
Um.quiaprático
do Femusc

São mais de 200 apresentações oficiais
ertas ao público, sem contar as cerca

de 40 visitas que os instrumentistas

fazem a espaços alternativos.

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�ç:J ESTE JORNAL PARA OUTRO lEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

��"'!II!III�_E_D_UAR_D_O_MO_N_TEII!ICIN_O IPTUvai gerar
R$15milhões
para Jaraguá

SUSTO E PREJUÍZO

Um incêndio na garagem de uma casa assustoumoradores e vizinhos, por volta da 13h de .

ontem, na ruaMarecbaI Castelo Branco, Centro de SchroecIei'. Um veículo ela família foi destruído

pelo fogo, mas ninguém se feriu. Curto·circuito é a provável causa do incêndio. Página 23

Sistema de informatização
impedeosatendimentos
HÁ CERCA DE UMA SEMANA, O SINE ESTÁ IMPOSSIBILITADO

de atender a população devido a uma falha no sistema de

informatização do órgão. Em Jaraguá, mais demil pessoas
aguardam para receber o seguro desemprego. Página 20

Regrapara investimentos
na saúde causa divergência
LEI COMPLEMENTAR ESTIPULA PORCENTAGEM MíNIMA QUE

União, Estados emunicípios devem destinar ao setor. Prefeitos
da região divergem sobre o assunto e secretaria estadual da
Saúde esperavamaisporparte do governo federal.Página 4

PREFEmlRAS DOS

municípios da região
reajustaram o imposto
com índices que vão
de 5,95% a 6,95%, com
descontos variáveis para o

pagamento à vista. Em 2011,
a administraçãomunicipal
arrecadouR$ 13,2milhões.
Página7

Colisão causa
.amorte de
duas pessoas
o AÇlDENTE ACONTECEU

em um trevo no km 21 da
SC-416, no Bairro Rio Cerro

1, em Jaraguá do Sul, por
volta das 6h30 de ontem. As
vítimas são osmotociclistas

JoséAltair Castro eMárcio

Toewe, ambos com 37 anos.

_ Página23

VELHOS ATIRADOS
Não é porque fez 50 anos

que um slljeito vai se jogar
ladeira abaixo na vida.

mas não é mesmo.

LUIZ CARLOS PRATES
Página 3

"
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Lourival Karsten

Palazzo e Lez a Lez
A Palazzo Pisos e Revestimentos
acaba de firmar mais uma
importante parceria. A partir de
agora, a empresa corupaense passa
a ser a fornecedora exclusiva dos
revestimentos presentes nas lojas
da grife catarinense Lez a Lez, com

sede no município de Guaramirim.
A primeira loja a receber o
produto Apolo, da linha Prime
Decór da Palazzo, foi a recém

inaugurada franquia do

Shopping Center Pátio Chapecó,
no Oeste do Estado. O espaço,

I ÍNDICE PERÍODO

N SELlC 10.5% 18.JANEIRO.2012

D TR 0.070% 24.JANEIRO.2012

I CUB 1.128.35 JANEIRO.2012

C BOVESPA tO.16% 24.JANEIRO.2012

A POUPANÇA 0.5708 24.JANEIRO.2()12

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLMl COMERCIAL (EM R$) 1.7515 1,7525 'It 0.02%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6700 1,8100 • -0,55%
E EURO (EMR$) 2,2900 2,2914 fr 0,18%
S LIBRA (EM R$) 2,7449 2,7472 ir 0,52%

Ikarslen@neluno.com.br

assim como a marca, aposta
no conceito urban beach, com
design alegre e inovador.
Os pisos assinados pela Palazzo
revestem ainda lojas de outras
grandes grifes catarinenses, como
Lilica & Tigor e Pakalolo.

Santinvest
ASantinvest - Sistema Financeiro atua com

produtos diferenciados para os segmentos
de Pessoa Física e Jurídica, e propõe crédito
fácil commelhores condições domercado.A
empresa, que tem convênio com aPrefeitura
de Jaraguá do Sul, tem opropósito de estimular
investimentosem empreendimentos de
relevância para a economia catarinense.
NoVale do ltapocu a sede daSantivest fica
localizada na ruaBernardo Dornbusch, 406,
sala 2, no bairroBaependi. Informações pelo
telefone 3370-5985 e pelo e-mail atendimento.
jar@santinvestcom;br.····
"

Presidência da Acijs
Já existe um nome de consenso entre os empresários
para a presidência da entidade no biênio 2012-2013.
Trata-se da empresáriaMonikà Hufenuessler Conrads
que, além de suas atividades· na direção da Duas Rodas,
já foi presidente da Scar, com muito sucesso. Tem sido
uma cantante naAcijs nomes fortes e comprometidos
com as causas comunitárias, mas sempre com perfil para
tratar das causas mais prementes em cadamomento.
Monika alia à sua sólida formação profissional e larga
experiência na gestão da empresaa experiência
internacional adquirida em um longo período em que
estudou e trabalhou naAlemanha. Para o momento que
vive a economia nacional e também a da nossa região,
trata-se de um conhecimento muito importante.

Presidência
da Petrobrás
Nome comentado hámuito tempo
para assumir um importante
posto é a nova presidente da
Petrobrás,Maria das Graças Silva
Foster. Ocupando atualmente
a diretoria de Gás eEnergia, é
pessoa de confiança da presidente
da República, com quem tem

relacionamento hámuito tempo.
Omercado recebeumuito bem a

saída de José Sergio Gabrielli e as
-

ações da empresa tiveram uma

valorização demais de 5% no dia do
anúncio. Espera-se de Graça Foster
um estilo "trator" de administração
que se espera que tire aPetrobrás
do relativomarasmo em que
está vivendo. Especula-se que
maismembros da direção da
estatal serão substituídos.Ao

que tudo indica, as eleições serão
bem aproveitadas pela presidente
Dilmapara revigorarministérios e
empresas públicas. Espera-se que os
candidatos derrotados não retomem.

LOTERIAS
QUINA

SORTEIO N° 2805
12 - 21 - 29 - 43 - 69

LOTOFÁCIL
SORTEIO W 707

03 - 04 - 06 - 07 - 08

11 - 12 - 14 - 15 - 16
17 - 20 - 21 - 24 - 25

Projeção da
inflação
Emboraínfirna,aredução
na projeção de inflação para
2012 de 5,30% para 5,29% está
sendo.muito bem recebida,
pois pela oitava semana
seguida o percentual está
encolhendo. A informação
está no Boletim Focus do
Banco Central. A projeção
para o superávit da balança
comercial foi para US$ 19,6
bilhões enquanto para o

déficit em conta corrente

do país a previsão foi para
US$ 66,45 bilhões.

Hermanos
acham normal
Para o vice-presidente da

Argentina, Amado Boudou,
as dificuldades no comércio
bilateral com o Brasil são lógicas
e normais. Embora se possa
admitir que o aumento nas trocas

comerciais entre os dois países
possa provocar atritos, o fato é

que a Argentina insiste em mudar
as regras a todo instante, o que
trás uma grande insegurança.
Por outro lado, os empresários
brasileiros. engolem os desaforos,
pois é um mercado bem

significativo para nós.

Tumulto
naweb
A ação das autoridades
norte-americanas que
tiraram do ar o site

Megaupload.com reflete
o poder daquele país
sobre o que acontece na

rede. O ataque maciço de
hackers causando diversos
transtornos como uma

_ vingança contra a ação, não
chegou a ser contundente.
Claro que tirar operações
ilegais do mercado não se

deve limitar ao mundo físico.

Sacolas
A entrada em vigor da proibição para o
fornecimento gratuito de sacolas plásticas nos
supermercados paulistas abriu um grande debate.
Embora seja um grande problema ambiental,
principalmente em razão do pouco cuidado da

população que joga o lixo em qualquer lugar.A
cobrança de R$ 0,19 por sacola deverá ser um
forte inibidor e estimular o mercado de bolsas

retornáveis que, provavelmente, se tornarão uma
novamídia para a divulgação de marcas. Estima
se que anualmente 1,7 bilhão de sacolas plásticas
deixarão de ser distribuídas.

