão em eventos do FST ao

longo desta semana. O FST inicia hoje, em Porto Alegre, com o tema "Crise

Capitalista, Justiça Social eAmbiental", e deverá ser uma prévia da Cúpula
dos Povos, encontro demovimentos sociais paralelo à Conferência das

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, aRio+20, que acontece
em junho. A capital gaúcha receberá cerca de 30mil pessoas até o próximo
domingo, dia 29. Dilma participa do evento nesta quinta-feira, dia 26 .

Presidente da Scar, UdoWagner (PP)- a esquerda - governador Raimundo Colombo (PSD),
secretário de Desenvolvimento Regional, Lio Tíroni (PSDB), e o deputado Carlos Chiodini (PMDB)

caminham em direção à solenidade de abertura do Femusc, domingo à noite.

Planejando
Peemedebistas se reuniram ontem

ànoitenachácarado presidente
do partido edo pré-candidato a
prefeito porJaraguá do Sul,Antídio
Lunelli.Adiretoriada siglae os
interessados emconcorreravagas
devereadores trataram sobre ações
dacampanhaeleitoral

Em negociações
Em Iaraguá do Sul, o ex-deputado estadualDionei da Silva (PDT) e
Gildo Alves (PPS) conversaram. Na pauta, eleiçõesmunicipais ..

Situação de emergência
Ainda nesta semana, ,o prefeito de BarraVelha, ClaudemirMatias,
espera o resultado da avaliação da Defesa Civil do Estado sobre o

decreto de situação de emergência em caráter preventivo para que
novos alagamentos não voltem acontecer na cidade. Responsáveis
pelo órgão federal estiveram no município na última sexta-feira.

Apresença do governadorRaimundo Colombo (PSD) fez com
que o Femusc (Festival deMúsica de Santa Catarina) abrisse
a sua sétima edição com clamor político: Mandatários da
região, parlamentares municipais, estaduais e federais,
pré-candidatos a prefeito e a vereadores, a prefeita
Cecília Konell (PSD), acompanhada por grande parte do
secretariado da Prefeitura de Jaraguá do Sul, marcaram
presença na Scar no domingo à noite. Na oportunidade,
um convênio entre administração municipal e o Estado foi
assinado. O documento assegura o repasse de R$ 3 milhões
para obras de pavimentação asfáltíca e drenagem pluvial
da ruaAfonso Nicoluzzi, no bairro Rau.

Quebra-cabeças
A prefeita Cecília Konell (PSD) não quer chatearMárcio
Feltrin, por isso, disse que irá mantê-lo no quadro de
funcionários comissionados do primeiro escalão da
Prefeitura. Valdir Bordin ficará com o comandei da

Fundação Municipal de Esportes e Odimir Lescowicz
assumirá definitivamente a Secretaria de Obras. Se os
três permanecem com alguma função, então quem
sairá magoado neste jogo?

Planejando
Peemedebístas se reuniram ontemànoite na
chácara do presidente do partido e do pré
candidato aprefeitoporJaraguá doSul,Antídio

. Lunellí,Adiretoria dasigla e os interessadosem
concorrer a 'vagas de vereadores trataram sobre

ações da campanhaeleitoral.

Tríplice alianç� I
Durante a abertura do Femusc no domingo, o senador
Luiz Henrique da Silveira (PMDB) sugeriu aos políticos
presentes que fosse formada, para as eleiçõesmunicipais

.

de Iaraguá do Sul, a tríplice aliança PSD, PMDB e PSDB.

-

Tríplice aliança 2
Para o deputado estadual Carlos Chiodini (PMDB), será
difícil acatar ª sugestão do senador Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) paraque se firme, para as eleiçõesmunicipais,
a tríplice aliança PSD, PMDB e PSDB em Iaraguá do Sul.

"Aqui é complicado, pois os três partidos têm nomes fortes a
candidatos a prefeito", respondeu o parlamentar,

Convênios para região
o governo do Estadomarcarápresençamais umavez no
Femusc até o fim da sétima edição do evento.Na ocasião,
Raimundo Colombo (PSD) - ou seu vice Eduardo Pinho
Moreira (PMDB) - visitaráCorupá eGuaramirim, onde
convênios no valores respectivos de R$ 500mil e R$ 1 milhão
serão firmados para obras de pavimentação de ruas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sesi inaugura nova
farmácia em Jaraguá

coordenadora estadual das farmá
cias do Sesi, Joscimara Wamser, o
treinamento para os funcionários
é uma das prioridades da empre
sa. "Fizemos 15 mil horas de trei
namento em todo o Estado", diz a

coordenadora.
As farmácias do Sesi contam

com o programa Papa Pílula, que
recolhe remédios vencidos e dá o

destino correto aos produtos evi
tando a contaminação do meio
ambiente. Os clientes de Iaraguá
do Sul podem levar os medica
mentos nas duas unidades da far
mácia. Outra vantagem da nova

loja será a Farmácia Popular, que
deve funcionar dentro de 60 dias.

Dentro de 60 dias, em média, a unidade
terá à disposição a Farmácia Popular

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

A segunda Farmácia do Sesi
de Jaraguá do Sul foi inaugurada
ontem, na ruaWalter Marquardt,
na Barra do Rio Molha, anexa à
Sesi clínica que foi inaugurada em
agosto do ano passado.Anovauni
dade é a de número 79 em todo o

Estado e vai contar com cinco fun
cionários' sendo dois farmacêuti
cos. O horário de funcionamento

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SAN1ACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUADO sUI.-se
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITAL DE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos terrnosdo artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da eGJ/se, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três)· dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 199240/2012 Sacado: ALCIONE ALCEU MILOSCHAD Endereço: R PAULO GIEWW 110
- JARAGUA DO SUl. - CEP: Credor. INFRASUI. - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portadon -

ESpécie: DM1-N'Titule: 0192960004 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 203,05 - Data para pagamento:
27/01/2012-Valor total a pagar R$291,13 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 203,05 - Juros: R$ 1,48
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

·1
Apontamento: 199122/2012 Sacado: ATIUALE MOVEIS PlANEJADOS ITDA Endereço: RUA JOAO JA
NUARlO AYROSO 1128 - JARAGUA DO SUl. - CEP: Credor. NOVA MOBILE INDUSTRIA E COMERCJO
ITDAME Portador. - Espécie: DMl- N°Titulo: 005367/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.013.48
- Data para pagamento: 2710112012- Valor total a pagarR$1.088,45 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.013,48 - Juros: R$ 2,36 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$14,71

Apontamento: 199674/2012 Sacado: ATTUALEMOVEIS PlANEJADOS ITDA Endereço: RUAJOAO JANU
ARIO AYROSO 1128 - JARAGUADO SUl. - CEP: Credor: NOVAMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO eroA
ME Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 005479/2 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$347,56 - Data
para pagamento: 27/0! /20 12- Valor total a pagar R$420,98 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 347,56 -

J�_�������I_�_��:�_��_�_�_-_��_�I:3_çã�_�i���_�:IO__ �n�u_ção�_R$_23�_O:_�������l��:�� _

Apontamento: 199532/2012 Sacado: AUID MECADVENTO ITDA Endereço: AVMARECHAL DEODORO
DA FONSECA 657 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-70! Credor. BOX CAR B EQUIPAMENTOS ITDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N° TItu1o: 1462 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.088,40 - Data para
pagamento: 27/01/2012-Valortotal a pagar R$1.160,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.088,40-
Juros: R$ 4,7) Emolwnentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23, lO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199241/2012 Sacado: ü\RlDS REINALDO DE SIQUEIRA CARRARA Endereço: RUA AN
NlETA IVlATHlAS ENKE3l8 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89255-760 Credor: INFRASUI.-lNFRAESmUTURA
E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DM1- N°Titulo: 0194885003 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$197,83 - Data para pagamento: 27/01/2012-Valor total a pagarR$278,47 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 197,83 - Juros: R$ 1,78 Emolumentos. R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 199823/20!2 Sacado. ClAUDIAWANA STOLFl ME Endereço: R. JOAO JANUARlOAYRO
SO 2050 SAIA 03 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: MALl-IARJA FEITO CRlANCA LTDA
Portador. - Espécie: DMl- N°Titulo: NF032355-2 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 486,72 - Data para
pagamento: 27/01/2012- Valortotal a pagarR$562,25 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$486,72 - Ju
ros: R$ 2,92 Emolumentos:R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 199230/2012 Sacado: CLEMJUSAN AUGUSTO MACIEL Endereço: RUA FRANCISCO DU
TRA 420 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor. INFRASUI. - INFRAESTRUTURA E EMPREENDI
MENT Portador. - Espécie: DMl - W Titulo: 0186783007 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 152,36
- Data para pagamento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$232,59 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 152,36 - Juros: R$1,37 EmoJumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 20,96

Apontamento: 199447/2012 Sacado: CONFECCOES DESTAQUE ITDA Endereço: RUA JOAO JANUA
RIO AYROSO 1699 /01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor. NANETE=ITDA Portador.
- Espécie: DMl - W Titulo: 3024246A - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 902,35 - Data para paga
mento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$978,26 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 902,35 - Juros:
·R$ 3,30 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 198357/2012 Sacado: CONFECeOESDESTAQUE ITDAME Endereço: RUAALVINO STEIN
530 - SAO LUIZ- Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: HACO EllQUED\S ITDA Portador. - Espécie: DMI
- N'Titulo: 02252301 - Motivo: falta de pagamento VaJor: R$ 485,84 - Data para pagamento: 27/01 /2012-
Valor total a pagarR$560,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 485,B4 - Juros: R$l,78 Emolumentos;
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 199508/2012 Sacado: DIAS E FEI.I.ER COMERCIO DE MEDlC ITDA Endereço: RUA
JORGE CZERNlEWlCZ 397 WIA OI - jaraguã do Sul-SC ' CEP: 89255-000 Credor. CERVOSUI. DISTRI
BUIDORA DE MEDICAMENTOS ITDA. Portador. - Espécie: DMl- N°Titulo: 20708039 - Motivo: falta de
pagamento VaIor: R$ 501,06 - Data para pagamento: 27/0112012- Va10r total a pagar R$575,34 Descrição
dos valores: Valor do título: R$501,06 - Juros: R$ 1,67 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 199859/2012 Sacado: DUTECH INDUSTRIAL SERVICE LIDA Endereço: RUA DOS IMI
GRANTES 500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-500 Credor. GRAVATOOLS GRAVACAO EM METAL ITDA
ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5487 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 595,00 - Data para
pagamento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$671,92 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 595,00 - Ju
ros: R$1,19 EmoJumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 199798/2012 Sacado: DUTECH SERVICOS lTOAME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES,
500 SL IS - Iaraguá do Sul-SC - CEP 89254-430 Credor. TElAS EGGERT INDUSTRIA E COMERClAI.ITDA
- EPP Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 13358 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$153,43 - Data para
pagamento: 27/01 /2012-Valortotal apagarR$229,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 153,43 - Ju
ros: R$ 0,30 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: H$ 17,83

Apontamento: 199709/2012 Sacado: ENIO ICRUGER Endereço: RUA ALBERTO UTPADEI. LDO 645 - JA
RAGUADO SUI.-SC; CEP: 89261-600 Credor. BANlF-BANCO INTERNACIONALDO FUNCHAL (BRASIL)
SA Portador. - Espécie: CBJ - N°Titulo: 504034570 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 20.968,53 - Data
para pagamento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$24.41O,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$
20.968,53 - Juros: R$ 3.354,96 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência:R$28,70

INVESTIMENTO

Ncnialoja
começou a
funcionar em

Jaraguádo
Sul cmtem e

conta com
o programa
Papa-Pílula

Apontamento: 199530/2012 Sacado: EQUILIBRlO COMERCIO DEEQULPAMENTOS EPEC Endereçb:AV
PREFWALDEMARGRUBBA3779 - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89256-500Credor. RODONAVESTRANSPOR-

_
TES E ENCOMENDAS ITDA Portador. - Espécie: DMl- N°Titulo: 0720478290 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 72,80 - Data para pagamento: 27/01/2012-Valortotal a pagar R$145,60Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 72,80 - Juros: R$ 0,19 Emolumentos: R$11,60 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução:
R$23,20- Diligência: R$14,71

Apontamento: 199238/2012 Sacado: FRITZHERMANNKARSTEN Endereço: FRI1ZSEITER 14I - jeragué
do Sul-SC - CEP: - Credor. INFRASUI. - INFRAESmUTURA E EMPREENDlMENT Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 0173537015 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 223,75 - Data para pagamento:
27/0112012- Valor total a pagarR$306,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 223,75 - Juros: R$ 1,26
Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,0 I

Apontamento: 199852/2012 Sacado: GUNAN CONF ITDA ME Endereço: RUA GUSTAVO GUMZ 548 -

RIO CERRO 0- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-995 Credor. BANCO FJBRA S/A Portador.MAlJIARlA LC
LIDA Espécie: DMl- N°Titulo: 2034826A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 577,45 - Data para paga
mento: 27/0112012- valor total a pagar R$657,46 Descrição dos valores: Valor do título: RS 577,45'· Juros:
R$I,15 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$20,96

Apontamento: 199675/2012 Sacado: GUNAN CONFECCOES ITDA ME Endereço: R GUSDWO GuMz
548 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-995 Credor. MALHAS MENEGOTfllNDUSTRIATEXTIL ITDA
Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 815B335C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$l.l72,76 - Data
para pagamento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$1.262,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.172,76 - Juros: R$ 3,51 EmoJumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 28,70
----------------;,.-_---------------------------_-----------------�-----�-----------------------------------------------------
Apontamento: 199676/2012 Sacado: GUNAN CONFECCOES ITDA ME Endereço: R GUSTAVO GUMZ
548 - JARAGUA DO SUI.-SC - CEP: 89255-995 Credor.MAlHAS MENEGOTIl INDUSTRIATEXIlL LIDA
Portador: - Espécie: DMJ - N° Titulo: 8158689B - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.563,30 - Data
para pagamento: 27/0112012- Valor total a pagar R$1.654,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.563,30 - Juros: R$ 4,68 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 28,70

APontamento: 199677/2012 Sacado: GUNAN CONFECCOES ITDA ME Endereço: R GUSTAVO GUMZ
548 - JARAGUA DO SUI.-SC - CEP: 89255-995 Credor: MAlHAS MENEGOITl INDUSTRIATEXTIL ITDA
Portador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 8165065A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.148,19 - Data
para pagamento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$4.247,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4.148,19 - Juros: R$12,44 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 28,70

Apontamento: 199650/2012 Sacado: INDAlAL REE ITDA ME Endereço: RUA MAXWlLHELM 258 - BA
EPENDl- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor. OESA COM E E REPRES LTDA Portador. - Espé
cie: DMI- N' Tirulo: 2127496U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.168,40 - Data para pagamento:
27/01/2012- Valor total a pagar R$5.263,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.168,40 - Juros: R$
22,39 Emolumentos' R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 199359/2012 Sacado: JARAGUA EDITORA E COMUNlCACAO Endereço: RUA GUILHER
ME DANCKER, 161 S 19 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-460 Credor. ARTES GRAFlCAS RlOSUI. LIDA
EPP Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 17758 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 900,00 - Data para
pagamento: 27/01/2012-Valor total a pagarR$973,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 900,00 - Ju
ros: R$ 5,40 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199415/2012 Sacado: JOAO DA SILVA Endereço: RUA LEOPOLDO MANHKE85AP 202 ex
9 - JARAGUADO SUl. - CEP: 89251-510 Credor. BANCO PANAMERlCANO S/A Portador. - Espécie: NP
- Ns'Iítulc: 42815745 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$14.514,24 - Data para pagamento: 27/01/20 12-
Valor total a pagar R$16.83I,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 14.514,24 - Juros: R$ 2.249,70
Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199233/2012 Sacado: JOAÇl DEMEDEIROSZEFERINO Endereço: RUAADOLFOTRlBESS
305 APTO OI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-690 Credor. INFRASUL - lNFRAESmUTURA E EMPREEN
DJMENT Portador. - Espécie: DMl- N°Titulo: 0189679006· Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 162,92
- Data para pagamento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$242,97 Descrição dos valores: Valor do título:
R$162,92 - Juros: R$I,19 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 20,96

Apontamento: 199127/2012 Sacado: KAROlSA ITDA ME Endereço: RUAWAlTER MARQUARDT 3050
SAlA02 - BARRA DO !U0MOUlA- JaraguádoSul-SC-CEP - Credor.TEXIlLSSITDAME Portador.
Espécie: DMI - N°TItuJo: 5005386-01-·Motivo: falta de pagamentoValor: H$ 674,76 - Data para pagamento:
27/01/2012-Valortotal a pagar R$745,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 674,76 - Juros: R$ 3,37
Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199455/2012 Sacado: llMPEXCEL PRODUTOS DE UMPEZA ITDA ME Endereço: RUA
WERNERGRUlZMACHER -65 - JARAGUA DO SUI.-SC - CEP: 89254-206 Credor: ALDRI DISTRlB GENE
ROSAI1MENTlClOS ITDA Portador. - Espécie: DMl- N°Titulo: 0002487771- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 254,28 - Data para pagamento: 27/01/2012-Valor total a pagar R$318,55 Descrição dos valores:
Vaiar do título: R$ 254,28 - Juros: R$ 1,10 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 199844/2012 Sacado: DON COM. DEMAI DE CONSTRAO ITDA EPP Endereço: R ALVIN
KOCH,1559 - TRES RIOS DO SUl. - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor. FUNDO DE INVESTI
MENTO EM DIREITOS CREDIT Portador: ROHDEN ARTEFATOS DE MADEIRA llDA Espécie: D1I<ll-W
Titulo: 997/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$19.366,70 - Data para pagamento: 27/01/2012-Valor
total a pagarR$19.487,41 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$19.386,70 - Juros: R$38,73 Emolumen
tos: R$II,60 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 199479/2012 Sacado: DON COMERCIO DETINTAS E FERRAGENS ITDA Endereço: RUA
HENR1CHAUGUST I.ESSMANN 127 - Jaraguá doSul-Se - CEP: 89256-600 Credor. ELBER INDUSTRIA DE
REFRlGERACAO ITDA Portador. - Espécie: DMl- N'Título. 19234-02 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 5.000,00 - Data para pagamento: 27/01/2012-Valor total a pagarR$5.087,29 Descrição dos valores: Va
Iar do título: R$ 5.000,00 - Juros: R$ 10,00 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 199474/2012 Sacado: DON COMERCIO DETINTAS E FERRAGENS ITDA Endereço: RUA
HENR1CH AUGUST I.ESSMANN 127 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor: MADEIRAS RAJMON
DlITDA ME Portador. - Espécie: DMl - N° Titulo: 002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 4.350,00
- Data para pagamento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$4.435,99 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 4.350,00 - Juros: R$ 8,70 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$19,39

SESIFARMÁCIA

Coleta de
Medicamentos Vencidos.

Apontamento: 199546/2012 Sacado: DON COMERCJO DE TINTAS E FERRAGENS ITDA Endereço: RUA
HENRlCH AUGUST I.ESSMANN 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor. ELESULELEfRO ELE
mONICA ITDA Portador: - Espécie: DMl - W Titulo: 2/4970 2/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.162,44 - Data para pagamento: 27/01/2012-Valor total a pagar R$1.243,99 Descrição dos valores: Valor
do título: R$I.I62,44 - Juros: R$ 4,26 EmoJumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$19,39

será das 8h às 20h de segunda a

sexta e até às 13h aos sábados.
O gerente regional do Sesi, Je

ferson Galdino, conta que a inau

guração da nova loja será impor
tante na estratégia de posicionar
e consolidar a marca em 'Jaraguá
do Sul, além de complementar os
serviços disponibilizados pela clí
nica do Sesi. "Nosso foco também
é oferecer produto de qualidade e

-

mais acesso aos medicamentos",
afirma Galdino. De acordo com a

Apontamento: 199833/2012 Sacado: UON COMERCIO DETINTAS E FERRAGENS ITDA Endereço: RUA
ALVIN KOCH 1559 - TRES RIOS DO SUl. - Iaragua do Sul-SC - CEP: 89254-810 Credar: MARClO MIL
CHESKI Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.526,00 - Data
para pagamento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$8.645,92 Descrição dos valores: Valor do títuJo: R$
8.526,00 - Juros: R$ 42,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$19,39

Apontamento: 199682/2012 Sacado: WJA DE ROUPAS VAES ITDA ME Endereço: RUA WAllER MAR
QUARDT 155 SAIA 13 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor. KITSCH BAZAAR ITDA Portador.
- Espécie: DMl- N° Titulo: ROi 1.1 1777 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 333,74 - Data para paga
mento: 27/0112012- Valor totel a pagar R$398,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 333,74 - Juros:
R$I,44 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 19971112012 Sacado: MARCOS SOARES DE MELO Endereço: RUA ANTONIO RIBEIRO
436 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-000Credor. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Portador.
- Espécie: NP - N°Titulo: 4273366528 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 31.653,44 - Data para paga
mento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$35.l55,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 31.653,44
- Juros: R$ 3.429,12 Emolumentos:R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$15,46

Apontamento: 199570/2012 Sacado: NA APUQUES E BORDADOS MANUAIS ITDA-M Endereço: RUA
JORGE CZERNlEWIC2 42 SAIA OI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: DECAPlAST INDUS
TRIA E COMl)RClO DE PlASSTICOS=A Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 5195 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$115,61 - Data para pagamento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$188,41 Descrição
dos valores: Valor do titulo:R$1I5,61- Juros: R$ 0,19 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento. 199277/2012 Sacado: NADDY COMERCIO [10 VESfUARlO LIDA ME Endereço: RUA
PAULO EGGERT 87 SAIA OI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-770 Credor. PRATIlKE CONFECCOES LIDA
Portador. - Espécie: DMI - N'Tltulo: 916-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 355,17 - Data para pa
gamento: 27/01/20 l2-Valor total a pagarR$437,90 Descrição des vaiares: Valor do título: R$ 355, 17 - Juros:
R$ 0,82 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 199712/2012 Sacado: PAULO FElWANDO GONCALVES Endereço: RUA BAHIA 29 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89253-140 Credar: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Portador: - Espé
cie: NP - N°Titulo: 42.2.706.962-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$27.700,48 - Data para pagamento:
27/01/2012-Valor total a pagarR$35.889,33 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$27.700,48 - Juros: R$
8.116,24 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 199222/2012Sacado: RAINILOAVIEIRA Endereço:RUA FRANCISCO DUTRA26l - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor. INFRASUI. - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMEN"f Portador:
Espécie: Dlvll- N°Titulo: 0186748007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 97,75 - Data para pagamento:
27/01/2012- Valor total a pagar R$177,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,55
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamemo: 199196/2012Sacado: ROSlVANE DASILVA Endereço:ADEI.INA KI.EINEHLERf 581- jara
guá do Sul-SC - CEP: 89254-837 Credor. INFRASUI. - INFRAESTRUTURA EEMPREENDIMENT Portador.
- Espécie: DMl- N°Titulo: 0176821013 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 172,00 - Data para paga
mento: 27/0112012- Valor total a pagar R$250,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 172,00 - Juros:
R$I,54Emolumentos:R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 199228/2012 Sacado: SEBASI1AO RIBEIRO Endereço: RUA FRITZSEITER 24:; - JARAGUA
DO SUl. - CEP: Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA EEMPREENDlMENT Portador: - Espécie:DMl
- N°Titulo: 0173545015 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$149,16 - Data para pagamento: 27/01/2012-
Valor·total a pagarR$232,41 Descrição dosvalores: Valor do título: R$149,16 - Juros: R$ 1,34 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 196667/2011 Sacado: SILVIA FARINHAS Endereço: RUA CARLOS EGGERT 171 AP 03 - Ja
raguâ do Sul-SC - CEP: 89256-330 Credor. COOPERATIVADE CREDITDVALEDO lThJAI-VIACREDI Por
tador. ENOC DE SOUZA ME Espécie: DMl - N° Titulo: 02792/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 228,00 - Data para pagamento: 27/01/2012-Valor total a pagar R$3oo,OI Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 228,00 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 199476/2012Sacado: STANGE RAFFAEW ITDA ME Endereço: RUAARIURMUIl.ER 178
- jaragua do Sul-SC - CEP: 89251-030 Credor. SILSHAMAlHAS LIDA - ME Portador. - Espécie: DMl- N°
Titulo: 531-1A - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 353,36 - Data para pagamento: 27/01/2012- Valor
total a pagar R$421,57 Descrição dos vetores: Valor do título: R$ 353,36 - Juros: R$ 0,35 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199838/2012 Sacado:VENTURl IMPORTEDlSTRIB DE PROD ITDA Endereço: RUA JOSE
KOCHEll.A, 86. - ILHA DA FIGUEIRA - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-150 Credor.INSTALADORA ElE
TR CONTIITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 113621-1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
227,15 - Data para pagamento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$302,40 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 227,15 - Juros: R$ 1,89 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 199848/2012 Sacado:VlEMRACOMERCIO DEARIlGOS DOVESfUARlO Endereço: RUA
PREFElTOJOSEBAUER894 -JaraguádoSuJ-SC-CEP: 89254-IOOCredor.TECIDOSCASSIANAHAS ITDA
Portador. - Espécie: DMl - N° Titulo: 000037362C - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.462,27 - Data
para pagamento: 27/01/2012- Valor total a pagar R$1.547,17 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
1.462,27 - Juros: R$ 2,92' EmoJumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di-

Iigência: R$ 24,08
.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
24/01/2012.

Jaraguá do Sul (sq, 24 de janeiro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de titulas publicados: 42
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DINHEIRO

Investir é sempre
uma boa opção
Agente financeiro da
Patrimono fala sobre
economia no país
e dá conselhos para
quem deseja investir

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Seis jovens obstinados a desmisti
ficar o mundo dos investimentos

financeiros se juntaram e tornaram

se sócios. John Gomes, Iohny Minel,
Layon Dalcanali, Leandro Corrêa,
Luís Pauli e Roberto Seidel criaram a

empresa Patrimono, agente da XP In
vestimentos. O objetivo da Patrimono
é auxiliar pessoas interessadas em :

investir seu dinheiro. Eles partem da

premissa de que amaioria das pesso
as desconhece produtos financeiros.
Ao invés de ganhar e gastar, os rapa
zes orientam seus clientes a percor
rer outro caminho, que consiste em

ganhar, gastar. Mas, com o que so

brar, poupar e, por fim, investir, para
futuramente viver da renda gerada
pelo investimento. O OCP conver

sou com o agente Luís Pauli. Além
de falar sobre a situação econômica

do país, ele deu alguns conselhos para
quem quer investir.-

o Correio do Povo - Quais são as previsões para a

economia no Brasil este ano? Elas são otimistas?
Luís Pauli - A gente vem enfrentando uma crisemun

dial na Europa, crise em 2008 nos Estados Unidos e, cer

tamente, o Brasil acaba sendo um pouco prejudicado
em relação a essa crise. No entanto, o que vem se des
tacando mundialmente realmente são as economias

emergentes, o chamado Brics - Brasil, Rússia, Índia e

China - principalmente. Em 2011, o Brasil foi o terceiro

país que mais recebeu investimento estrangeiro, já é a

quintamaior economia do mundo e tem tudo para nos

próximos dez anos se beneficiar com alguns eventos

como Olimpíadas e Copa do Mundo. A taxa de juros,
que vem caindo, proporciona um melhor giro na eco

nomia. E, se controlada a inflação, poderemos dar um
salto muito grande nos próximos anos.