I

.Banda ··quase··larga
A degradação na velocidade das conexões de banda larga é
uma constante e nenhuma das operadoras garante velocidade

.

superior a 10% do que foi contratado. Os problemas são
atribuídos ao aumento na demanda sem que os investimentos
tenham acontecido. As novas normas daAnatei preveem para
este ano uma velocidade instantânea de pelo menos 20% da
velocidade contratada e uma velocidade média de 60% do que .

foi contratado. Resta saber quem vai fiscalizar.

se-415
Depois de uma quase interminável espera, finalmente
a ligação com o porto de Itapoá foi concluída e além
de beneficiar diretamente o turismo naquele "canto
esquecido" da Baia daBabitonga, deverá ser o indutor
de grandes negócios relacionados com o porto, que
anuncia um novo ciclo de investimentos que deverão

alcançar R$ 500 milhões para quadruplicar a capacidade
do mesmo. Além disto, outros investimentos estão em
andamento, proporcionando uma rede de apoio aos
veículos que movimentam as cargas, além de espaço
para o armazenamento de conteiners. O porto deverá
ser um falte indutor de desenvolvimento para a região
que conta com grandes áreas de terras disponíveis.

..
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VELHOS ATIRADOS...

Não vou discutir com o formidável Ge

orge Clooney mas posso discordar

dele, sem que briguemos... Tenho diante
demim uma declaração do ator americano
que me fez pensar. Pensei, pensei e não lhe
pude dar razão.

Quero então, leitora, leitor, convidar
você a que entre na conversa para concor
dar ou discordar. Antes de dizer da frase
do George Clooney, permita-lhe fazer uma
pergunta: - Quando é que começa a velhi

ce, aos 35 anos, aos 40, aos 50, quando?
O George Clooney tem 50 anos e decla

rou numa entrevista, no dia da entrega do
Globo de Ouro deste ano, que: - "Tudo fica

muito mais fácil aos 50. Você não se preo
.

cupa com como é visto ou-com o que fazer
da sua vida..." E aí, você concorda?

Eu discordo da cabeça aos sapatos. Não
é porque fez 50 anos que um sujeito vai
se jogar ladeira abaixo na vida, mas não é
mesmo. Não deve ser, pelo menos. E logo
quem falando, o George Clooneymetido'a
galã, a bonitão, todo vaidoso. Duvido que
ele vá ao bar da esquina usando sandálias
de borracha, cabelos esgrouviados e nem

aí para o que vão pensar e dizer dele, duvi
do. Duvido que desleixe na carreira.

Quem agir assim começa a acelerar o

passo para morrer. Assumindo essa postu-

ra, a pessoa entrega-se, atira-se, não se cui

da, vira um lixo humano. Muitas mulheres,
por exemplo, "esquecem" do cabelo depois
de uma certa idade, passam a cortá-lo

quase rente, - ah, fica mais fácil para lavar
e secar, fica mais prático, dizem. E depois
se queixam quando os velhos maridos dão
no pé... Ou, então, são eles que se atiram,
afinal, já casaram, cresceram os filhos, se
aposentaram, para que tirar o pijama do

corpo, para que banho, afinal, não saíram
de casa hoje...

Deus me livre com velho atirado, rela
xado só porque já tem mais de 50, Deus
me livre.

VAIDADE VIRTUDES PARES
A Coca-Cola éa campeã dos refrigerantes, a cam

peã. Todavia, a Coca-Cola gasta milhões de dólares
por ano para manter-se viva, atualizada diante dos
olhos e das preferências dos clientes em todo o mun

do... Os mesmos cuidados nós devemos ter como

"produtos" humanos que somos. Precisamos de bom
marketing, de atualizações, de boa aparência, de
visibilidade a provocar desejos, a mesma coisa que
qualquer bom produto "Descuidar-se" é morrer.

Como é bom pôr a mão-no bolso e

achar alguma coisa. Algo sonante... E

todos podemos viver essa felicidade de
encontrar "tesouros" no bolso. Como?
Desenvolvendo a disciplina nos gastos,
o que vai levá-lo ao autocontrole com o

dinheiro. Acabará sobrando sempre al

guma coisa. E essa "sobra' tem o nome de

felicidade, de adimplência...

Por que é tão difícil um casa-.

menta dar certo?Porque 'precisa
mos achar a nossa outra metade
em outra pessoa... Mas essa outra

pessoa também precisa achar a
sua metade em nós. E a inteireza
da unidade, formada pelas duas
metades, atende pelo nome de
caráter, bom caráter. ..

DO LEITOR

O SEGREDO DAS IDEIAS
BRILHANTES = SUCESSO

/\ construção de uma idéia nova

rlnos faz lembrar o garimpo de

ouro; onde as partículas são apenas
algumas entremilhares de pedras, ou
grãos de areia, depositadas nos leitos
dos rios. Em nossa mente acontece

exatamente a mesma coisa; aquelas
pedras ou grãos de areia represen
tam as idéias que podem ser utiliza
das. Para extrair o ouro o garimpeiro
precisa peneirar todos os grãos que
estão no leito do rio, para descobrir
as verdadeiras pepitas.

E para buscar a grande idéia ou

solução brilhante, você precisa vis
toriar e separá-las dos pensamentos
negativos que rondam a sua mente,

para que consiga visualizar o brilho
da grande descoberta. Nosso cérebro
vai sempre a busca daquilo em que
mais pensamos e/ou acreditamos; se
temos o hábito de pensarpositivo, de
esperar sempre os melhores resulta

dos, então ótimo, é disso que a nossa

mente vai se encarregar, trazer até
nós aquilo quementalizamos.

Porém, se insistirmos nos pen
o samentos negativos, se persistir-

FALE CONOSCO

mos em nos ver como "azarados"
ou "perdedores", nosso cérebro
também irá a procura de nos satis-

.

fazer, ou seja, oportunizar para que
estejamos certos de fato, e assim,
podermos falar com convicção: "eu
não disse que para mim as coisas

sempre dão errado?"

Sim, com certeza você vai estar

certo, pois trabalhou muito para
isso, plantou a semente do fracasso
e a regou dia após dia, recebendo a

devida colheita.

Agora que você conheceu o se

gredo das idéias brilhantes, procure
gerar mais pensamentos positivos,
explorando a sua mente e_ direcio
nando-a para a produtividade criati
va. O segredo: alimente a suamente

com idéias novas diariamente, ini
ciando no amanhecer e silenciando
ao anoitecer para descansar com di
reito ao prêmio de um sono repara
dor, e acordarpronto para recomeçar
outro dia de sucesso!

Adelaide Bnu1iIde Dombusch
Ender, empresária aposentada

CHARGE

EDITORIAL

HORA DE SE
PREPARAR
PARAOIPTU

Efetivamente, o ano está
começando agora.AsPrefeituras
damicrorregião, que namaior
partedejaneiro semantêm em

recesso ou com atendimento

parcial; estão retornando ao
ritmo normal. Uma boa notida«

para osmunícipes que não estão
usufruindo deférias ou que
necessitam urgentementede
serviços deórgãospúblicos.
Em suamaioria, as
administraçõesmunicipaisjá
começam aseprogramarpara
distribuiros carnês do IPTU,
com vencimentosapartirde
março ouabril. Cadamunicípio
escolheu o índice mais adequado
à sua realidadeparapraticaro
reajuste.Alguns optaram pelo
IGP-M (ÍndiceGeral dePreços
deMercado) eoutrospelo INPC
(ÍndiceNacionaldePreçosao
Consumidor).
Uma das inovações é
protagonizadapelaPrefeitura
deCorupá, que este ano irá
beneficiaros contribuintes
adimplentesque pagaram
seus débitosà vista, ou que
parcelaram e não excederam
adata do vencimento. A

inadimplência de 14% no

ano passadomotivou o
escalonamento dos descontos,
incentivandopara que os

munícipes continuem honrando
seus compromissos na data.

\.

toJíOR,MI!J�A CA6e.�Â VAI
EXP\.OOU�. EM TO'lX' l.IJ6AR
Só 6SCUTO E.SSAMQSICA �

\I,�I, SE 'EU Te: t'eQO 11111
O QU'E FA�? Para que servem

as leis que obrigam
os proprietários de
imóveis a cuidar
das calçadas, se

não são cumpridas?