OCP - Você falou sobre a crise econômica na Europa
e nos Estados Unidos. De alguma forma isso pode nos

afetar, e como?
LP - A crise mundial afeta, principalmente, as empre

sas exportadoras. Se os países de primeiro mundo estão,
de fato, enfrentando uma crise financeira, certamente
eles vão comprar menos. Algumas empresas no Brasil
têm saído disso, justamente se preocupando mais com o

mercado interno e exportando para países vizinhos.

OCP - O poder de compra do brasileiro semantém? É
indicado que ele continue nesse consumo desenfreado,
é bom para a economia? Ou, você aconselha que o bra-

sileiro comece a poupar e adquirir apenas o essencial?
LP - Depois do plano real, a gente vê o Brasil em ascen

são. As pessoas hoje já têm casa, carro, e isso faz com que
para algumas pessoas da classe C em diante comece a so

brar dinheiro. Esse dinheiro geralmente vai para um lazer.
O que é bom para a indústria, mas ruim para o brasileiro, é
que se houver um gasto desenfreado, certamente ele pode
ficar endividado. O ideal é que as pessoas façam o seu dever

"-

de casa: simplesmente gastarmenos do que ganha.

OCP - As indústrias doVale do Itapocu podem sofrer

desaceleração diante da crise em outros países?
LP - A gente tem uma indústria basicamente do vestu

ário e de motores. Para as empresas exportadoras, prin
cipalmente para os países da Europa e Estados Unidos,
certamente podem sentir uma desaceleração. Mas, o

mercado interno continua em ascensão e a saída é ven
der para os países vizinhos.

OCP - Em relação à educação financeira da popula
ção. Quais as orientações que costumam dar aos clientes?

LP - Nos Estados Unidos é muito comum as crianças
passarem por disciplinas de empreendedorismo, de edu
cação financeira. Aqui no Brasil, muito pouco é ensinado

para.as nossas crianças e elas crescem e só conhecem,
culturalmente, um tipo de produto] que é a poupança.
Só que existem diversas outras formas de investir seu di
nheiro, com amesma segurança, e que podem render 40,
50 ou às vezes 60% amais que a poupança. Então, falta de
fato essa educação financeira, que vai contribuir para as

I t.!, f.1

Nos Estados Unidos
é muito comum as

crianças passarem
por disciplinas de
empreendedorismo,

de educação
financeira . .Ilqui
no Brasil, muito

pouco é
ensinado sobre

o assunto.

ComR$100
,você pode
investir nos

títulos públicos
federais que,
em média,

pagam 10,5%
ao ano, que é a
nossa taxa de
·uros básica da
economia.

LUÍSPIWLI,
AGENTE FINANCEIRO

pessoas saberem economizar e negociar.

OCP - Quais são os investimentos ideais em cada fai
xa etária? Trata-se do melhor investimento ou de quan
to se tem para investir?

LP - Na verdade, não tem uma faixa etária definida.
O ideal é que se comece o quanto antes. Hoje se pode
começar um investimento com muito menos do que as

pessoas imaginam. Com R$ 100 você pode investir nos
títulos públicos federais que, em média, pagam 10,5% ao

ano, que é a nossa taxa de juros básica da economia. A

poupança rende mais ou menos 7%. Então, de cara, você

já tem um rendimento de menor risco que a poupança
e pouca gerite sabe disso. Se você começar desde jovem
a formar poupança com pouquinho, daqui a 20, 30 anos

você vai ter, certamente, um montantemuito grande.

OCP - Em relação à previdência privada, como fun
ciona e quais são as vantagens?

LP - A gente sempre recomenda que antes de fazer

qualquer tipo de previdência privada, a pessoa entenda
de fato o que está fazendo. São, basicamente, três coisas.
Verificar quanto a previdência está cobrando de taxas

de carregamento, de taxa de administração. Verificar se
é um plano VGBL ou PGBL, pois dependendo do plano
.muda-se a forma do imposto de renda e.a tabela de im

posto de renda, verificar se é progressiva ou regressiva.
Por isso, antes de fazer qualquer plano, é preciso buscar
um agente autorizado que possa dar instrução quanto ao

melhor plano de previdência.

• I
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Grupo Lunelll

Massaranduba'lica sem agência da .Caixa
Na edição do dia 24 de janeiro de 1987, o jornal O Correio
do Povo anunciava que o município de Massaranduba,
assim como outros dez municípios catarinenses,
passariam a ficar sem agências da Caixa Econômica
Federal. ''A iniciativa faz parte do plano de contenção de

despesas anunciado já no ano passado pelo presidente da
instituição, Marcos Freire. Além destas, outras agências
consideradas deficitárias deverão ser dissolvidas no'
decorrer de 1987, conforme informações obtidas junto
à Gerência Regional da Caixa Econômica Federal em

� Florianópolis", dizia a publicação. Os municípios que
tiveram as agências fechadas foram Timbó, Bom Retiro,
Urubici, Lauro Müller, São Domingos, Caibi, Campo Erê,
Galvão, Rodeio, Santa Cecília e Massaranduba. Segundo o

semanário, o plano previa a transferência dos funcionários
para agências de maior porte, localizadas em municípios

PERSONAGEM HISTÓRICO

próximos daqueles de onde saíram, uma vez que amaioria
das agências da Caixa atuava com deficiência de pessoal.

ARQUIVO HIST6mcO/EUG�NIOVlCTOR SCHMOCKEL
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o m�dico e político Ahdon Baptista
Nascido em Salvador no dia 30 de

julho de 1851, o médico Abdon
Baptista aportou na cidade de São
Francisco do Sul em 1880, para
continuar sua missão de curar os
doentes, sem cobrar consultas,
custeando muitas vezes as receitas
dos necessitados. Abdon se dedicou
à vida política no "Partido Liberal",
chegando a fundar um jornal: "O

.

Democrata". O médico se casou em

1884, aos 35 anos de idade, com a

jovem Tereza Nobrega de Oliveira.
Na vida política, Abdon ocupou
importantes cargos como vice
governador, deputado federal por
três vezes e senador da República.
Em 1889, Abdon Baptista se mudou

'f"

para Joinville e passou a

clinicar para toda a região do
Rio Itapocu, que incluía o

distrito de Iaraguá, Iaraguá
do Sul lhe deve os distintos

serviços prestados na
construção de pontes
metálicas sobre os rios

Itapocu e Iaraguá, o que
possibilitou livre trânsito
na região doVale do

Itajaí, via Blumenau e

Joinville. Abdon Baptista
faleceu em Joinville, em
15 de março de 1922.
A ponte próxima ao

Bradesco foi batizada
Com o nome dele.

INVENÇÕES ANTIGAS

As torradeiras'
A primeira torradeira elétrica foi inventada
em 1872, por Maddy Kennedy, no Reino'
Unido. Já a primeira torradeira elétrica de
ejeção automática (projeta o pão para fora
quando pronta) foi patenteada em 1919,
pelo estadunidense Charles Strite.

I
"'� ...

"

'y.

área de 660,00m', construida em 1956, uma
ampliação de galpão pré-moldado em

alvenaria, com área de 359,72m2, ano 1987;
imóvel cadastrado na PMJS sob o nO 3204,
matricula 4.640 do CRI da Comarca de
Jaraguá do Sul; avaliação R$ 2.797.500,00

i' Leilão/Praça: 01/02/2012 -14:00 horas - em 23/08/11. Hipoteca inscrição R-14-4.640
Porvalorigualou superiorá avaliação. a Profit!actoring e Empreendimentos LIda.

�'Leilão/Praça: 13/02l2012-14:00horas-A Penhoras Inscrições R-15-4.640 autos
,

quem mais ofertar, desde que não a preço vil 036.98.002007-2 em que é exeqüente Profit
Local: Fórum de Jaraguá do Sul-SC - R Factoring e Empreendimentos LIda., R-16-
Guilherme C. Wackemagen, 87 - VI. Nova, 4.640 autos 2001.72.09.003833-1 da Vara
fone: (47) 3275-7200. Federal desta Comarca, em que é exeqüente
Advertências: 01) Ficam intimadas as

- INSS, R-17-4.640 autos 038.98.052757-
partes através deste Edital, caso não o sejam 8/002, em que é exeqüente Profit Factoring e

pelo Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); Empreendimentos Ltda., R-19-4.640 autos

02) Os credores hipotecários, usufrutuários 036.96.000251-6 em que é 'exeqüente
ou senhorio direto que não foram intimados EstadodeSantaCatarinaeR-20-4.640autos
pessoalmente, ficam neste ato intimados da AT 955/98, 'da Justiça do Trabalho, em que é

realização dos respectivos praçaslleilões exeqüente Olmiro Natalino Chaves.

(art. 698 CPC); 03) A verificação do estado de Depositário: GuidoMundstock. Vistoria: rua
conservação dos bens poderá ser realizada �oinville, Jaraguá do Sul-SC.
pelo pretenso arrematante, se desejado, O�us: Os tribut?s incidentes sobre os bens
mediante acompanhamento de Oficial de moveis e imovers, multas sobre os

Justiça. automóveis bem como contas vinculadas às
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro concessionárias telefônicas, correrão por
Público Oficial e Rural, devidamente conta exclusiva do arrematante. Para
autorizado pelo Exmo. Sr. Dr. JULIANO arrematação em primeira praça, os valores
RAFAEL BOGO, Juiz de Direito da 2" Vara das avaliações serão corrigidos
Cível da Comarca de Jaraguá do Sul-SC, monetariamente até a data do leilão/praça,
venderá em Praça/Leilão, na forma da Lei, ondeov�lordolançonãopoderáserinferiorà
em dia, hora e local supracitados, os bens avaliação efetuada, sendo que, não

penhorados nos processos a seguir: ocorrendo a venda ou adjudicação nesta,
1 - Processo: 036.07.003866-5 (0003866- será levado à segunda oportunidade,
21.2007.8.24.0036) , confor�e data e horário supra, onde haverá a

Exequentes: Profít Factoring e alienação a quem m_als ofertar (art. 686, VI,
Empreendimentos Ltda. CPC), desde que nao-a preço VII (art. 692,
Executado: Metalin Indústria deMáquinas CPC). Os honorários do Leiloeiro na razão de
LIda. \ 5% (cinco por cento) correrão por conta do

Advogado(a):AlcidesCardoso comprador, remitente ou adjudicante em

Bem: Terreno com a área de 4.585 OOm' no caso de arrematação, acordo/remição ou

lado par da rua Joinville, em 'Jarag�á do Sul, adjudicação, respectivamente, conforme
distante 8,00m da casa nO 832, confrontando: competente Portaria expedida por esta

frente com a RJoinvílle com 70 DOm' Comarca. Informações com o Leiloeiro
travessão dos fundos co� terras de' Ud� Público Oficial e Rural VICENTE ALVES

Weege em 43,00m; lado direito em02linhas PEREIRA NETO, foneJfélx (47) 3026-1615,
sendo umá com terras de Arduino Picolli em site www.agencialeilao.com.br.end. R XVde

45,00m, e outra com terras de Roland H. Novembro, 4315, sI.109/111, Centro
Dornbusch em 38,00m; lado esquerdo com Comercia) Expoville, Glória, Joinville-SC.
terras de Udo Weege em 70,00m; edificado Exmo. Sr. Dr. JU�IANO �FAEL BOGO,
uma construção industrial de madeira com JUIZ de Dlretto da 2 Vara Cívet da Comarca

de Jaraguá do Sul-SC.

PELO MUNDO

1961

Constituição é votada
No dia 24 de janeiro de 1967, a Constituição
Brasileira foi votada; entrando em vigor no dia
15 de março do mesmo ano. A Constituição de
1967 foi a sexta do Brasil e a quinta da República.
Buscou institucionalizar e legalizar o regime militar,
aumentando a influência do Poder Executivo sobre
o Legislativo e Judiciário, criando uma hierarquia
constitucional centralizadora.

lS91

Bomba:rcleio ao Iraque
Nessemesmo dia, as forças alíadas da Guerra do Golfo
(Estados Unidos,Arábia Saudita; GrãBretanha, França
e Egito) estabelecem supremacia aérea, bombardeando
as forças do Iraque que não podiam se abrigar nos
desertos do Sul do país do líderSaddam Hussein.A

guerra terminou com avitória das Forças de Coalizão e
com a retirada do Iraque do Kuwait.

tlnA
m6

EDITAL DE PRAÇA/lEILÃO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

2" VARA CíVEL
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Michele CamachoTERÇA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2012
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micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084
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DOURADO.A
CORDO VERÃO!
Lembram que ano passado dei a
dica de usar esmaltes dourado e

prateado nas unhas para passar
o reveilon? Pois é, passadas as

festas de início do ano mais
deliciosas (além do carnaval), e
digo delícia porque a gente está de
férias, eu venho aqui para afirmar
e confirmar que o dourado é
definitivamente a cor da estação.
E vamos concordar meninas, o
dourado é com toda a certeza

uma cor maravilhosa, não é? Que
além de linda, deixa o visual super
chique.
Em tempos nos quais o brega
deixou de o ser (alguém se lembra
da época onde não se usava mais o

dourado? que bobeira né?) ,- a onda
é se jogar no douradísmo e ser

feliz!!!! =)
Para quem se pergunta se o

dourado pode ser usado durante
o dia, a resposta é sim, meninas,
pode usar à vontade.

Vocêsa
comprar

certinho em
-

2oçaoiro
Gente, vamos falar de coisa boa? (Estou pegando
todas as gírias do Alessito, meu querido amigo) ...
Todo mundo está careca de saber que depois que volta
das férias em janeiro aprimeira coisa que vê na rua
não é nem gente, f!las sim placa em tudo quanto é loja
falando que está em promoção! Não é assim?Ai, e não
dápara reclamarporque agente adora! EuAMO!
Mas uma perguntinha: vocês sabem acertar nas

compras em época de liquidação?
Oi?Acertar? Como assim? Bom gente, o negócio
é o seguinte, vamos combinar que mesmo que os

preços estejam pelametade não dá para fazer a

BeckyBloom e trazer tudo para casa (mesmo que
você queira), não é? E se não tomarmos os devidos
cuidados acabamos trazendo peças que nem sequer
vamos tirar.a etiqueta.
Por isso e para ajudar vocês, minhas queridas
leitoras, eis aqui quatro dicasmais que boas, ótimas!!!