Seguindoporessecaminho, outra
iniciativaqueseriamuito bem
vinda éseasPrefeituraspassassem
a retirarosdescontos eatéa
cobrarmultasdoscontribuintes

quenão cuidamdos terrenos

baldios,ouquenãoprovidenciam
a recuperação das calçadas
avariadas.Afinatparaqueservem
as leisqueobrigam osproprietários
de imóveisa cuidardas calçadas,
senão são cumpridas?Apartir

.domomentoqueo cidadiio

displicente tiverdemexerno
própriobolso, com certezapassará
a termaiszelo e responsabilidade
legal. Sehádireitosa serem

.

cobrados, há também deveresa
serem cumpridos.
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SAÚDE

Lei define regras
parainvestinnentos
Presidente Dilma Roussef
sanciona proposta que
estipula valor destinado
ao setor pela União,
Estados e municípios
REGIÃO
ALEXANDRE PERGER

No último dia 16, a presidente Dilma
Rousseff sancionou a lei complemen

tar 141, que regulamenta a emenda cons

titucional 29, de 2000. O texto define os

percentuais mínimos que União, Estados e

municípios devem investir em saúde. A nova

lei também estabelece que os recursos apli
cados no setor sejam destinados às "ações e

serviços públicos de acesso universal, igua
litário e gratuito". A emenda exige que seja
feita uma regulamentação a cada cinco anos

para ser aplicada, mas essa é a primeira vez

que isso acontece.
Ficou definido que a União deve investir

o mesmo valor do ano anterior, mais a varia
ção nominal do PIB (Produto Interno Bruto),
que é a diferença de um ano para o outro. Os
Estados são obrigados a destinar 12% de sua

arrecadação líquida à saúde. Para os muni

cípios, a lei determina que 15% da arrecada

ção sejam repassados à área.
Em Santa Catarina, a lei não foi muito

. p

bem recebida pelo secretário de Estado de

Saúde, Dalmo Claro 'de Oliveira. "Para nós,
não muda nada, nossos municípios, que
precisam cumprir 15%, investem bem mais
do que isso", comenta o secretário. O go
verno de Santa Catarina investiu 12,4% na

saúde no ano passado. Dalmo confessa que
esperava mais por parte do governo federal.

"Esperávamos que a União mudasse e apli-
.

casse 10% no mínimo. O que eles investem

hoje é insuficiente para a demanda do país",
diz. Em média, a União aplica cerca de 5%
de seus recursos na saúde.

Entre os prefeitos do Vale do Itapocu, as
opiniões divergem. Dos cinco, três defen
dem a lei e outros dois acreditam que o texto
não vai mudar nada e a situação continuará
a mesma. Confira o que diz cada prefeito.

Para nós, não
muda nada, nossos
municípios, que
precisam'cumprir
15%, investem bem
mais do que isso.

Dabno Claro de
Oliveira, secretário
de Estado de Saúde

SCIIROEDER
FelipeVoigt: "Essa lei vai obrigar a União a investir

mais em saúde. Isso é muito bem vindo para ajudar o
Estado e os municípios", diz o prefeito. De acordo com
ele, a Prefeitura de Schroeder investe cerca de 19% da
receita na área da saúde. Na opinião deVoigt, "o gran
de câncer do país é a distribuição dos recursos, porque
amaior parte fica em Brasília". Para o prefeito, os mu
nicípios estão investindo muito e arrecadando pouco.

CORUPÁ
Luis Carlos Tamaníní: "Essa lei não muda nada,

continua tudo como estava antes. A população do
Brasil vem sofrendo com a falta de investimentos da
União em saúde", critica o prefeito. O investimerito da
Prefeitura de Corupá no setor gira em torno de 22%.
"Tivemos que investir mais, porque o governo federal
investe pouco", justifica Tamanini. Para o prefeito, o
principal problema é a distribuição desigual dos re

cursos, ficando a maior parte com a União.

GUARAMIRIM
.

Nilson Bylaardt: "Vai dar uma alavancada na saúde pública
e vai também desonerar os municípios. É um grande passo para
a saúde", analisa o prefeito. Bylaardt lembra que essa é uma luta

antiga dos prefeitos e que agora é provável que uma gamamaior
de recursos seja enviada aos municípios. Atualmente, Guarami
rim investe aproximadamente 21% da receita em saúde. "É im
portante ter uma descentralização dos recursos federais", res
salta o chefe dei executivo.

MASSARANDUBA
Mário Fernando Reinke: "Eu esperava que eles definissem

um valormínimo para ser investido na saúde, algo em torno de
12%", diz o prefeito. No entanto, Reinkejessalta que agora existe
uma regra e um teto para os investimentos públicos em saúde.

"Espero que esse dinheiro seja destinado mesmo à saúde", diz
Reinke. No ano passado, a Prefeitura de Massaranduba investiu
cerca de 27% na área.

JARAGUÁ DO SUL
Cecília Konell: "Tudo o que vem é benéfico para o municí

pio. Já tivemos algumas parcerias com o governo federal", afir
ma a prefeita. Para ela, a saúde éprioridade e a verba destinada
ao setor nunca é suficiente, sempre é necessário aumentar.Atu

almente' o município investe cerca de 18% no setor.
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Executiva provisória
vereadores de vários municípios
optaram por permanecerfiliados
ao DEM. Nos próximos dias, aDEM
de Iaraguâ do Sul se reúne para
eleger o vice-presidente da comissão
provisória da executiva do partido
no lugar deAugustoMüller, que
faleceu no fim do ano passado. Está
previsto para o início defevereiro um
encontro doDEMde Santa Catarina
na cidade, segundo Possamai.

o VEM de Iaraguâ do Sul deve
oficializar a executiva do partido
somente depois das eleições
municipais.A orientação é do

presidente da sigla no Estado,
Paulo Gouvêa, - de acordo com o

presidente do partido na cidade,
AdemarPossamai. Portanto, o grupo
provisório será renovado por mais
seis meses a partir de março.
Em maio de 2011,João Paulo

Kleinübing, foi destituído da
presidência do diretório estadual
do DEM no Estado e a executiva

deixou de existir oficialmente. A
decisão foi dada pelo presidente
nacional, senadorAgripino
Maia. ODEM perdeu deputados
federais e estaduais e a maioria
dos prefeitos devido à criação do
novoPSD, do prefeito deSão Paulo,
Gilberto Kassab. Mqs mesmo assim,

ENCONTRO DO PMDB Normalizando
Os serviços da Câmara de Jaraguá do Sul voltaram
ao normal nesta segunda-feira, e os vereadores
aos poucos estão retomando o trabalho na sede.

Integrantes das comissões devem tomar conhecimento

dos projetos já nos próximos dias.

Nesta segunda-feira, dia 23, o PMDB de Jaraguá do Sul iniciou
oficialmente os trabalhos do partido voltados para-as eleições.
O encontro aconteceu na chácara do empresário e presidente
da sigla, Antídio Lunelli, e reuniu todos os componentes da

executiva, diretório municipal, vereadores, deputado estadual
Carlos Chiodini, deputado federal Mauro Marian'i e os pré- ,

candidatos ao Legislativo jaraguaense. PPJovelD
prJomindeJar3;guádoSuleitá�OOo OOVD1§

�paraogmpo.Aioformaçãoédo
presidmteda_LuizFemandoAhneida.

Bandeira do DCE
Ontem, na rede social Facebook, o pepista Luiz
Fernando Almeida se manifestou acerca das obras

previstas para a ruaAfonso Nicoluzi. Segundo ele,
no ano passado o DCE da Católica de Iaraguá do Sul

procurou o governo municipal para cobrar iluminação
para a localidade, visando oferecermais segurança aos
alunos que aguardam o ônibus.

Compromisso em Brasília
Amanhã, Raimundo Colombo tem compromisso marcado no

Ministério da Integração e na Secretaria Executiva do Ministério
de Minas e Energia. Ainda hoje deve ser confirmada uma
audiência no Ministério dos Transportes. Depois de completar
a agenda em Brasília, o governador viaja para Joinville, onde
participará de solenidade na nova Associação de Joinville e

Região da Pequena, Micro e Média Empresa.

Entre p�é-candidatos
O senador Luiz Henrique, acompanhado do deputado
estadual Carlos Chiodini, promoveu na tarde de ontem
um encontro entre os pré-candidatos do PMDB de

Joinville, UdoDohlet e de Iaraguá do Sul,Antidio Lunelli.

Bom exemplo
Prefeito de Schroeder, FelipeVoígt (PP),
começou o ano dando bom exemplo aos

r demais mandatários da região. O pepista
contratou Paula Maria Markewicz, com
deficiência auditiva, para atuar no governo
municipal. Confira amatéria completa feita
pela repórter Lorena Trindade na página 19.

Pró-Jovem
A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico da Prefeítura de Jaraguá do
Sul procura candidatos para o Pró-Jovem.
Para identificar a demanda no município,
o Sine (Sistema Nacional Empregos)
está realizando pré-inscrições, pois é

preciso encontrar o número de pessoas
suficientes que atendam aos critérios de

seleção do programa. Caso ao contrário, a
administração pública ficará sem os R$ 513
mil assegurados pelo governo federal. Até
dia 10 de fevereiro, termina o levantamento.
300 vagas são disponibilizadas.
De acordo com o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Célio Bayer,
o público-alvo do programa são jovens
com idade entre níe 29 anos que estejam
desempregados, com renda per capita de até
um saláriomínimo, com o curso do ensino
médio completo ou em andamento. "É
complicado encontrar pessoas nessa faixa
etária, desempregadas e com renda familiar -

de um saláriomínimo em Jaraguá", analisa. '

O Pró-Jovem oferece especialização nas

áreas metal-mecânica e têxtil- totalmente

gratuitas, assim como o transporte. No ano

passado, uma equipe da administração
foi até Brasília para dar encaminhamento
e implantar o programa na cidade. A
Prefeitura entra com a contrapartida de
R$ 44 mil. Interessados devem buscar

informações no Sine (47) 3371.-1603.

"Laços de Amor··
AAssembleia Legislativa, Ministério
Público, Ordem dos Advogados do Brasil
seccional de Santa Catarina e Tribunal
de Justiça retomam em 2012 a campanha
''Adoção - Laços de Amor". Lançada em
maio de 2011, a iniciativa busca estimular
a adoção tardia, que envolve crianças
acima dos três anos de idade. Neste ano,
segundo os organizadores da campanha,
o foco serão os aspectos técnicos do
processo de adoção. O objetivo é solucionar
dificuldades de estrutura para agilização
dos processos, reduzindo a fila de espera.
Em todo o Estado, estima-se que há em
tomo de ,1.600 crianças e adolescentes em

instituições de acolhimento, que aguardam
para serem adotados. O público pode
interagir com a campanha no site www.

portaldaadocao.com.br. Os interessados
podem tirar dúvidas sobre o procedimento
de adoção, baixar o wallpaper da campanha
e assistir aos depoimentos de mães e pais
adotivos. Quem quiser, também pode
enviar seu testemunho sobre a adoção. Os
interessados têm à disposição um telefone,
o 0800-644-4994, para obter informações
sobre a adoção e acompanhamento
dos processos. A ligação é gratuita e o

atendimento é feito de segunda a sexta

feira, das 8 às 18h.
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VISTORIA

Defesa Civil
acompanha obra
Antes de começar a erguer o
edifício residencial, o Plano de

Ação determinou que cortinas
atirantadas (estruturas de
concreto para contenção)
fossem feitas. Estas cortinas
foram a solução encontrada
pelo geólogo, analista de solo,
e pelo engenheiro para evitar a
falta de estabilidade. De acordo
com o diretor de Defesa Civil,
Ronis Bosse, após o término das
cortinas em meados de abril, o
órgão fará mais uma vistoria e

confirmará a possibilidade (ou
não) de continuação da obra.

OBRA

Buraco preocupa osmoradores
Construção de
edifício causou

desmoronamentos,
mas os trabalhos
são acompanhados
pela Defesa Civil
JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

A construção de um edifício na

rua João Manoel Lopes Braga, no
bairro Iaraguá Esquerdo, vem preo
cupando os moradores daquela via
e de ruas vizinhas, De acordo com

quem reside nas proximidades, des
de a abertura de um buraco para
estruturar a fundação da constru

ção, a rua, de calçamento, está des
moronando. A passagem de carros
também foi dificultada. ''Acabo

optando por dar voltas, ao invés de
passar por esta rua", diz NelsonMi
chelluzzí, morador da rua vizinha,

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes de

Oliveira, 380·Centro 89251-20 I - JARAGUA DO SUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Luís Spezia. Segundo ele, de uma a

duas vezes por semana, os trabalha
dores da obra arrumam a rua, colo
cando entulhos para evitar os desli
zamentos. Já a dona de casaGracieli
Ponstein está mais preocupada. Ela
já esteve na Prefeitura para alertar
sobre a situação. "Em agosto, recla
meipelaprimeira vez", diz. Segundo
Gracieli, mesmo com o desvio feito
pelos operários, a situação da rua

mudou pouco.
O dono do empreendimento,

Amo Beber, está viajando, mas o

engenheiro responsável, Adriano
da Fonseca, afirma que a situação
da obra está sob controle. No fim
de 2011, conta ele, o proprietário da
obra, o empreiteiro, um geólogo e a

Defesa Civil firmaram um Plano de

Ação, que consiste em apresentar
as tarefas e o cronograma da obra
Fonseca diz que todas as exigên
cias estão sendo cumpridas. "Uma
vez por semana envio um relatório

para o órgão sobre o andamento da
construção", ressalta.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DEPROTESID
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (rrês) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO
PROTESID:

Apontamento: 199521/2012 Sacado: ADRIANO MARCIANO CARlOS Endereço: PREFEITO WALDEMAR
GRUBSA 3545Af'T0 102TERREO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor. PODER !MOVEIS LmAME
Portador.- Espécie: DMI- N'Titulo: 0000009242 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 668,57 - Data para
pagamento: 30/01/2012·Valor total a pagarR$750,3I Descrição dos valores: Valor <lo título: R$ 668,57 - Ju
ros: R$ 7,57 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, lO Condução: R$ 23,�Õ - Diligência: R$16,27

Apontamento: 199525/2012 Sacado: ADRIANO TElXElllA DA SILVA Endereço: RUA W1LLY BARTEL 346
APTO 20 I - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-150 Credor: PODER !MOVEIS lIDA ME Portador. - Espé
cie: DMI . N' Titulo: 00000014444 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 426,80 - Data para pagamento:
30/01/20l2- Valor total a pagar R$504,24 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 426,80· Juros: R$ 4,83
Emolumentos: R$ll,GO· Publicação edital: RS 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 199311/2012 Sacado: AMAURI PAULA MARINHO Endereço: RUA HERCIllO ANACLErO
GARCIA 664 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor.INFRASUL -lNFRAESTRUTURAEEMPREENDI
MENT Portadon- Espécie: DMI- N'Titulo: 0191085005·Motivo: falta de pagamentoValor. R$139,64 - Data
para pagamento: 30/01/2012-Valortotal a pagarR$235,43 Descrição dos valores: Valor do jüulo: R$139,64 -

Juros: R$ 1.25 Emolumentos:R$II,GO - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 . Diligência: R$36,64

Apontamento: 199135/2012 Sacado: ANTONIO AIRTONMARTINS NETO Endereço: RUAPAULO EGGERT
119 ·1araguá do Sul·SC - CEP: 89257-770 Credor. INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 0173659015 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$174,03 - Data para
pagamento: 30/01/2012- Valor total a pagar R$257,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$174,03 - Ju
ros: R$I,56 Emolumentos: R$II,GO - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 199534/2012 Sacado: COLUMBANUS CERVEJA ESP LIDAME Endereço: RUAADHOLPHO
AUGUSTOAZlMERMANN 299 - Iaraguãdo Sul-SC - CEP: 89255·410Credor. R.E.FERRARI CIAlIDA Porta
dor. - Espécie: DMI- N'Titulo: 2011 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$151,41 . Data para pagamento:
30/01/2012- Valor total a pagar R$225,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 151,41 - Juros: R$ 1,41
Entolwnentos: R$I1,GO· Publicação edital: RS 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontaniento: 199704/2012 Sacado: D+ COMERCIO DE PRESENTES lIDA ME Endereço: AV GETUUO
VARGAS 738 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278·000 Credor. NAJALUZ PRESENTES E DECORACOES NAll\llNAS
Portador: - Espécie: DMI- N°TItulo: 6174-2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$455,94 - Data para paga
mento: 30/01/20 12-Valor total a pagarR$567,56Descrição dos valores: Valor do título: RS 455,94 - Juros: R$
2,27 Emolumentos:R$II,GO - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 199967/2012 Sacado: D. RIBEIRO IAVACAO LIDA Endereço: AVl'REFEITOWALDEMAR
GRUBBA 3611 . laraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor. SS MADEIRAS UDAME Portadcc . Espécie:
DMI . N° Titulo: 66 D - Motivo: falto de pagamento Valor. R$ 842,50 - Data para pagamento: 30/01/2012-
Valor total a pagar R$918,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 842,50 - Juros: R$ 3,37 Emolumentos:
R$ l!,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20· Diligência: R$14,71