•Antes de tudo, conte até três e faça uma lista do
que você precisa, se achar determinada peça na
promoção, vai ser lucro!

• Compre roupas do tamanho certo! Está baratinho?
Não é do seu tamanho? Nada de encolher a barriga.
e forçar aquele jeans a entrar! A roupa de tamanho
menor não vai sair do guarda-roupa.

• Aposte nos clássicos! Encontrou peças atemporais
na promoção? Invista! Eles nunca saem de moda e o

custo benefício serámuito grande.

•A peça émuito barata? E a qualidade? É boa? Não?
Então não vale a pena! Pense no custo benefício:
quantas lavadas namáquina ela aguenta?

E aí, anotou tudo? Então agora vocês podem
sair para passear! Estão vacinadas!!!! =)

"Depois dessas dicas atéfui
perdoada pelos maridos,
namorados e pais que
acham que eu sófaço
vocêsgastarem ao ler
a coluna né?!? =)
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Dia de dizer
•

porque vieram
Ontem, os alunos já começaram a estudar e a ensaiar

com as orquestras e. grupos do festival

JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

Sul. Afinal, saiu de Natal, no Rio Grande. do
Norte, apenas para se encontrar com a ma

ratona musical; E esta não é a primeira vez

que viaja os cerca de 3,5 mil quilômetros
entre ambas as cidades. Ela os ultrapassou
outras três vezes nos últimos anos.

Porém, apesar de parecer exaustivo, o

trajeto vale o esforço, que é recompensa
do diariamente, segundo a musicista. "Eu
adoro o Femusc, adoro os concertos, os

professores, o programa de música de câ

mara, aprendemos muito nessas duas se

manas", enfatiza.
Em preparação específica para o festival

desde novembro, Mayara vai tocar em duas
cidades da região, além de Jaraguá do Sul. Ao
todo, são nove apresentações, cinco delas
em grupos menores e quatro nas sinfônicas
formadas por estudantes e docentes. Para

aguentar o ritmo sem perder o fôlego, a vio
loncelista profissional incluiu na programa
ção pré-festival muitas horas' de sono. "Ve
nho bem descansada", explica a veterana.

Odomingo foi de cumprimentos e reco

nhecimento no Centro Cultural da Scar.
Pelos corredores do teatro, músicos de todos
os cantos do país e do mundo aproveitaram
a chegada ao Femusc para se ambientar.

Mas" ontem, com as malas já dispostas em

seus devidos lugares, todos os 350 partici
pantes do festival seguiram o mesmo cami
nho: o das salas de aula.

Com a energia de quem acabou de che

gar, eles passaram amanhã toda à frente dos

professores. À tarde, a maioria se dirigiu aos

ensaios das orquestras e grupos formados

especialmente para o evento. Todos se apre
sentam ao público em mais de 200 concer

tos que só encerram na noite do próximo dia
4 de fevereiro.

"

Sem pensar em descanso, a violoncelista
Mayara Alencar Lopes quer mesmo é apro
veitar cada I?inuto da estada em Jaraguá do

('

PURIl EMPOLGAçíío
Musicista profissional, Mayara saiu de Natal, no
'Rio Grande do Norte, só para participar do Femusc

PÚBLICO FIEL
Não são somente os músicos que

se tornaram fieis ao Pemusc, O públi
co de Jaraguá do Sul e região também
já esbanja experiência na composi
ção a plateia do evento. Na abertura,
realizada na noite de domingo, os es
pectadores lotaram o Grande Teatro
da Scar. Entre eles estava o industrial
Vicente Donini. "Se estou na cidade
durante o festival venho assistir aos

concertos", comentou. De acordo com

o empresário, a iniciativa merece ser

prestigiada, pois tem a capacidade de

despertar na comunidade o senso de

importância necessário às artes.
Para Sabrina Simões Nora, o Fe

musc pode ser traduzido em pou
cas palavras. "Ele é de uma riqueza
imensurável", elogia. Por isso, mes
mo com o filho; Heitor, de apenas
seis meses no colo, ela nãopretende
perder as apresentações.

f' � .,,'
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Concerto que abriu o Femusc
lotou o Grande Teatro daScar

Público assistiu ao duo formado pelos professores Daniel Guedes e Mario Ulloa

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN
gearWatson Clis, professor de violoncelo que, em plena
abertura do evento, completou 70 anos de idade.

Pela sexta vez em Jaraguá do SUl, Guedes tem um

discurso parecido com o dos alunos quando o assunto é

amaratona. Assim como os estudantes, ele também en

fatiza a troca de experiência propiciada pelas reuniões
musicais como chamariz principal. Isso, claro, além da

possibilidade de conferir o progresso dos participantes.
Em uma dessas tentadoras experiências musicais, o

A largada da sétima edição do Femusc foi dada na noi
rlte do último domingo com um concerto de gala que
-Ievou ao palco do Grande Teatro da Scar dois grandes
nomes do festival e lotou a plateia. O duo formado pelo
violinista Daniel Guedes e pelo violonista Mario Ulloa ar
rancou aplausos do público e aindaserviu para homena-

violinista se juntou aUlloa e abriu o Femusc. O concerto

foi uma releitura do recém lançado 'Mario Ulloa e Da

niel Guedes'. O CD é fruto de um dos tantos encontros

promovidos pelo evento. Isso porque, o costarriquenho
radicado na Bahia só conheceu pessoalmente o cario

ca graças ao festival. Desde 2008, os dois trabalham em

parceria e, agora, exibem o resultado ao público local,
que, no domingo, pode até mesmo garantir o autógrafo
de ambos na sessão realizada logo após a apresentação.

MARCELE GOUCHE

CARDÁPIO MUSICAL

NOPIILCO
Daniel Guedes

eMario UUoa se
conheceram no

Femusc anos atrás.

Agora, mostram ao

público do festival
o CD que lançaram
no &mde2011

• HOJE, TERÇA-FEIRA
• 12h30 - Femusc no Shopping
(Shopping Breithaupt)
Repertório: Sonata n- 1, de Johann Sebastian
Bach; Suíte em Estilo Antigo, de Hans Fryba;
Candita, de Adolfo Mejía

• 12h30 - Femusc na Praça
(Espaço Cultural Angeloni)
Repertório: Suíte para tuba solo, deWalter

Hartley; Ritos, de Ricardo Tacuchian; Four for
Tango, de Astor Piazzolla

• 18h - Violão Plus (MuseuWeg)
Repertório: Prelúdio, Suíte n- 5, de Johann
Sebastian Bach; A flor de Ilanto, de Abel Fleury;
Grande sonata em lá maior, de Níccolo Paganini

• 18h - Piano Masters (Scar)
Repertório: I libro de lmagenes, de Claude
Debussy; 3 prelúdios, de Sergei Rachmaninoff;
Contrastes, de BelaBartok

• 18h - Concertos em Igreja
(IgrejaMatriz São Sebastião)
Repertório: Quarteto em ré maior, deWolfgang
Amadeus Mozart; Quarteto de cordas n° 8,
de Dmitri Shostakovich

• 19h - Femusc em Corupá
Repertório: Duo para viola e violoncelo, de

Ludwig van Beethoven; Siciliennem de Gabriel

Fauré; Quarteto de cordas, de Osvaldo Lacerda

• 19h - Femusc em Joinville (Sesc)
Repertório: Night-Club 1960, de Astor Piazzolla;
Amorte da donzela, de Franz Schubert; Choros
n- 2, de HeitorVilla-Lobos

• 19h - Momento Springmann (Scar)
Repertório: Summer Music, de Samuel Barber;
Imbricata, de Ester Scliar; Sonata para flauta,
viola e harpa, de Claude Debussy.

� • 20h - Musicalmente Falando (Scar)
Palestra: Música de ummundo cada vez menor

• 20h30 - Grandes Concertos (Scar)
Repertório: Meditação de Thais, de Jules
Massenet; Alborada dei gracioso, de Maurice
Ravel; Estampas criollas, de Beatriz Lockhart

• AMANHÃ, QUARTA-FEIRA
• 12h30 - Femusc no Shopping
(Shopping Breithaupt)
Repertório: Sequenza IXa, de Luciano Berio;
Sonata para cordas emIé maior, Carlos Gomes;
Aires tropicales, de Paquito D'Rívera

• 12h30 - Femusc na Praça
(Espaço CulturalAngeloni)
Repertório: Passacaglia, de Handel-Halvorsen;

Sonata para violoncelo solo, de Zoltan Kodály;
Quarteto em ré maior para flauta e cordas, de

WolfgangAmadeusMozart

• 18h - Violão Plus (MuseuWeg)
Repertório:Tango-Etudes no6, de Astor Piazzolla;
Invocação e dança, de Joaquin Rodrigo; Sonata
para violão e violoncelo, de Radamés Gnattali

• 18h - Piano Masters (Scar)
Repertório: Piano sonata nO?, de Ludwig van
Beethoven; Variações Abegg, Robert Schumann;
Quinteto para piano e sopros, deWolfgang
Amadeus Mozart

• 18h - Concertos em Igreja (não divulgado)
Repertório: Quarteto Morte e a Donzela, de
Franz Schubert; Celtic Lament, de Rachel
Macandrew; Quarteto n013 em lá menor, de
Franz Schubert; Quarteto americano n012, de
Antonin Dvorak

• 19h - Femusc em Blumenau

(Teatro Carlos Gomes)
Repertório: Jardim de Adônís, de Alan
Hovhaness;Violão trio nvl, de François de Fossa;
Contrabajíssimo, de Astor Piazzolla

• 19h - Femusc em Pomerode

(TeatroMunicipal)
Repertório: Sonata para violão e violoncelo, de

Radamés Gnattali; Quarteto nv 4, Ludwig van
Beethoven; SerenataNotturna, deWolfgang
Amadeus Mozart

�. 19h - Femusc em Timbó (Museu daMúsica)
Repertório: Recital, Quarteto de contrabaixos da
Costa Rica; Passacaglia, de Handel-Halvorsen;
Suíte emminiatura para saxofones contraltos, de
Vladislav Shoot; Four for Tango, de Astor Piazzolla

• 19h - Femusc em Joinville
(Teatro JuarezMachado)
Repertório: Trio para clarineta, violoncelo e

piano, de Iohannes Brahms; Aires Tropicales, de
Paquito D'Rivera: Suíte para clarinete, violino e

piano, de Darius Milhaud

• 19h - Momento Springmann (Scar)
Repertório: Toward the sea, de ToTUTakemitsu;
ln memory, de Joan Tower; Quarteto de cordas,
de Claude Debussy

• 20h - Musicalmente Falando (Scar)
Palestra: Interação exponencial

• 20h30 - Grandes Concertos (Scar)
Repertório: Recitativo e scherzo para violino
solo, de Fritz Kreisler; Quartetopara oboé,
violino, violoncelo e piano, de BohuslavMartinu:
Souvenir de Florence, de Peter Tchaikovsky;
Cantinela e dança, de Marc Eychenne
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Vag�lum.e
C entre nós, Carnaval mais lúdico que

sse impossível ter outro. Camisinhas
que brilham no escuro, com sabor tutty
frutty ou de hortelã afrodisíaca são algu
mas novidades para lembrar a' galera de
se prevenir, nesses dias de muito alvará de
soltura e pegação pura. Nas lojas virtuais,
tem essas e muitas outras novidades. Dá
uma olhadinha no site www.valetudose

xshop.com.br, do amigoNaoto.

Leitor fiel·
o leitorfiel de hoje é o boa gente
Osvandir Lehmann. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna todos os

dias. Valeu, mesmo!

UPPER k,d:>

Curtição!
Ah, a vida sem amizades, que coisa mais
sem graça seria. Nadamais confortador do

.

que estar ilhado de amigos, respirar estimas .

e aconchegar-se em energias boas. Assim
- foi o meu almoço de domingo, rodeado

de pessoas do bem, alegres emuito (.

J�spiritubsos. Borndemais'

SS'
capital

www.imoveiscapital.net

47 3370.2900

Academia
Nos salões da urbe sorriso só se fala do
romance ultra-secreto da esposa de um
"figurão" de Iaraguá do Sul. Amorena tem

aprontado com um newly-weds em encontros

matutinos, mas que algumas pessoas
descobriram ... enviaram torpedo, e-mails,
mas eu não conto. Nitroglicerina pura.

I 3;27'5 0909

Moa Gonçalves

CIlSIlL Iara Karsten e Luiz Carlos Soares
conferindo os lugares da moda

NIGHT Claudia Teixeira e Claudia

Zanghelini conferindo a noite jaraguaense

lII!i.�iles��uCiJl:,l ""
�"_�-.s.-..
�
p

"6!!(gj.I'r$;d\(t�
• iS�midé$iÚll'tiil:O
....&0 QIt 0IIliõl

sushidecasa@gmail.com

Blog: http://sushidecasa.blogspot.com/ .• 47 3373 6384

�

I

Promessa é dívida
Sérgio Ulrich vai inovar no contato com os candidatos

que frequentam seu bar. Todos que aparecerem lá, antes -

da primeira dose, vão assinar um documento. "Eles
vão assumir compromissos, no papel, para defender
os interesses de jaraguá do Sul e da sua população:' -

prometeu, vai pro caderno. Ficaremos de olho!

MAURICIO HERMANN

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

Pensando bem A tolerância
termina

quandoNão esqueçam, o seu futuro será uma

consequência do seu presente ... Você tem que
aprender que certas coisas permaneceram no

seu coração, mas não na sua vida.

47 3371-1788

\

Níver da Lu
Uma das mães mais corujas
e bonitas do pedaço, além de

competente profissional, Luciane
Soares, larga agendas, bicos,
fraudas e afins, para receber
muitos beijinhos nas bochechas,
na condição de mais querida
aniversariante da cidade, no
próximo dia 17 de fevereiro.

Quem manda ser querida.
SU5HI

lUvariIio Neto
ellnaMaria

no restaurante
Kantan

1

I
PIlTàoMONO Sócios
da Patrimoa,.o, 101m
Meykel Gomes, Luis
Pauli, lolmyMi:nel,
Roberto Seidel,
Leandro Corrêa e

LayonDeI�,
que na sexta-

feira receberam a

imprensa para uma .

coletiva no Pérola

ConvelÚência, em.
laraguá do Sul

Pontuafidadel etldênciaf
conforto e segurança,
agora, de
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CRÔNICA
PLÁSTICO
BIODEGRADÁVEL.

LWI���g8�" UMA REALIDADE

Há vários meses, desde que começaram a falar
em trocar os sacos plásticos usados em lojas

e supermercados, eu já falava que a solução para
acabar com o excesso de plástico nos lixões, nos
esgotos, nos rios, no mar, etc., era usar a tecnologia
do plástico biodegradável.

Aliás, não é coisa demeses, é coisa de anos, que se

cogita acabar com o saco plástico comum, desde que
apareceu o plástico biodegradável, que ao invés de
dezenas de anos, cerca de um século, para sumir na
natureza, leva apenas dois ou três meses.

Data de 2007 a criação do plástico biodegradável,
por pesquisadores brasileiros e franceses, e só agora
um Estado brasileiro, São Paulo, baixou lei que proíbe
o saco de plástico comum e coloca àvenda os sacos

.

do novo plástico, por alguns centavos. Trata-se de
um plástico biodegradável que se decompõe em
apenas quarenta e cinco dias, feito apartir de um
novo polímero que utiliza em sua síntese um poliéster
alifático (um tipo de polímero com cadeias abertas de

moléculas) para acelerar o processo de degradação,
Então finalmente começaram a fazer aquilo

que já cogitávamos hámuito tempo atrás: acabar
com o saco plástico comum e substituí-lo por sacos

biodegradáveis, mesmo tendo de cobrar de clientes de
lojas, mercados, supermercados.

Talvez, tendo que pagar, passemos a ter
mais cuidado com o nossomeio ambiente, tão
fragilizado. Que todos nós tenhamos o bom -

senso de separar o plástico comum para que
seja reciclado, para que fabriquem com ele, por

exemplo, o papel de
plástico, com o qual
podemos fazer livros
mais duráveis. Sem
as sacolas plásticas
para complicar o
processamento
do lixo comum,
teremosmenos

problemas no nosso

meio ambiente, pois
o lixo comum das
nossas cidades terá

II
Ils pessoas vão
reclamar por ter

que pagar pela
tecnologia menos

agressiva ao nosso

meio ambiente, mas
. depois poderão
agradecer pelos
resultados.

um processamento
mais racional nos aterros sanitários.

Já que a campanha para queos usuários de
supermercados e feiras levassem suas sacolas
retomáveis, de tecido ou outromaterial não deu
certo, não há outra solução: acabar com o saco

comum e vender embalagens feitas com o uso da -

nova tecnologia, que se decompõe rapidamente na
natureza. As pessoas vão reclamar por ter que pagar
pela tecnologiamenos agressiva ao nossomeio
ambiente, vão custar a se adaptar, como sempre, mas
depois poderão agradecer pelos resultados. Teremos
que pagar dez, quinze;vinte centavos por sacola, mas
o que é isso em vista da sobrevivência do ser humano
neste nosso planetaTerra, já tão combalido?

Esperemos que a ideia se espalhe e todos os
estados da federação a copiem. É tempo de tomarmos
atitudes positivas em defesa do ser humano e é muito

promissor o fato de alguém tercomeçado. Que todos
sigamos os bons passos.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A foto inusitada foi feita na casa do empresário Moacyr
Rogério Sens, em Jaraquá do Sul. A fêmea gambá, com seus nove

filhotes, passeava pelo quintal do leitor, quando foi clicada.

UMZ
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NOVELAS
• FINA ESTAMPA'

Renê diz que não sabe o segredo de Tereza
Cristina e pergunta se Griselda,esconde alguma coi
sa dele. Tereza Cristina avisa a Ren� Junior que ele
voltará para casa. Chiara tenta ser simpática quan
do Fábio diz que ela gostará de conhecer Letícia.
Enzo conta para Danielle que viu Glória e Edvaldo
na pizzaria. Luana avisa a Renê que ele terá uma

grande decepção.

• A VIDA DA GENTE
�,- _,"

.

Eva tenta arrumar um emprego. Ana consegue ser

finne com Júlia e Rodrtgo a apoia. Lúcio confessa a Celina

que ficou animado com o reencontro com Laura. Lorena fica
desconfiada quando Matias mostra o presente que Crts lhe
deu. Ana ouve Júlia fingindo que está falando com Manuela
e fica anrasada Nanda leva Francisco à casa do avô. Dora se

desespera quando Marcos avisa que pediu demissão.

• AQUELE BEIJO
Rubinho pede para Claudia não responsabilizá-lo

pelos erros de sua mãe. Maruschka fica furiosa com

o roubo do dinheiro e afirma a Mirta que se vingará
de Alberto. Camila pede para Grace Kelly depor a seu

.

•

favor no processo de guarda de Flavinho. Belezinha
e Agenor se casam. íntima vê Belezinha desanimada

depois do casamento. Orlandinho tenta confortar Be
lezinha. Vicente encontra Claudia na praia.

• VIDAS EM JOGO
Carlos revela que Andrea morreu. Todos desa

bam. Elton se esquiva das acusações de Divina en

quanto Margarida o defende. Ela afirma que todos
saberão que Ernesto também matou alguém. Marizete
liga para Patrícia e conta que Andrea não resistiu.

Regina; que ouve a conversa, vibra discretamente. O

campo do Cariocas é preparado para o casamento de
Cacau e Wellington. Com o convite nas mãos, Cleber
se prepara para aparecer no casamento.

ANIVERSARIANTES
23/1 Jessica Oloskamke Roseli Steike

AlexVolpi Joni A. Amaral Sara H. Martins

Antonio M. Mateus Julio R. Wendorss Silvana Alessi

Avenir W. Eischtadt Kamila M. Oliveira Silvia Andreatta

Beatriz H. Pinter Larissa M. Bacheco Tadeu J. Viana

Bianca Berkembrock Letícia Lenz Thais de Paulo

Bruna Berkembrock LuisC. Maes

Bruna P. dos Santos . Maria A. Correa 24/1
Bruno S. Santos Maria Nunes Aita Mari Zanotto

Clécio Luis Konell M.ariana F. Oliveira Anderson Maas

Crisbana Wensersky Marli Schunke Aliberto Boncowski

Daniela E. Santos Meri C. Engel Douglas D. Baloschi

Diego R. Carvalho Miriam Thomsen Josélia Gielow

Eric N. de Oliveira Neucita Ciluzinski Rosali R. Naumann
Francisco C. Tomazoni Odila P. de Souza Lucas Siqueira
Gilmar Barreto Reni J. Freitas Solmíra Pivatto

lIIa G. Viergutz Rodrigo M. Spezia Valdemiro Koepp
Iracema Panini Rolando Jann Márcia dos Santos

lsabela Zuge Romeu M. Herter Natalício Schimanski

Jair B. Junior Rosangela de C. Freitas Débora C. Schutlz
!( (I:i � lll-' },'ll l �

Os fãs de Ana Carolina mais
uma vez serão presenteados
com um belo trabalho. O CD
"Ensaio de cores" mistura
música e voz da cantora
com a apresentação de telas

pintadas por ela mesma.

Além de sucessos conhecidos
do público e cinco canções
inéditas, o show também conta
com interpretações de músicas.
de outros compositores. Todo
o repertório é executado num

formato diferenciado,€om
o acompanhamento de uma

banda apenas de mulheres.
No piano, Délia Fischer, no
violoncello, Gretei Paganini, na
percussão e bateria, Lanlan.

Nora Grey não consegue se
,

lembrar dos últimos cinco
meses. Depois do choque
de acordar em um cemitério
e descobrir que ficou
desaparecida por semanas,

. ela precisa retomar sua rotina,
mas ela é assombrada por
pensamentos com a cor preta,
que parece conversar com

ela. Alucinações, visões de
anjos, criaturas sobrenaturais.
A sensação é de que parte
dela se perdeu. É então que o

caminho de Nora cruza o de um

desconhecido, a quem ela se

sente estranhamente ligada. Ele
parece saber todas as respostas
e também o caminho ate o

coração de Nora.
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DOIS COELHOS
Edgar (Fernando Alves Pinto) encontra-se na mesma
situação que a maioria dos brasileiros: espremido entre a
criminalidade, que age impunemente, e a maioria do poder
público, que só age com o auxilio da corrupção. Cansado
de ser vítima desta situação, ele resolve fazer justiça com
as próprias mãos e elabora um plano que colocará os
criminosos em rota de colisão com políticos gananciosos.
Além da revolta com o sistema, o filme revela suas reais

intenções e sua história, marcada por um terrível acidente
e um amor jamais esquecido. O elenco do filme ainda conta
com Alessandra Negrini, caco Ciocler eThaíde.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Sherlock Holmes - o jogo das sombras- Leg (14h, 16h30,
19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• As aventuras de Tintim - Dub (14h40, 17h, 19h1 O e 21 h20)
• Cine Breilhaupt 3
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21 h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Leg (13h45,
16h25, 19h e 21h30)
• 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 Impossível- 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 repórter - 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 (19h1 O)
• 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 de Tintim - Dub (14h10 e 16h40)

/

• As aventuras de Tintim - Leg (19h1 O e 21 h45)
• Cine Neumarkt 2
• Alvin e os esquilOS 3 - Dub (13h30, 15h30 e 17h30)
• Sherlóck Holmes � O jogo das sombras -

Leg (19h30 e 22h)
• Cine Neumarkt 3
• Missão Impossivel - Protocolo Fantasma - Leg (21 h20)
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (19h20)
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras -

Leg (13h40 e 16h20)
• Cine Neumafkt 4
• Dois coelhos - Dub (14h�0; 16h30, 18h50 e 21h)
• Cine Neumarkt 5
• A hora da escuridão - Leg (22h10)
• 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 Impossivel - Protocolo Fantasma - Dub (16h)
• Cine Norte Shopping 1
• As aventuras de Tintim - Dub (11 h20,
13h50, 16h20 e 18h50)

• As aventuras de Tintim - Leg (21 h25)

• Cine Norte Shopping 2
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Dub (13h,
15h50, 18h40 e 21 h30)
• Cine Norte Shopping 3
• O gato de botas - Dub (13h1 O)
• Sherlàck Holmes - O jogo das sombras -

Leg (15h1O, 18h, 20h50)
• Cine Norte Shopping 4
• Dois coelhos - Nac (14h40, 16h50, f9h25 e 21h50)
• Cine Norte Shopping 5
• As aventuras de Tintim - Dub (13h20;l5h45, 18h10, 20h45)
• Cine Norte Shopping 6 .

• Alvin e os esquilos 3- Dub (13h30 e 15h30)
• Cavalo de guerra - Leg (17h40 e 20h40)

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

Jesus Luz estreia�
em "Aquele beijo"
Modelo, DJ, ex-namorado daMadonna,
aos 25 anos, Jesus Luz adicionamais uma

possibilidade em seu currículo: ator de novela.
Ele gravou uma participação de três capítulos
em ''Aquele beijo", que começa a ser exibida
hoje.Antes de engrenar comomodelo,
Jesus estudava teatro na Casa deArtes de

Laranjeiras. Na novela ele é um dos meninos
demãe Iara (Claudia Jirnenez).

Belezillha é alerta

para jovens. diz atriz
BrunaMarquezíne, a Belezinha de ''Aquele
Beijo", afirmou ao jornal Extra que sua

personagem pode servir de exemplo.
Belezinha engravidou após transar sem
camisinha comAgenor (Fiuk). ''Acho
que Belezinha pode servir de alerta",
disse Bruna, de 16 anos. Diferente de sua

personagem, Bruna conta que conversa
com os pais sobre 'sexo. "Nunca tive
vergonha de perguntar nada", disse.

Modelo acusa
Daniel de estupro
o ex-BBB Daniel Echaniz está sendo
acusado de outro estupro. Em
meio ao caso do suposto abuso no

programa, amodelo Tatiane Eyng foi
ao programa Domingo Espetacular
para revelar que seria outra vitima
do rapaz. O fato teria acontecido

quando ela dividia apartamento
com a ex-namorada dele, Mônica
Silva, em 2007. "Eu acordei e,
simplesmente, ele estava em cima de
mim. Eu me apavorei, estava sozinha
com ele", declarou. Procurada pelo
site Ego, a ex-namorada de Daniel,
Mônica, semostrou surpresa com
a acusação, mas foi categórica ao

afirmar que tem "100% de certeza'
de que isso não aconteceu" e de que
Tatiane sempre quis ser famosa, "ela
só quer aparecer".

HORÓSCOPO

Monique diz que
vai ignorar Bial
Namadrugada de ontem, após um lanche
fora de hora no Big Brother Brasil12, a
sisterMonique revelou uma preocupação
em relação ao apresentador Pedro Bial,
segundo o site R7. "Eu acho que o Bial
não gosta de mim. Ele nunca fala comigo",
afirmemMonique ii Laisa. No final da

.

conversa, a estudante comentou que não
iria falar com o apresentador caso ela a

cumprimentasse .
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Indicados ao Oscar
serão anunciados
AAcademia de Hollywood anunciará hoje
os indicados da 84° edição do Oscar, na qual
o filme francês The Artist se destaca como o

grande favorito diante dos americanos
Os Descendentes e Histórias Cruzadas. A

edição 2012 do Oscar será realizada no dia
26 de fevereiro no Kodak Theater, de Los
Angeles, e contará com transmissão
ao vivo em mais de 225 países.

ÁRIES
Sempre existe um motivo a mais para você se dedicar aos
seus propósitos. Acredite em seu próprio potencial, mas não

/
se feche para a colaboração e a participação dos outros.