Apontamento: 199524/2012 Sacado: DENlLSONVEIGA Endereço: RUAMANOEL FRANCISCODA COSIA
4440 AP1D 02· JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89257-000 Credor: PODER IMOVElS lIDA ME Portador. -

Espécie: DMI . N' TItulo: 0000009234 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 523,07 - Data para pagamento:
30/01/2012- Valor total a pagar R$G07,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 523,07 - Juros: R$ 5,92
Emolumentos: R$II,GO - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 199539/2012 Sacado: EDERSON RODRIGO STRELOW Endereço: RUAfRANCISCO DUTRA
449· Jaraguá doSul-SC - CEP: 89255·803 Credor.ARTlERECOMERCIALLIDA Portador. - Espécie:DMI- N°
TItulo: 000000459 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.625,21 - Data para pagamento:30/01/2012-Valor
total a pagar R$I.713,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.625,21 - Juros: R$ 9,20 Emolwnentos: R$
II,GO . Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 . Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 199551/20)2 Sacado: EDILSON MAIDANCHEN Endereço: RUA JOAO DOBRAWA 85 -

CZERNlEWICZ - JARAGUADOSUL·SC - CEP: 89255-010Credor.VALDOCffi HAASME Portador. - Espécie:
DMI- N°TItulo: 29664·2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 156,00 - Data para pagamento: 30/01/2012-
Valor total a pagarR$229,18Descrição dos valores: Valor do título: R$ 156,00 - Juros: R$ 0,57 Emolumentos.
R$II,GO - Publicação edital: R$ 23, I O Condução: R$ 23,20 . Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 199791/2012 Sacado: FABIANA REIS Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES DA NOVA
635 SAIA 5 - JAHAGUA DO SUL·SC - CEP: 89251·400 Credor: MARIA ADElAIDE FLORES EPP Portador.
- Espécie: DMI- N'TItulo: 92649/01· Motivo: falta de pagamentoValor. R$147,70 - Data para pagamento:
30/01/2012- Valor total a pagar R$216,44 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$147,70· Juros: R$ 0,88
Entolwnentos: R$ II,GO - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

MARCELE GOUCHE

Apontamento: 199517/2012 Sacado: flAVIO RODRIGO DE OLIVEIRA Endereço: RUAAFFONSO BARTEL
690 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256·110 Credor: PODER lMOVEIS UDAME Portador. . Espécie: DMI
. N° Titulo: 0000009216 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 882,50 - Data para pagamento: 30/01/2012-
Valor total a pagar R$965, II Descrição dos valores: Valor do título: R$ 882,50· Juros: R$10,00Emolwnentos:
R$ I1,GO - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 199310/2012 Sacado: GWRIA DE FRANCA Endereço: HERCILIO ANAOEfO GARCIA 457
- Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89266-270 Credor. INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Por
tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0191036005 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 351,95 - Data para
pagamemo: 30/01/2012-Valor total a pagarR$449,65 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 351,95 - Ju
ros: R$ 3,16 Emolumentos: R$ II,GO . Publicação edital: R$ 23, I O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 199536/2012 Sacado: IDM-SERVlCOS DE WCACAO UDA Endereço: RUA FELIPE SCH
MIDT 234 APT 502 - JARAGUA DO SUL·SC - CEP: 89251-050 Credor: BANCO ABC BRASIL SA Portador:
PERI'ORMANCE IND E COM lIDA Espécie: DMI- N° Titulo: 3588/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
666,66 . Data para pagamento: 30/01/2012- Valor total a pagar R$736,29 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 666,66 - Juros: R$I,77 Emolwnentos: R$II,60· Publicaçào edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 199924/2012 Sacado: rrELVINA DE BERrOU Endereço: R. JOAO PICOU 98 - JARAGUÁ DO
SUL·SC . CEP: 89250·000 Credor: S PIEIRO ALUMINIO E ACESSORIOS LIDA - ME Portador:· Espécie:
DMI- N'Titulo: 5173.1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 343,46 - Data para pagamento: 30/01/2012-
Valor total a pagar R$419,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 343,46 - Juros: R$ 0,68 Entolumentos:
R$II.60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: RS 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 199782/2012 Sacado: JARAGUA CARGO lIDAME Endereço: RUA GUSIAVO FRIEDMANN
61- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-190 Credor. COOP DE ECON E CREDITOMUTUO DOS Portador.
POSTO MAIOCHI CAMBORIU lIDA Espécie: DMI- N'Titulo: 0008/12 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$5GO,80 . Data para pagamento: 30/01/2012-Valor total a pagar R$636,46 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 5GO,80· Juros: R$1,49 Emolwnentos: R$II,60· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 16,27 '

Apontamento: 199309/2012 Sacado: JOAO RINCOS Endereço: RUA HERCIllO ANACLErO GARCIA 67 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89266-270 Credor: INfRASUL . INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 0191012005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$139,64 - Data para
pagamento: 30/01/2012- Valor total a pagarR$235,43 Descrição dos valores: Valor do título: !l$139,64 . lu
ros: R$I,25 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 . Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 199519/2012 Sacado: JOSEVILMAR 10RI< Endereço: PRESIDENTE EPITACIO PESSOA III
APTO 113 - JARAGUADO SUL - CEP: 89251-100 Credor: PODER !MOVEIS LTDA ME Portador:· Espé
cie: DMI - N° TItulo: 0000009739 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 711,65 . Data para pagamento:
30/01/2012· Valor total a pagar R$787,1O Descrição dos valores: Valor do título: R$ 711,65 - Juros: R$ 7,59
Emolumentos: R$II,GO . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 . Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199520/2012 Sacado: JOSEVILMAR 10RI< Endereço: PRESIDENTE EPITAGIO PESSOA III
APTO 113 . JARAGUA DO SUL - CEP: 89251-100 Credor. PODER !MOVEIS LIDA ME Portador. - Espé
cie: DMI - N° Titulo: ()()()()()()8946 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 711,65 . Data para pagamento:
30/01/2012- Valor total a pagarR$794,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 711,65 . Juros: R$ 14,70
Emolumentos: R$ II ,GO - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199718/2012 Sacado: VON COM. DETINIAS E FERRAMENTAS LIDA Endereço: RUAHEN
RIQUEAUGUsr LESSMANN 127 - Jaraguádo Sul·SC - CEP: 89256-600Credor. JOSEAPARECIDOGARCIADU
ARTE ME Portador. - Espécie: DMI- N°Titulo: 079/02 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 892,50 . Data para
pagamento: 30/01/2012-Valor total a pagarR$972,17 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 892,50· Juros: R$
2,38 Emolumentos: R$ II,GO - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

- Apontamento: 199771/2012 Sacado: UON COMERCIO DE MATERIAlS DE Endereço: RUA HENRICH
AUGUST LESSMANN 127 - Jaraguá do Sul-SC . CEP: 89256·600 Credor: MACCAFERRl DO BRASIL UDA
Portador:· Espécie: DMI· N'Tltulo: 0000452903 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.687,14 - Data para
pagamento: 30/01/2012·Valor total a pagar R$2.769,80 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.687,14-
Juros: R$ 5,37 Emolumentos: R$U,GO - Publicação edital: R$ 23, lO Condução: R$ 23,20· Diligência:R$19,39

Apontamento: 199979/2012 Sacado: VON COMERCIO DE TINIAS E FERRAGENS LIDA Endereço: RUA
HENRlCH AUGUST LESSMANN 127 - Jaraguá do Sul·SC - CEpc89256·600 Credor. ELESUL ELETRO ELE
TRONICA lJDA Portador: - Espécie: D� - N° TItulo: 2/4983 2/2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
1.445,00 - Data para pagamento: 30/01/2012- Valor total a pagar R$1.528,07 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.445,00 - Juros: RS 5,78 Emolwnentos: R$ILGO - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 199772/2012 Sacado: VON COMERCIO DE TINIAS lIDA ME Endereço: RUA HENRlCH
AUGUST LESMANN 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor: MADEIRA GOEDE UDA Portador:
- Espécie: DMI . N° TItulo: 834-03 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.600,00 . Data para pagamento:
30/01/2012-Valor total a pagarR$2.682,49 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.600,00 - Juros: R$ 5,20
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 199827/2012 Sacado: MAIK LUIZ RIBEffiO Endereço: RUA CARLOS EGGERr 171 - jaraguã
do Sul·SC - CEP: 89256-330 Credor: CENTRO FORM COND LES lIDA EPP Portador: - Espécie: DMI- N°
TItulo: 29469 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 288,50 - Data para pagamento: 30/01/2012- Valor total
a pagar R$366,32 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 288,50 . Juros: R} 3,65 Emolumentos: R$ II,GO .