TOURO

Amigos nos lugares certos são sempre úteis se você
também estiv�r no lugar adequado. Porém, o dia aponta para
contrariedades e surpresas.

GÊMEOS
Evite o individualismo e tenha cautela para não se iludir com
falsas promessas de sucesso. No trabalho, aproveite sua

energia mental e mostre o que sabe.

CÂNCER
Promessas existem para serem cumpridas, Portanto, honre
as suas, com atitudes e resultados. É hora de concluir os
trabalhos que estão em andamento.

LEÃO
A Lua�travessa seu signo oposto e incentiva os seus
relacionamentos pessoais e profissionais. Quanto mais forte for
a confiança, mais fáceis serão seus contatos e negociações.

VIRGEM
Os astros aconselham você a prestarmais atenção do que de
costume, sobretudo em tarefas e decisões. A ordem é pensar
bem antes de agir. Com o par, evite julgamentos precipitados.

LIBRA
Preste atenção em suas palavras e atitudes. Mantenha
a discrição em suas atividades para evitar fofocas. No
ambiente profissional, as ações são as melhores respostas.

ESCORPIÃO
Ouse em seus sonhos, faça planos, mas tenha cuidado com

quem compartilha os seus interesses. Manter a discrição é
uma ótima pedida,

.

SAGITÁRIO
Palavras e atitudes podem ser mal-interpretadas neste dia.
Há um clima de fofoca no ar, do qual deve manter distância. As

pessoas mais próximas podem não compreender as suas ações.

CAPRICÓRNIO
Neste momento é melhor ter cuidado com pessoas que
sabem demais sobre sua vida. Qualquer frase solta, dita sem

pensar, transformará você em uma vítima de fofoca.

AQUÁRIO
Cuidado, as aparências enganam! Nem tudo pode ser
exatamente.come você espera. Seja discreto(a) e tenha
cautela com suas palavras.

. PEIXES
Cuidado com o excesso de ansiedade, tente conírolá-la
ou poderá acabar se prejudicando. Sinta satisfação ao

desempenhar as pequenas tarefas cotidianas.
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Preencha um quadrado
9x9 com números de i a �
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Medo mórbido de toda espécie de ruído
2. (Astron.) Ponto da esfera celeste para o qual se dirige

o Sol e todo o sistema solar I (Pop.) Caipira
3. Atento e solícito I Companhia Municipal de Trans

porte
4. Meia ... dezena I Excesso de autoridade
5. Aquele que tem habilidade em prender (um homem,

um cavalo ou um boi) por meio de corda
6. Projeção da esfera celeste num plano
7. Conto popular fantástico
8. (Blol.) Agregado de células similares, que desem

penham, de maneira coordenada, uma função par
ticular

9. Irregular
10. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais I Porção

de remédio ou de bebida
11. A capital da ilha Maurício e a também a maior ci- 9

dade
12. Agência Nacional de Energia Elétrica I Rede Naclo- 10

nal de Telecomunicações
13. País muito pobre da Indochina, com capital Vien- li

tiane I O atar norte-americano Nicolas, de "Pres-

ságio". 12

VERTICAIS
1. Conjunto de casebres sem recursos higiênicos I

Muro de barro ou de cal e areia, socados entre ar

mações de tábuas
2. Aquele que está apto a formular um parecer / Prece

de a décima
3. Artifício para iludir ou seduzir I Relativo a cabra ou

bode
4. Pref.: oxigênio I Compras miúdas, pequenas despe

sas particulares
5. Que corre paralelo a I As iniciais da escritora lya, de

"A Sentinela"
-

6. Orientações Jurisprudenciais I O lado esquerdo do

navio, visto da popa à proa
]. Ave de hábitos noturnos e voa silencioso, também

chamada curiango I O saxofonista e clarinetista

Paplo
8. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
/ (lng!.) Arrendamento de bens de produção, condi
cionado à opção de compra pelo tomador

9. Qualidade daquele que age I Abrevia-se E.
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PREVISÃO DO TEMPO

Chuvanáo
reverte estiage
A chuva prevista para os

próximos dias irá ocorrer
de formamuito isolada e

com curta duração e, mesmo

amais significativa, prevista
para amanhã (30 a 50mm),
pode não atingír todos os
municípios do Estado, por
isso não reverte a situação
da estiagem no Oeste de se.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE AMANHÃ QUINTA SEXTA

MíN: 22°C � MíN: 21°C � MíN: 20°C � MíN: 16°C
MÁX: 32°C

-.
", MÁ)(: 25°C

"" j ,,4 MÁX: 25°C
4 j I. j' MÁX: 26°C

�1"&2rt!ê Iria 'Pode
tl"'aze:r granizo
o sol vaimarcar presença em todas
as regiões de Santa Catarina nesta
semana, mas a partir de amanhã,
uma frente fria passa pelo Litoral
do Estado intensificando áreas de
baixa pressão, causando chuva,
com descarga elétrica, temporais
isolados e queda de granizo em

todas as regiões .'

Ensolarado Instável

-"���
Parcialmente
Nublado

<:}._�j
j, 11 "a
Chuvoso

Mordi.da de cachorro
o sujeito estava no bar tomando uma pinga, quando um funeral chamou a

.

sua atenção. Atrás do .carro fúnebre seguia um homem com o seu cachorro
e, atrás dele, umafila indiana com aproximadamente rnilpessoas.
Curioso, o sujeito aproximou-se do homem com o cachorro e comentou:
- Com tanta gente, a pessoa que morreu devia ser muito querida e

famosa...
- Era aminha sogra!
- Puxa! M�us sentimentos! E €liamorreu de quê?
- l'oi mordidapor este cachórro!

SUDOKU

DIVIRTA-SE
.

deixa tempo-estável

I� r I: 9 6 L S V s �

-E 11 S � 9 E S 6 � L
'" S 6 L , � v 9 r g

B Z r s V L ( 9 6
6 L J B 9 r z v s

9 s v C 6 1 S L E

�1>' E L ( 6 I: B 9
E 9 B v S Z L 6 (

L ( 6 E g 9 S z 1>'

. e NOVA 23/1

·e CRESCENTE 31/1

., CHEIA 7/2

e MINGUANTE 14/2

- ----- --

�
Nublado

I

Trovoada

A partir da quinta-feira, uma frente
fria se afasta para o Litoral do Paraná
mantendo nebulosidade e chuva na

madrugada e início da manhã no
Litoral e no Planalto Norte de se.
Umamassa de ar seco que avança
pelaArgentina e Uruguai deixa o

tempo estável com presença de sol do
Oeste ao Planalto Sul.

@
.

SE VOCÊ VAI PARA,;.
BOMBINHAS

o sol aparece entre nuvens

durante todo o dia de

hoje é pancadas de chuva
acontecem à tarde e à
noite. As temperaturas

variam entre 22'C e 31'C.
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AGENDA
• 30/1A2/2
Curso: Qualidade no Atendimento Telefônico - Técnicas
e habilidades profissionais ao Telefone
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: R$ 220 (nucleados), R$ 242 (associados),
R$ 363 (demais interessados)
Informações: (47) 3275-7024 ou
eventos@apevi.com.br

• 6A9/2
Treinamento: Gestão de materiais e estoques
Onde: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail
eventosêapevi.com.br

• 13A16/2
Treinamento: Administração de pequenos negócios
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail
eventosê'apeví.com.br

• 29/2
Treinamento: Elaboração de Impugnações
e os Recursos Administrativos
Onde: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h

Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail

eventos@apevi.com.br• 13A16/2
Treinamento:Atendimento pós venda
Onde: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail

eventos@apevi.com.br
I

• 27/2A2/3
Treinamento: Cipa (Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes)
Onde: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
Horário: 18h30 às 22h30

Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
. Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail
eventos@apevi.com.br

• 17,18, 24E 25/2
Treinamento: Gerenciamento da rotina e sua interface
com a gestão da qualidade
Onde: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
Horário: 18h30 às 22h30 (sexta-feira) e 8h
às 12h (sábado)
Quanto custa: R$ 380 (nucleados), R$ 410
(associados), R$ 610 (demais interessados)
Informações: (47) 3275-7017 ou treinamento@acijs.com.br

.6A9/2
Treinamento: Negociação com foco em resultados
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail
eventos@apevi.com.br

• 13A16/2
Treinamento: Remuneração por benefícios
Onde: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail

eventosê'apevi.com.br

• 28/2
Curso: Básico de licitações
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h

Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail
eventos@apevi.com.br j

o livro não passa de uma visão

/ estereotipada e fragmentada da .

história dos povoslatinoamericanos·e
suas lutas pela descolonização.

v

VICTOR DANlCH,
SOCIÓLOGO

PONTO DE VISTA

O DISCURSO DOS COLONIZADOS

Olivro "Guia politicamente Incorreto

da América Latina", dos jornalistas
Leandro Narloch e Duda Teixeira, que ca

tivou muitos leitores por sua linguagem
irônica e depreciativa, não passa de uma

visão estereotipada e fragmentada da his
tória dos povos latinoamericanos e suas

lutas pela descolonização. Nesse amon

toado de informações, os autores assu

mem sem pudor sua repulsa pela cultura
do continente desde México a Terra do

Fogo, desmerecendo ao longo do texto a

construção da identidade social dos nos

sos povos, não somente desvalorizando

a, senão tentando aniquilá-la pormeio da

alienação dos discursos típicos das elites
colonizadas. O flagrante dessa distorção,
manufaturada a duas mãos por meio de

juízos de valor, torna-se clara no conte

údo ideológico das citações nas páginas
destacadas em preto, que reforça o mani

queísmo que os próprios autores preten-

dem combater. Para isso destacam uma

extensa bibliografia com publicações de

pesquisadores progressistas, de modo a

criar uma ideia de neutralidade e acade
micismo. A parcialidade textual desmente
tal arranjo bizarro.

Na verdade, o livro não passa de uma
. crônica feita para vender. Como todo
texto moldado nesses padrões literários,
seu conteúdo subliminar está direcio
nado a criminalizar o chamado "falso
herói latino-americano". Torna-se claro

que toda a parafernália historiográfica
está destinada a atingir indistintamente
o Che Guevara, os povos pré-colombia
nos, Bolívar, os Haitianos, Perón e Evita,
Pancho Villa e Salvador Allende, através
da exaltação da problemática dos países
e os erros humanos dos seus condutores
como autoflagelo e atraso do nosso con

tinente rumo ao desenvolvimento.
A soberba do desconhecimento

depara-se com o simplismo que o li
vro retrata ao dizer que América Latina
"tornou-se uma ideia vazia quanto abran

gente", surrupiando dos leitores o legado
atual dos ícones culturais criados ao lon

go do tempo, resultado das próprias "veias
abertas" da exploração e a desonra. Pe
rante a crise atual do capitalismo, o livro
citado tornou-se velho. As novas políticas
públicas de inserção social dos nossos go
vernos resgatam as melhores virtudes do

populismo clássico, para desconforto e

horror destes senhores.
Na verdade, tanto o cronista Leandro

Narloch quanto Duda Teixeira (além de
seu parceiro Diogo Schelp) são filhos

pródigos da revistaVeja, que se notabili
za por ser um veículo de desinformação.
Ostentar tal currículo para criminalizar
tudo aquilo que faz parte da nossa his
tória latinoamericana, é no mínimo sus

peito. Usa-se sem restrições o modelo

referencial do "pensamento único" tão

próprio das novas classes gerenciais que
comandam o mundo depois da implo
são soviética e o fracasso do socialismo
real. Eu lamento que estes senhores se

reflitam nesses grupos de poder. Pior

ainda" essa proximidade é resultado do
intento de aceitação por parte de uma

classe social categorizada como as dos
"incluídos" globalizados. Ganhar pres
tígio desvendado as fraquezas humanas
e descontextualizá-las do momento his

tórico, só pode confundir aqueles que
carecem de amplitude para a leitura, re
correndo a uma única fonte de.informa
ção. Basta lembrar que o livro reedita os

antigos padrões da "guerra fria" bipolar.
A sua intenção mais eloquente é desca
racterizar o pensamento popular, tanto
quanto desprezado, mas impossível de
ser eliminado do imaginário coletivo
dos nossos povos.

j
I
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GESTOS HUMANITÁRIOS
, ,

E HORADE l\JUDARAO PROXIMO
Vítimas de acidentes pedem
ajuda da comunidade
para dírnínuir o sofrimento.
Solidariedade foi essencial
em outras tragédias.
VALE DO ITAPOCU

PEDRO LEAL

São tragédias corriqueiras: um instante
dedistração, uma curva errada, um mo

mento de imprudência - muitas vezes alheia
- e vidas são perdidas; Chuvas intensas que
fazem famílias inteiras perderem suas casas;

infecções graves, síndromes inesperadas, in
cêndios que consomem toda uma história.

Em instantes, o que um dia foi uma vida
normal se transforma em luta constante

pela sobrevivência. E, graças à ajuda da po
pulação, essas vidas podem se recuperar, ou
ao menos se tornar menos sofridas.

São casos como o de Rosimeri Wagner
de Oliveira, que ficou tetraplégica ao capo
tar em agosto do ano passado - o aciden
te fatídico ocorreu enquanto retornava de

uma festa em uma tarde de domingo. Ou
o deWaldir Lopes Pereira,'que perdeu os

movimentos do braço direito em um aci
dente de moto em 2009, enquanto retor

nava da casa de um amigo.
Tanto Waldir quanto Rosimeri pedem

o auxílio de quem pode ajudar. "Qualquer
coisinha ajuda, comida, material de higiene,
não precisa ser em dinheiro", pede Íris Si
mões de Oliveira, companheira de Rosimeri
há três anos. Já Waldir desabafa: "Estamos

desesperados, tudo o que queremos é recu

perar este braço ou parar de sentir dor por
que não dá mais".