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

INSEGURANÇA
Moradores estão receosos
de passai' pela rua ao lado
da obra do ef,Iifício

Apontamento: 199306/2012 Sacado: MARCIO CHRISCHANSKY Endereço: ANGEW FLORIANI 366· lara
guã do Sul-SC - CEP: 89265-746 Credor. INFRASUL - INfRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador.
- Espécie: DMI· N°TItulo: 0192934004 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$2'(0,74 - Data parapagamen
to: 30/01/2012- Valor total a pagar R$358,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$270,74 - Juros: R$I,98
Emolumentos; R$II,GO· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20· Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 199762/2012 Sacado:MfZMINI GRAFlCA RAPIDA LTDA Endereço: RUAREINOLDO RAU
572 SL 07 - JARAGUADO'SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: SUZANO PAPEL E CELULOSE Portador. - Es
pécie: DMI- N° TItulo: 0110597/02· Motivo: falta de pagamentoValor. R$243,90 - Data para pagamento:
30/01/2012- Valor total a pagar R$312,41 Descrição dos valores: Valor do título: RS 243,90 - Juros: R$ 0,65
Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:H$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199580/2012 Sacado: NADIA CRISI1ANE HEFTER Endereço: R JOSE EMMENDO�RFER
106 - Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89253-000 Credor: FRIGElAR COMERCIO E DlSTRIBUlCAO SA Portador:
- Espécie: DMI- N°TItulo: 5/7798903 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$209,40 - Data para pagamento:
30/01/2012- Valor total a pagar R$282,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 209,40 - Juros: R$ 0,48
Emolumentos: R$Il,GO - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 199516/2012 Sacado: SANDRA DOS SANTOS Endereço: RUA WAITER BREITHAUPT
139 APTO 202· Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-540 Credor: PODER !MOVEIS lIDAME Portador: - Es
pécie: DMI- N° Titulo: 0000009366 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 901,42 . Data para pagamento:
30/01/2012· Valor total a pagar R$978,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 901,42 . Juros: R$ 9,01
Emolumentos: R$ lI,GO - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199749/2012 Sacado: SILVANAAPARECIDA HUKDQ?SANT Endereço:AVMARECHALDE·
ODORO DA FONSECA 855 - laraguâ do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor. TEAMWORK UR IND EREPCON
II Portador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 96411/2 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$l.oo8,00 - Data para
pagamento: 30/01/2012- Valor total a pagar R$1.083,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$l.oo8,00-
Juros: R$ 8,06 Emolumentos: R$II,GO - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199785/2012 Sacado: STOCK E CRISTOFOUNI CONFEITARIA ,FES Endereço: RUA LEO
POLDO MAHNKE 46 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor. BANCO COOPERATlVO SICREDI
SA Portador: DICOFFEE MACHINE lIDA ME Espécie: DMI . N' TItulo: 128 - Motivo: falta de pagamento
Vaiar: R$ 274,70 - Data para pagamento: 30/01/2012- Valor total a pagar R$345,12 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 274,70 - Juros: R$ 2,56 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 . Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 199710/2012 Sacado: TRANSPORTADORA SCHREINNER lIDA Endereço: RUAVALMOR
ZONTA 418 - Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89256-720 Credor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Portador> Espécie: NP - N° TItulo: 36.9.274.541-5 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$27.811,14 - Data
para pagamento: 30/01/2012· Valor total a pagar R$39.606,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$
27.811,14 - Juros: R$ 11.717,76 Emolumentos: R$ II,GO - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$19,39

Ápontamento: 199951/2012 Sacado: UNIAO MOTORES UDA Endereço: RUA BERNARDO GRUBBA 180
- JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89251-090 Credor.IQB INDUSTRIA QUIMlCABRASll.EIRAUDAME Porta
dor. - Espécie:DMI- N°TItuIo: 004846 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$I66,OO - Data para pagamento:
30/0112012· Valor total a pagarR$234,24 Descrição, dos valores: Valor do título: R$ 166,00 - Juros: R$ 0,38
Emolumentos: R$II,GO - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 199313/2012 Sacado: VALDEMAR KELLER Endereço: HERCIllO ANAOEfO GARCIA 403
- laraguá do Sul-SC - CEP: 89266·270 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Por
tador: - Espécie: DMI . N° TItulo: 0191067005 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 139,64 - Data para
pagamento: 30/01/2012- Valor total a pagar R$235,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$139,64 - Ju
ros: R$I,25 Emolumentos-Râ l l.ôü-Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: H$36,64

Apontamento: 199537/2012 Sacado: VALDEMIRO PEREIRA Endereço: RUA EXPEDICIONARIO' RUDJ
I-IORNBURG 975 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-580 Credor:VOTORANTIM CIMENTOSUDA Por
tador. - Espécie: DMI- N'Tirulo: 000l!680Ó! - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.200,00 - Data para pa
gamento: 30/0112012-Valor total a pagar R$1.292,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$I.200,00 - Ju
ros: R$13,20 Emolumentos: R$II,GO - Publicação edital: R$ 23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 199538/2012 Sacado: VALDEMIRO PERElllA Endereço: RUA EXPEDIOONARIO RUDI
HORNBURG 975 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-580 Credor. VOIDRANTIM OMENIDS lIDA Por
tador. - Espécie: DMI- N°TItulo: 000438001- Motivo: falta de pagamentoValor. R$I.400,oo - Data para pa
gamento: 30/01/2012-Valor total a pagar R$1.495,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.400,00 - Ju
ros: R$16,33 Emolumentos: R$II,GO - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96
._---------------_.------------------------------------------------------_._------------------------------------------------

Apontamento: 199970/2012 Sacado: WERNER KLEMANN Endereço: RUA CONRADO HERDMANN
LT JOAO ROCHA W8 210 . Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor. VALDOCIR HAAS ME Portador.
- Espécie: DMI· N° TItulo: 29140-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$293,00 - Data para pagamento:
30/01/2012- Valor total a pagar R$376,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 293,00· Juros: R$I,17
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
25/01/2012. Jaraguá do Sul (sq, 25 de janeiro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 36

..
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MAIS CARO

IPTU começaa ser

pago emmarço
Prefeituras do Vale do Itapocu reajustaram imposto
de 6,96% a 6,96%, com descontos à vista diferenciados

REGIÃO

SÔNIA PILLON

OS contribuintes de Iaraguá do Sul passa
rão a receber os carnês do IPTU (Impos

to Predial e Territorial Urbano) entre final de
fevereiro e início de março. Os que optarem
pelo pagamento do tributo à vista terão des
conto de 18%. Quem estiver com o pagamento
em dia, quitado até 31 de dezembro de 2011,
ganhará mais um desconto, de 12%. O benefí
cio dos 12% também é válido também para os

parcelarem em até oito vezes.
Nos cinco municípios do Vale do Itapocu,

os reajustes variam de 5,95 a 6,95%, com os

primeiros vencimentos variáveis, entre mar

ço e abril. Os parcelamentos se estendem até
oito pagamentos.

O reajuste do IPTU para 2012 em Iaraguá
do Sul foi fixado em 6,66%, que segue acorri

panha o INPC (Índice Nacional de Preços)
de 2011. Inicialmente, a Prefeitura propôs a

correção de 7,15%, mas foi rejeitado na Câ
mara de Vereadores. Em dezembro, durante
a votação na Câmara, o secretário municipal
da Fazenda, José Olívio Papp, justificou que
o cálculo foi feito com base n!l projeção para

2012, de acordo com os números da eco

nomia de setembro. Papp entende que não
�

houve um aumento porque o percentual
aplicado é praticamente o mesmo do que o

praticado no ano anterior.

Segundo o diretor de Receita Fiscal da
SecretariaMunicipal da Fazenda, Milton Pe

reira Junior, a concessão de 12% de desconto
"é um benefício a mais que a administração
está concedendo aos contribuintes, para in
centivar os adimplentes a pagarem à vista,
ou parcelado". A previsão é que sejam emiti

dos cerca de 45 mil carnês em 2012.
APrefeitura de Jaraguá do Sul espera arreca

dar em torno de 15 milhões este ano. Em 2011,
a administração municipal arrecadou R$ 13,2
milhões. "O dinheiro que vem com o IPTU volta
imediatamente em obras de infraestrutura, na
construção de creches, escolas e postos de saú

de", enfatizaMilton Pereira Júnior.