E não foram poucas as situações recen
tes que exigiram a contribuição do próximo
na região. As fortes enxurradas do ano pas-

.

sado em todo o Vale do Itapocu e incêndios
como os que destruíram a casa de Marisa
Teresinha Freitas, em junho do ano passado,
e a residência de Angela Lima, em janeiro
deste ano - ferindo gravemente suas filhas,
de um ano- demonstraram a capacidade de

ação da população frente aos desastres. Me
nos de um mês após a tragédia, a família já
tinha ganhado todos os móveis paramontar
uma nova casa.

JWXÍLIo VohudáriosnaArena,arrecadandodonativospara osatingidospelas cheias

Exemplo de atuação
Dois casos se destacam na demonstração

do espírito solidário do Vale do Itapocu. O

primeiro foi o incêndio que destruiu a casa

da jovem Gisele da Silva, em junho do ano

passado, levando junto com todos os per
tences da família o pequeno Davi Padilha da
Rosa, de apenas três anos. O segundo foi o
drama do jovem Gabriel Bueno da oilva, de 9

anos, portador de um Ganglioneuroma, um
tumor benigno no lado direito do rosto e que
lhe custou 99% da visão do olho direito.

No caso da família de Davi, que ficou

apenas com as roupas do corpo e os docu
mentos, foram doados móveis, cobertores,

.

roupas e mantimentos - a tal ponto que a

família, antes alvo da caridade alheia, pre
cisou doar parte do que recebeu, pois não
tinha mais onde guardar.

Já o caso do menino Gabriel impressio
nou pelo volume de dinheiro arrecadado:
sem condições de custear a cirurgia do garo
to, a famílía contou com todos os meios de

ajuda possíveis. Foram pedidos de ajuda na
imprensa, em redes sociais, e" até um show
beneficente no Espaço Oca - tudo para jun
tar os R$ 26 mil necessários para a cirurgia.
Graças à ajuda da população, Gabriel hoje
passa bem, a cirurgia um sucesso.

INCERTEZA Irís diz que não sabe quanto tempo a situação irá durar

"Só queremos que elavoltepara casá'
Aos 38 anos, Rosimeri Wagner de

Oliveira tinha uma vida agradável:
morava junto com a companheira,
a promotora de marcas Íris Simões
de Oliveira, de 29 anos, em um apar-

o tamento na Ilha da Figueira há três
anos. Receosa do perigo em viajar
para Joinville todos os dias de manhã
e de noite, tinha conseguido um novo

.

emprego em Jaraguá do Sul havia
duas semanas quando sua vida virou
de ponta cabeça.

Na tarde dia 28 de agosto do ano

passado, voltava para casa saindo de
uma festa. "Ela tinha notado que es

queceu algumas coisas, e foi buscar

quando aconteceu", relembra Íris. No
caminho, tentou desviar de um carro

que vinha no sentido errado, quando
perdeu o controle do veículo. O car

ro capotou e deslizou p<?r cerca de 20
metros. "Os outros quatro passagei
ros não se machucaram, mas ela está
no hospital até hoje", conta.

Rosimeri teve uma lesão lombar
entre as vértebras C4 e C5, perdendo
toda a sensibilidade e 'o movimen
to do corpo. Incapaz de se alimentar
ou de respirar por conta própria, so
breviveu com ajuda de aparelhos. "É
tudo muito difícil, semana passada
ela teve mais uma parada cardíaca,
voltou para a UTI, e está muito can

sativo para todos nós", conta Íris.
Consciente, Rosimeri expressou o

desejo de voltar para casa. "Os médi
cos disseram que ela tem como con

seguir alta, mas precisamos de um

quarto adequado para manter todo o

equipamento, como o ventiladorme
cânico que ela precisa para respirar",
comenta. A sonda já foi retinida, e

com algum esforço, já voltou a se ali
mentar normalmente. "Ela ainda está
comendo muito pouco, mas émelhor
do que antes", diz Íris.

"Não sabemos quanto tempo
mais ela vai agüentar, pode ser um

mês, seis meses, cinco anos, tudo o

que importa agora é que ela tenha

dignidade, e possa ficar em casa, jun
to com a família", clama, observando
que não há esperanças de recupera
ção. "O máximo que poderia ser fei
to é uma cirurgia que não é custeada

pelo SUS, e que oferece alguma chan
ce de recuperar parte da sensibilida
de, mas é muito arriscada', afirma.

'I
Tudo o que imporia
agora é que ela

tenha dignidade, e
possa ficar em casa,
junto com a família.

Íris Simões deOliveira,
companheira de Rosimeri
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Auxílio doença é oúnicobeneficio recebido
Para garantir que conseguiria estar

presente sempre que necessário, não fo
ram poucos os sacrifícios que Íris preci
sou fazer: o antigo.apartamento na Ilha
da Figueira deu lugar a uma quitinete
mais perto do Hospital São José. Para ter
tempo de cuidar da companheira, teve
que largar o emprego. Para se sustentar

e custear os materiais de higiene, a ali

mentação, e outras necessidades básicas,
conta apenas com cerca de R$ 850 do

auxíli-doença, e ajuda da colega de alu-

ACIDENTE
Waldir sofreu
lesões no
ombro e

nacoluna,
junto com
perfurações
nos pulmões,
o que resultou
na perda do

pubnão direito.

Em maio de 2009, o carregador Wal
dir Lopes Pereira esteve perto de perder
tudo. Enquanto retornava de moto de
uma visita à casa de um amigo, a tenta
tiva de ultrapassagem de outro motorista

, lhe tirou da pista. "Ele bateu com tudo
no meio fio, e amoto caiu em cima dele",
conta a esposa, a diaristaDirce Aparecida
Schmoller, de 42 anos. Sofreu lesões no

ombro e na coluna, junto com perfura
ções nos pulmões - o direito, completa
mente inutilizado. Mas o pior ainda es

tava por vir: com uma ruptura no nervo

plexo braquial, perdeu o movimento e a

sensibilidade no braço direito. "Só que
ainda dá para sentir do cotovelo para bai

xo, e dói muito", lamentaWaldir.
Aos 50 anos,Waldir já fez tudo o que

poderia ser feito pelo SUS (Sistema Úni-

.guel, E a�situação na moradia atual não é
boa. Pouco espaço, recursos limitados e

condições precárias de higiene passaram
a fazer parte da rotina. "Não temos como
manter ela aqui, já tivemos ratos dentro
de casa, já fomos atingidos por alaga
mentos, é muito difícil", explica, com

pletando que a Prefeitura já ofereceu um

apartamento, mas que não atendia as ne

cessidades. "Não dá para por uma tetra

plégica em um apartamento, só se for no

térreo, e mesmo assim não caberia uma

cama de hospital e os aparelhos", afirma.
Íris e Rosimeri contam com a ajuda

de alguns amigos e familiares, mas não
é o suficiente para conseguir uma casa

adequada para a aparelhagem. Quem
quiser ajudar financeiramente pode de

positar dinheiro em uma conta da Caixa
Econômica Federal-Agência 0628, conta
61972, digito 4 - enquanto quem quiser
fornecer alimentos ou materiais de higie
ne pode falar com Íris pelos telefones (47)

. 9203-9803 ou (47) 9628-0481.

"Não possomais fazernada"
co de Saúde), mas com o braço atrofiado

pelo desuso; e incapaz de sair de casa

pela dificuldade de respirar, está em de

pressão. "Nem escrever eu posso mais,
não consigo caminhar por que moro no

II
Nem escrever eu posso

mais, não consigo
caminhar por que moro
no alto do mor.ro, aí não

consigo subir de voltá.

Waldir Lopes Pereira,
ex·c;uTegadQr

alto do morro, aí não consigo subir de

volta, e a dor é tanta que algumas vezes

eu fico sem ar", conta. Sem disponibilizar
o procedimento, o SUS tem ajudado com
amedicação. "Ele também recebe um au

xílio doença, mas são só R$ 383, mais os

anti-depressivos", conta Dirce.
"Nós passamos de hospital em hospi

tal, de médico em médico buscando algo
para resolver isso, fomos para Curitiba,
voltamos para Tubarão, Florianópolis,
Joinville, para ver se tinha o que ser feito",
relembra Dirce. Pelo SUS, não havia mais
nada a ser feito, mas como o braço man
teve a sensibilidade, havia uma esperan
ça em Curitiba. "Tem uma cirurgia que
pode recuperar parte do movimento e

com o tempo desinchar, ou vai tirar toda
a sensibilidade, aí não vai doer mais", ex-

Ela ainda está
comendo muito

pouco, mas é
melhor do

que antes.

Íris Simões de
Oliveira, companheira

deRosimeri

EDUARDO MONTECINO

plica. Porém o procedimento não é co- .

berto pelo SUS. "Se não conseguirmos o

dinheiro para custear o tratamento, va
mos ver se conseguimos a amputação,
para que ele não sintamais dor", lamenta.

Nesta quarta-feira, os dois viajam para
Curitiba, para uma primeira consulta e

uma noção de quanto vai ser necessário

para a cirurgia. "Pelo que nos foi passado,
vamos precisar de, no mínimo; cerca de
R$ 7 mil para a cirurgia. Só esta consulta já
foram R$ 280", conta Dirce. Como o custo

é elevado demais para o casal, eles tam

bém pedem ajuda. Interessados podem
depositar dinheiro na conta 770, digito 5,
Agência 0417 da Caixa Econômica Federal.
Ou podem ajudar pessoalmente entrando
em contato com Dirce pelos telefones (47)
8843-0739 e (47) 8869-7401.

i
�.
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Benyamin Parham Fard

Incentivos ao Diesel S-50
Enquanto o Biodiesel ainda não emplaca no cenário
nacional como uma altematiua economicamente
viável ao consumo, alternativas para oDiesel
comum são implementadas em nível nacional afim
de reduzir os impactos das emissões poluentes das
grandesfrotas quemovimentam o país.
Após longas discussões entre o setorde combustíveis e
órgãos reguladores - oque culminou na intervenção
dalustiça - entrou em vigor há duas semanas no
mercado nacionalà venda oficial do novo diesel 5-50,
o qual possui limite de 50 partes pormilhão (ppm) de
enxofre, o que o tornamuitomenos poluente do que os
demaiscombustíveis damesmafámília. Entretanto,
este combustívelainda não é uma opção adotada pelos
consumidores por desconhecimento ou mesmo receio
deproblemas mecânicos, o que não é verdadeirõ:A

AgênciaNacional dePetróleo (ANP), se esforça agora
para desmistificar tais dúvidas incentivara venda
do diesel 5-50, haja vista que os veículosmais antigos

benyamin@biovita.com.br

também podem utilizar o novo diesel sem causar

danos aos seus veículos.A tendência éque apartir de
2013 exista também a oferta de substituição doDiesel
5-50 pela 5-10, versão de diesel com teor de enxofre
aindamenor, de apenas 10 ppm de enxofre.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Mapeamento
geológico de

. , ,-

mUnlClplOS
Em vista das constantes chuvas e

intempéries, bem como os consequentes
estragos provocados em alguns Estados,
o governo federal decidiu por acelerar
o mapeamento geológico de 250

municípios no intuito de conhecer
.

os riscos a que estão sujeitos em caso

de tempestades ou adversidades
meteorológicas. Esta ação tinha o ano de
2014 como prazo para conclusão, mas
a presidência da republica determinou
a antecipação do fim dos trabalhos. Os

esforços de estudos envolvem a Petrobrás
e universidades federais, que visam

.;

identificar geólogos dessas instituições
para reforçar o trabalho de mapeamento.

Incentivo ao uso de
caixas de papelão
A ernpresa Celulose Irani, que atua no
setor de papel, vem atuando fortemente
em ações voltadas à sustentabilidade

ambiental, e criou recentemente a

campanha "Consumo Consciente: Caixas
Retornáveis", que tem como objetivo
o incentivo do uso de embalagens
reutilizáveis de papelão (capazes de
armazenar um volume equivalente
ao de cinco sacolas tradicionais) nos
estabelecimentos comerciais como
alternativa às sacolas plásticas.
Além de mostrar aos funcionários a

importância da preservação dos recursos
naturais, a iniciativa visa preparar o
mercado consumidor para a lei que
proíbe o uso de sacolas plásticas, já em
vigor em diversas regiões do Brasil.

Mouse sustentável
Ao dispensar a necessidade de pilhas
e baterias, o DX-ECO da empresa
Genius, torna-se uma opção demouse
sem fiomuito atrativa, que funciona
a atéquinzemetros do computador.
Diferentemente dos mouses existentes
nomercado, seu segredo consiste na sua alimentação
através de um capacitor.

Setor energético é o.maior

responsável por emissões
Sem sombra de dúvidas 'as diferentes matrizes energéticas sujas
existentes no planeta são as maiores contribuintes para as largas
emissões de gases de efeito estufa (GEEs), entretanto em recente

relatório a Organização das Nações Unidas (ONU) quantificou
este impacto e divulgou que o setor energético é responsável por
80% das emissões de GEEs no planeta. Para frear este impacto que
a energia tem causado no clima a ONU sugere uma verdadeira

revolução energética, em caráter de urgência

Mata-inseto a energia solar
A empresa norte-americanaGotcha criou uma luminária a energia
solar que tem por objetivo atuar como ummata-insetos (Killer
Insect Solar Powered). A novidade auxilia aos aventureiros que tem

por hábito Q camping, e resolve de uma só vez dois problemas que
os aventureiros comumente enfrentam: os insetos e a falta de uma
rede elétrica-para abastecer seusgadgets elétricos e eletrônicos.