GUARAMIRIM

Reajuste de 6.95%
Em Guaramirim, o reajuste do IPTU foi de 6>95%, correspondente às variações
do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado). Os-10.859 carnês passam
a ser distribuídos a partir desta semana e devem chegar aos domicílios
até 30 de março. Depois dessa data, os contribuintes devem procurar o
setor de Tributação da Prefeitura. As informações são do secretário de

Administração e Finanças, RolfAntonius Júnior. Os pagamentos em cota

única terão desconto de 20% até 16 de abril. Até 15 de maio passa a 1 % e

até 15 de junho, 5% de desconto à vista. O parcelamento pode ser feito em

até seis pagamentos a partir de 16 de abril. Aposentados, pensionistas ou
agricultores que visam a isenção do imposto têm até 17 de setembro para
solicitar ao Protocolo. Os carnês também podem ser impressos pela internet,
através do www.guaramirim.sc.gov.br.

SCHROEDER

.Reajuste de 6.66%
O diretor de Planejamento da Prefeitura de Schroeder, Osnir Pavanello, anuncia
que a entrega dos carnês de cobrança do IPTU 2012 começam apartir do final de
janeiro. Os contribuintes terão de buscar na sede da antiga BibliotecaMunicipal
até a data do vencimento, em 12 de março, nohorário das 7h30 às 12h e das
13h30 às 17h. O primeiro pagamento estámarcado para 12 demarço para os que
decidirem por pagamento único. Nesses casos, o desconto à vista será de 20%. Se o

pagamento à vista for em 12 de abril, terá 10% de desconto. Se a opção recair pelo
.

pagamento parcelado, o primeiro vencimento será em 10 demaio, em até quatro
vezes. A cobrança da coleta de lixo é feita separadamente, com 10% à vist-a se for em
15 de fevereiro. Amesma data é para os que parcelarem em até 11 pagamentos.

CORUPÃ
_ Reajuste de 6.08%

O secretário municipal de Administração e Finanças de Corupá, Sandro Rogério
Glatz, confirma que serão confeccionados cerca de quatromil carnês do IPTU,
que serão entregues via Correios, a partir da segunda quinzena de fevereiro. A

.

expectativa é arrecadar R$ 1,3 milhão em 2012. No ano passado, a arrecadação
foi de R$ 1,3 milhão. Serão descontos de acordo com a forma de pagamento'

.
do em 2011, em quatro faixas aos pagamentos à vista. Para os que quitaram à
vista no ano passado, desconto de 20% ao quitar em cota única em 14 de abril.
Os que pagaram em dia parcelado, desconto de 15% à vista este ano. Já os que
os'que pagaram os parcelamentos em atraso, 12% de desconto se pagarem à
vista neste ano. Outra situação é os que fecharam o ano com débito e em 2012

querem quitar de uma vez só: o desconto será de 10%. Outra opção é dividir em
sete vezes, com o primeiro pagamento em 15 de março.
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Prefeitura de Guaramirim espera
arrecadar R$ 1,5 milhão em 2012

MASSARANDUBA

Reajuste de 5.95%.
A prefeitura de Massaranduba reajustou o IPTU em 5,95%, através do cálculo
do acumulado do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado). Segundo
o secretário municipal deAdministração e Finanças de Massaranduba,
Maurício Prawutzki, serão emitidos 3.200 carnês, com distribuição nas

residências a partir de março. O primeiro pagamento vencerá em 10 de abril,
com 20% de desconto para os pagamentos em CElta única, 10% em 10 de maio e

5% em 10 de junho. Os parcelamentos podem ser feitos em até seis pagamentos,
a partir de 10 de abril.Ainda de acordo com o secretário Prawutzki, em 2011
foram arrecadados em torno de R$ 900mil e em 2012 a projeção é angariar R$ 1

milhão. O índice de inadimplência gira em torno de 10% a 15%.

. i
J
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Arroz e chuvas preocupam polític�s do Vale do Ilapocu
Na edição da semana entre os dias 24 e

30 de janeiro de 1987, o jornal O Correio
do Povo comentava sobre a preocupa
ção dos políticos da região em relação
ao preço do arroz. "A safra do arroz des
te ano é considerada boa, no entanto,
o produtor se vê diante de um quadro
constrangedor: o seu produto é pouco
valorizado. Em vista deste fato, os Di
retórios Municipais do PMDB enviaram
telex ao deputado federal Luiz Henrique
da' Silveira, solicitando sua intervenção
em favor dos agricultores da microrre

gião do Vale do Itapocu, haja vista que

os beneficiados além de pagarem 90
cruzados a saca, ainda desejam par
celar o pagamento ao produtor que, já
no ano passado, recebia 140 cruzados
pela saca", comentava a publicação. O
jornal OCP também destacava que, em
virtude das enxurradas que assolavam
a região, o então prefeito Durval Vasel
havia pedido auxílio ao secretário da
Justiça do Estado, solicitando emprésti
mo de caminhões hidrojateadores para
desobstrução das tubulações existentes
em Jaraguá do Sul. Segundo o semanário,
naquele ano as fortes chuvas causavam

sérios prejuízos, principalmente na cana
lização de á_guas pluviais.

Cortador de grama
Foi o engenheiro britânico Edwin Beard Budding quem inventou
e patenteou o primeiro cortador de grama da história, em 1827,
em Gloucestershire, na Inglaterra. O aparelho foi inventado
primeiramente para aparar a grama de estádios de esportes.

óBm
A grande coleçao dos conhecimentos gerais

Imagine um lugar que reúna vários
assuntos relativos à concepção
do conhecimento humano, uma
coletânea de todas as ciências
e artes, � com uma simples
consulta, a informação esteja
ao alcance de quem a procura.
Não se trata da internet, mas de
um livro de referências gerais ou
especializadas: a enciclopédia.
A palavra "enciclopédia", do
grego, significa literalmente
"conhecimento geral". A primeira
enciclopédia de que se tem

conhecimento foi publicada no

ano de 630, por Santo Isidoro de
Sevilha, um grande estudioso da
Idade Média. A edição tinha 448

capítulos e 20 volumes. Uma das

enciclopédias mais famosas do
mundo, "Encyclopédie", foi editada
em 1772 pelos franceses Denis
Diderot e Jean Le Rond dAlembert,
com a colaboração de grandes
pensadores como Jean-Jacques
Rousseau, Voltaire e Montesquieu.
No Brasil, a primeira enciclopédia
criada foi a Barsa, lançada em 1969
e editada pelo jornalista e escritor
Antônio Callado.

PELO MUNDO

l!;n4

Fundação de
São Paulo
No dia 25 de janeiro de 1554,
ocorre a fundação da cidade
de São Paulo, capital do Estado
homônimo e hoje a maior cidade
do país: Então chamada de São
Paulo de Piratininga, a povoação
do local surgiu com a construção
de um colégio jesuíta por 12
padres, entre eles Manuel da

Nóbrega e José deAnchieta.

Quadro "FwuIação de
São Paulo", de Antônio
Parreiras, de 1913

1800

TratacIode
Montevidéu
Nesse mesmo dia, em 1890,
'acontecía a assinatura do
Tratado de Montevidéu,
que solucionou a

Questão de Palmas entre
o Brasil e aArgentina.
Negociado por Quintino
Bocaiúva, enquanto ministro
das Relações Exteriores da
recém-proclamada República
Brasileira, os termos visavam
solucionar a questão de limites
entre ambas as repúblicas.

II
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DA REDAÇÃO

Vai viajare estáplanejando o roteiro?Então,fique
atento à lista quea revistaLonelyPlanetacaba
dedivulga1:Nela, a publicação sugere aos turistas
mil lugares que não podemficardefora das
seleções de quem adora colocar os pés na estrada e
sedeparar com belezas e relíquias inquestionáveis
distribuidas mundo afora. Como aqui não cabem
todas as sugestões,ai vão algumas delas:

GRANDE FONTE PRISMÁTICA, ESTADOS UNIDOS

O ParqueNacional deYellowstone, situado nos Estados
americanos deWyOrrllng, Montana e Idaho, no Norte
dos EstadosUnidos, tem a famosa Grande Fonte

Prismática, uma fonte termal com cores diversas, _

começando porum azul intenso no centro, indo para
tons de amarelo, vermelho e laranja em volta.