- Celulares com, célula solar
o Centro de Nanotecnologia de Londres desenvolveu uma solução
que poderá resolver o problema da curta vida útil das baterias de
celular: embutir células solares na tela dos aparelhos. Segundo
pesquisadores, apenas "36% da luz-produzida pelos displays
OLED é projetada e"o restante é desperdiçado. E esta sobra que
"vaza" pelas bordas do visor pode ser aproveitada com células

solares, embutidas dentro da própria tela, gerando uma espécie de

retroalimentação, aumentando sua eficiência em 11%. O próximo
passo das pesquisas será utilizar novos designs e materiais para que
a eficiência energética chegue até 90%, o que já permitiria estender
a vida útil da bateria em uma única recarga.
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[uventus adere ao licenciamento
Clube assina termo de compromisso com

a Putmarcas SC e planeja loja própria
JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Mais um importante passo.
na reconstrução do Grêmio

Esportivo Juventus foi dado na

última sexta-feira (20). Após deli

beração da Diretoria, o presiden
te Jerri Luft assinou o termo de

compromisso com a Futmarcas

SC, empresa criada pelos grandes
clubes do Estado para trabalhar a
criação e a venda de produtos com
s!las marcas, os licenciamentos.

"Não se trata da salvação da

lavoura, mas pensamos que esta,
ação possa ajudar a tornar o clu
be mais sustentável no futuro",
analisa Luft. Vinculada à Asso

ciação de Clubes, a Futmarcas
SC nasceu no ano passado, com
a missão de gerenciar o negócio
de licenciamentos e procurar
parceiros para que as marcas das

equipes apareçam no maior nu
mero de produtos possíveis.

Clubes comoAvaí, Figueirense,
loinvílle, .Criciúma, Chapecoense

e Metropolitano participam ativa
mente do projeto. Segundo Luft, o
Metropolitano possuimais de cem

.

produtos licenciados, que vão des
de leite até roupa para bebês.

Porém o torcedor'ainda vai
demorar um pouco para encon

trar produtos com a marca do
Iuventus para venda. "Precisa
mos estruturar muita coisa ain

da, mas nossa expectativa é que
até o início da Divisão Especial o
torcedor consiga comprar alguns
produtos", crê Luft. A idéia do
clube é transformar um antigo
bar no estádio João Marcatto em

uma loja temática.
"Já dissemos em várias oca

siões que nossa gestão será

apoiada em três pilares: história,
patrimônio-e torcida. Esta ação
vem de encontro com a torcida,
que poderá ajudar o clube com

a
. aquisição desses produtos",

analisa Luft. Uma vez assinado, o
termo de compromisso será sub
metido para análise e validação
pela Associação de Clubes.

ISRAEL CÓRDOVAIDMJLGAÇÃO
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Com seus�ulos; ,uventus seguirá o exemplo de outros clubes do Estado'
.__-----�

BETO COSTA/CBFS

Reunião da Liga Futsal na próxima semana
Acontece na próxima semana,

em Fortaleza (CE), uma reunião

para discutir detalhes sobre a Liga
Futsal de 2012. Na ocasião, os pro
prietários das 20 franquias discuti
rão o prazo para confirmação dos

participantes, além da fórmula e

do período de disputa da compe
tição, que chega à'sua 17a edição.

A edição de 2011 da Liga Fut
sal contou com a presença de 23

clubes. Sete estados e o Distrito
Federal contaram com 'repre
sentantes no campeonato que
teve o Santos como o campeão.
A conquista santista, aliás, foi a
primeira de uma equipe paulista
na história da competição.

O campeão foi conhecido

após 315 jogos. Foram marcados
1.726 gols, perfazendo uma mé
dia de 5,48 gols por partida no

campeoato que começou em 14 ,

de março e se estendeu até o dia
22 de novembro.

.

A Associação Desportiva Iara
guá já manifestou sua vontade de
retomar à competição. Neste s,.en
tido foi fechado o patrocínio com

a empresa Pré-Fabricar, de Rio do
Sul.A reunião que define os rumos

daLiga Futsal de 20i2 está agenda
da para o dia 2 de fevereiro.

A equipe DutraÁgual
Dinâmica Pneus suou a

Previsão é
de 16 equipes
Acontece amanhã, em
São Bento do Sul; o
congresso técnico da

Copa Norte. Segundo
previsões da organização,
existem dezesseis

equipes interessàdas na
disputa, q'He vale vaga
para oCampçonato
Catarinensé de futebol
3lllador. Flamengo,
Vitória eNékídevem

Na ocasião também será
discutida a realização
de uma topa Norte no
naipe feminino.
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PAULISTÃOI

Rodada deabertura
commuitos gols
Novo São Paulo mostra força, enquanto
Corinthians e Palmeiras vencem apertado

AGÊNClAFOLHAPRESS

Qcampeonato Paulista teve

inicio no sábado, com a

partida entre o Santos - atual

campeão - e o XV de Piracica
ba - campeão da Série A2. Os
atuais vice-campeões mundiais
não tiveram vida fácil e ficaram
no empate por 1 a 1, na partida
realizada no estádio Barão de
Serra Negra.

Ainda no sábado, o Corin
thians - atual campeão Brasileiro
- também teve dificuldades, mas
conseguiu vencer o Mirassol por
2 a 1, no estádio do Pacaembu. A

Portuguesa - campeã Brasileira da
Série B - estreou com o pé esquer
do, com derrota em casa para o

Paulista de Iundiaí, por 2 aO.
No Novelli Júnior, em ltu, o

ltuano passou pelo Guaratinguetá
sem maiores dificuldades, por 3 a

O. Nos dois últimos confrontos do

sábado, o Guarani venceu de vira
da o Oeste, por 2 a 1, enquanto o

Comercial perdeu em casa para o

Linense, por 4 a 3.
No domingo, o Palmeiras via

jou até Bragança e acabou derro
tando o Bragantino, por 2 a 1. No

Morumbi, o São Paulo enfrentou
o Botafogo de Ribeirão Preto e

- sem tomar conhecimento do

oponente - goleou os visitantes

por4 aO.

No Anacleto Campanella, o

São Caetano realizou um jogo
acirrado contra a Ponte Preta, mas
faz prevalecer o mando de campo
e venceu por 1 a O. Finalizando a

rodada, o Grêmio Catanduvense
estreou com derrota em casa para
oMogiMirim, por 2 aO.

Nos dez jogos realizados, a rede
balançou 29 vezes, resultando em

umamédia de 2,9 gols por partida.
A próxima rodada aconte-

.

ce no meio de semana, com os

seguintes jogos: Mirassol x Ca

tanduvense, Botafogo x XV Pira

cicaba, Oeste x São Paulo, Ponte
Preta x Bragantino, Paulista x Co
mercial, Palmeiras x Portuguesa,
Guaratinguetá x Corinthians, Li
nense x São Caetano, MogiMirim
x Guarani e Santos x Ituano.

GASPAR NÓBREGA/VlPCOMM

Chuva de água e de gols noMonunbi domingo, na vitória do São Paulo

Patriots eGiants disputarão a decisão da NFL
O Super Bowl, evento que tra

dicionalmente rende amaior au
diência de TV nos Estadqs Uni

dos, conheceu na madrugada de
ontem seus finalistas. A final da

liga profissional de futebol ame
ricano será disputada no dia 5 de

fevereiro, em Indianápolis, entre
o New England Patriots e o New
York Giants.

O New England é o time do

,quarterback Tom Brady, mari

do da modelo brasileira Gisele

Bündchen, que derrotou o Bal
timore Ravens na final da Confe
rência Americana (AFC) por 23 a

20. A equipe já levantou o troféu
três vezes, sempre com Tom Bra

dy na equipe.
O quarterback participa do

Super Bowl pela quinta vez na sua
carreira, igualando o recorde do
iendário John Elway, que sagrou
se campeão duas vezes com o

Denver Broncos, em 1998 e 1999.

Já oNewYorkbateu o SanFran
cisco 4gers, na prorrogação, por 20
a 17. Agora, vai reeditar o duelo de

quatro anos atrás, quando levan
tou a taça de campeão da NFL.

• CAMPEONATO PAULISTA

(IGaODADA)
• Corinthians 2xrMirassol
• Portuguesa Ox2 Paulista

.• Ituano 3xO Guaratinguetá
.

• XV de Piracicaba lxl Santos
• Guarani 2xI Oeste
• Comercial3x4 Linense
• Bragantino 1x2 PaJmeira�
• São Paulo 4xO Botafogo
• Grêmio Catanduvense Ox2 MogiMirim

-

• CAMPEONATO CARIOCA

(I a: RODADA)
• Olaria Oxl Nova Iguaçu
• Madureira IxO Macaé
• Fluminense 3xO Friburguense
• Flamengo 4xO Bonsucesso

ANDRÉ PORTUGAL/VIPCOMM

• Boavista 3xI Duque de Caxias
• Vasco 2xO Americano

• Bangu lx2 Volta Redonda
• Botafogo 3xI Resende

�

• CAMPEONATO GAUCRO

(I a: RODADA)
• Cerâmica 2x2 Juventude
• Cruzeiro 3xI Santa Cruz
• Novo Hamburgo 3xl São José
• Grêmio Ox2 Lajeadense
• Avenida 3x2 Internacional
• Pelotas lx2 São Luiz

•Veranópolis 3xI Universidade
• Caxias 2xOYpiranga

• CAMPEONATO CAT,ARINENSE
(1 a: RODADA)
• Atlético-IB 4x3 Criciúma

\

• Figueirense 5xO Marcílio Dias

• Chapecoense lxO Avaí

• Metropolitano Oxl Brusque
• Ioinville Oxl Camboriú
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Mais de 20 vítimas
, ,

vãoaté a delegacia

ESTELIONATO

De acordo com o

delegado David
Queiroz, a cada dia
aparecem_novos
comerciantes
lesados pelo golpe

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Desde que aPolíciapassou a di

vulgar o antigo "golpe da ara

ra", praticada pela empresa Lion
Comércio de Tintas, o número de
vítimas que registram Boletim de
Ocorrência (BO) na Delegacia de

Jaraguá, aumenta a cada dia. Até
o fim da tarde de ontem mais de
20 pessoas haviam procurado o

.

delegado David Queiroz de Souza.
"Elas vendem produtos e não rece
bem. São vítimas de várias cidades
da região e do Rio Grande do Sul. O

prejuízo ultrapassa a R$lmilhão",
informa o delegado.

-

O golpe é antigo: a empresa
fantasma utiliza o CNPJ (sem res

trição no SPC) e efetua compras
a prazos. Em alguns casos, até

chegam a' pagar a entrada, mas
o restante do valor nunca mais
é quitado. A Don funcionava na

Vila Lalau, em Jaraguá. Depois que
as vítimas apareceram, o local foi
fechado e os sócios nunca mais
foram vistos. Uma relojoaria da

região vendeu relógios à empresa.
, A proprietária registrou BO na tar

de de ontem e afirma que não re

cebeu o valor. Um supermercado
de Iaraguá do Sul também saiu no

prejuízo após vender várias cestas

básicas. Um fabricante reclamou
o prejuízo de R$ 20mil após ven
der armários de banheiro. Outro
comerciante perdeu R$ 5mil ao

negociar uma máquina de costu

ra. Uma empilhadeira de R$98mil
também foi vendida para a Don
Comércio de Tintas, que efetuou a

entrada de R$ lOmil, mas não qui
tou o restante das prestações.

Na semana
_

retrasada, um

empresário de São Bento do Sul
,_

chegou a ser preso, mas foi libe
rado. Em sua loja de material de

construção,'a Polícia de Jaraguá
recuperou uma carga de portas,
avaliada em R$ 58mil. Segundo
o delegado, há mais deSü che

ques em nome da empresa fan
tasma protestados.

MARCELE GOUCHE

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 7/2012
TIPO:, MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA_DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia

. 24/01/2012 das 8h às 11h30 e dasf Sh às 16h
DATA DA ABERTURA: 10/02/2012 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessa
dos no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul -

SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser - Diretor Presidente

1
, ,

Homemque teve 50% do corpo
queimado permanece internado

maduras de segundo e terceiro

graus em todo o lado esquerdo
do corpo, do ombro até a canela.
As partes mais atingidas foram as

mãos e a coxa esquerda.
Caso Dafni e Stefani - Con

tinuam internadas no hospital
Ioana de Gusmão, em Florianó

polis as gêmeas Dafni e Stefani
de Lima, de um�ano. Elas foram \

feridas em um incêndio na' casa
onde moravam com a família, no
bairro Ribeirão das Pedras, em la
raguá, no dia 9 deste mês. Dafni
está no quarto e passa por cirur

gias. Ela teve 38% do corpo quei
mado. Stefani permanece na UTI
e também passa por operações.
Mais de 80% do corpo da menina
foi atingido pelas queimaduras.

O jovem Elton Jonas Bor

ges passará por uma avaliação
médica na manhã de hoje. A

equipe do hospital Padre Ma
thias Stein, em Guaramirim, irá
analisar se ele precisa ser trans

ferido para outro hospital do
Estado: Elton teve 50% do corpo
queimado no domingo, quando
fazia fogo na churrasqueira.

Segundo informações do

hospitalde Guaramirim, Elton se

recupera bem, não sente dor e re
age bem à medicação. De acordo
com os Bombeiros Voluntários
da cidade, por volta das llh30 de

domingo, o jovem ateava fogo na
churrasqueira para assar carne,

, quando a garrafa de álcool estou-
rou em sua mão. Elton teve quei-
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Promoção "Ford Ka" (válida até 31/01/2012). Novo Ford Ka 1.012012 (cat. KBX2) a partir de R$ 24.500,00 à vista ou financiado com taxa de 1,59% a.m. e 20,84% aa, com R$ 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 ,8� % am. e 24,26% a.a., através do Programa
Ford Credito Ford Fiesta RoCam Sedan 1.612012 (cat. SDF2) a partir de R$ 35.900,00 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documentaçãó e serviços de despachante, manutençào 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 contrataçâo, considerando o valor do
bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios'variávels de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da-contratação.
Contratos de Rnanciamento e Arrendamento Ford Credit são operadonalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

I Faça revisões em seu vefculo regularmente. i

"-

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
CARTAo FORD rrAÚCARD. souors JA O SEU.
Acumule até R$ lO.aoOem descontos nsa.mpra de seu Ford Zet'o.
CapIt'alS � reglOesmetropolitanas: ",OOHS5a I Demals IDealidades: 0800722 4858.
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