..,

.... _ .... �.,��,�

CAVERNAS DE PATHET LAO, LAOS
No meio da selva do Laos, no Nordeste do país, as Cavernas de
Pathet Lao têm mais do que a beleza de formações geológicas.
Em uma área considerada como uma dasmais bombardeadas
da História, durante a guerra doVietnã, as mais de 480 cavernas
foram usadas por civis e guerrilheiros para se proteger. Hoje, as
cavernas são um atrativo do pequeno país do Sudeste daÁsia.

FONTES DE

LANDMANNLAUGER,
ISLÂNDIA
A região de Landmannalaugar,
no Sul da ilha,'é acessível
apenas por veículos 4x4. Ela
conta com belas paisagens,
em trilhas incríveis que levam
a fontes termais cercadas

por paisagens vulcânicas;
montanhas, geleiras e

cachoeiras.

PARQUE NACIONAL
DE PURNULULU,
AUSTRÁLIA
No Noroeste daAustrália,
o ParqueNacional de
Purnululu, tem uma

área demais de trêsmil

quilômetros quadrados e
é famoso por imponentes
estruturas geológicas de
pedra vermelha, que atingem

IllqJuase 600 meq-o,s, de altura.
! di!Hh, d I,

LÉPTIS MAGNA, LíBIA
A 120 quilômetros deTripoli, capital da

Líbia, a antiga cidade de LéptisMagna tem
ruínas que remontam ao século l.Hoje, as
ruínas incluem templos, casas, estátuas e
até 0 velho porto,muito bem preservado.

PARADISE HARBOUR, ANTÁRTIDA
AAntártida é um dos territóriosmais

inóspitos e inacessíveis do planeta, mas .

reserva também algumas das paisagens
mais impressionantes. Geleiras se
encontram com as águas e botes têm
que desviar de icebergs parapercorrer a
beleza da baía de Paradise Harbour.
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Femusc: umguia
práticopara nãoperder

nenhum concerto
Conheça cada uma das séries que transformaram o

Festival de Música de Santa Catarina em um evento imperdível
JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

/\ programação do Femusc já está ritmada. Todas
.l"\as séries do evento começam a aparecer, dia após
dia, na rotina de quem tem curtido os concertos pro
movidos pelo Festival de Música de Santa Catarina.

Mas, se você ainda não conseguiu organizar a agen
da 'ou ainda tem certa confusão pairando na mente,
hoje, o OCP traz um guia prático. É issomesmo! Basta

• FEMUSC NO SHOPPING
É a série gratuita que, de segunda-feira a sábado,

leva os alunos do festival ao Shopping Breithaupt, em
Iaraguá do Sul. As apresentações são de música de
câmara e acontecem sempre a partir das l2h30.

• PIANO MASTERS "

..

Assim como oViolão Plus, esta série foi dedicada
a um instrumento específico. Nela, o piano é a atra

ção principal. Os concertos acontecem no Centro
Cultural da Scar, emurna sala reservada para as apre
sentações, de segunda-feira a sábado) às l8h.

• CONCERTOS NA IGREJA
O Femusc também leva/música às igrejas da

cidade. A série é itinerante e, por isso, quem tiver
interesse em acompanhar os concertos deve entrar
em contato com a Scar, no telefone (47) 3275-2477,
para conferir os locais escolhidos às apresenta
ções. A programação completa ainda não foi divul
gada pela organização.

• MUSICALMENTE FALANDO
É um bate-papo entre músicos e plateia lide

rado pelo diretor-artístico do Femusc, Alex Klein.
Com uma pauta diversa, o Musicalmente Falando

.

recepciona o publico que chega ao Grande Teatro
da Scar um pouco antes das apresentações das
20h30. A conversa inicia às 20h e é seguida pelos
Grandes Concertos.

• GRANDES CONCERTOS
Espetáculos que encerram os dias de trabalho

no Femusc, os Grandes Concertos geram alguns
dos momentos mais especiais e aplaudidos do fes
tival. As apresentações ocorrem diariamente, sem
pre apartir das 20h30, no Grande Teatro do Centro
Cultural da Scar. É nesta série que as orquestras
formadas por aiunos e também professores tocam: ,I I

consultar este manual e escolher quais espetáculos
mais agradam e, então, simplesmente, aproveitar.

Ao todo, são mais de 200 apresentações oficiais
abertas ao público. Isso sem contar as cerca de 40

visitas que os instrumentistas fazem a espaços al
ternativos, como praças, shoppings, igrejas, empre
sas e presídiós. Outra ação de destaque é a presen
ça dosmúsicos nas cidades da região. Há concertos
rotineiros acontecendo nos municípios de Corupá,
Pomerode, Joinville, Blumenau e Timbó.

"
,

• FEMUSC NA PRAÇA
Também realizada de segunda-feira a sábado, a

sérje movímenta o Espaço Cultural do Supercenter
Angeloni, na Rua Bernardo Grubba. Os concertos

começam às l2h30 e têm acesso livre ao público.

• CONCERTOS PARA AS FAMíLIAS
Realizados nos dois sábados abrangidos pela

programação do Femusc, os 'Concertos para as fa
mílias' têm repertório leve 'e divertido executado

pela Sinfonietta do festival. Ela é regida pelo ma

estro Norberto Garcia. Antes das apresentações,
as crianças são convidadas a descobrir os instru
mentos durante o Zoológico Musical. Quem os de
monstra aos pequenos espectadores são os alunos
do evento. A série começa às lOh.

Dedicada �x:clusivarnente ao instrumento que dá
nome à série, êsta é a oportunidade de o públice amante
do violão escutar upla grande va:riedad� ctt! peçéls com
postas para ele,O$ eoncertos estãd sediados nê Museu

Weg� na�v�riiâa GetúlioVargas.� apresentações acon
tecem de segundaasexta-feira e inieianl sempre àS.J8ti .

• CONCERTOS DE SÁBADO
Como o nome já diz, esses concertos ocorrem apenas aos sá

bados. Eles iniciam às l6h e movimentam o Grande Teatro da Scar
com apresentações de música de câmara oferecidas ao público por
alunos e professores do Femusc.

--
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Ingressos sãogratuitos!
Por isso, não há desculpa para quem quer visitar os concertos oferecidos pelo Femusc

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

ries nem ao menos ingresso é necessário retirar.
A exceção fica por conta de três séries diárias, nas

quais os espectadores devem garantir o-bilhete de entrada
com antecedência. É o caso do Piano Masters, realizado
às 18h, do Momento Springmann, às 19h, e dos Grandes
Concertos das 20h30. O mesmo ocorre com o 'Concerto

para as famílias', mareado para sábado, às 10h.
Em todos eles, conforme a organização, os ingressos são

disponibilizados nos dois dias que antecedem as apresen
tações. Cada pessoa pode retirar somente dois acessos. A

distribuição é feita na secretaria do Centro Cultural da Scar,
diariamente, das 7h às 22h. Por enquanto, apesar dos teatros
estarem sempre cheios, não há corre-corre. Mas, a procura
deve se intensificar quando forem oferecidas as entradas re
ferentes à agenda do fim de semana. Outras informações são
esclarecidas pelo telefone (47) 3275-2477.

I\. lguma série ou concerto da programação do Festival
rlde Música de Santa Catarina interessou? Não perca
tempo, vá à apresentação e aproveite. Afinal, não há des

culpa para quem deseja participar do Femusc, pois não

existe qualquer cobrança e, além disso, namaioria das sé-

CARDÁPIO MUSICAL

DESTAQUE
O Grande Teatro
da Scar se curvou,

na noite de

segunda-feira,
ao talento dos
instrumentistas

estrangeiros
que participam
do Femusc.
No Concerto
das Nações,
argentinos,

costarriquenhos,
uruguaios,
peruanos e

até ummúsico
tüi'co e outro

norte-americano
subiram ao palco
do Centro Cultural.
Todos tocaram

obras tradicionais
de seus países

• HOJE, QUARTA"FEIRA
• 12h30 - Femusc no Shopping
(Shopping Breithaupt)
Repertõrío.Sequenza IXa, de Luciano Berio;
Sonata para cordas em ré maior, Carlos Gomes;
Aires tropicales, de Paquito D 'Rivera

• 12h30 - Femusc na Praça
(EspaçoCulturalAngeloni)
Repertório: Passacaglia, de Handel-Halvorsen:
Sonata para violoncelo solo, de Zoltan Kodály;
Quarteto em ré maior para flauta e cordas, de
WolfgangAmadeus Mozart

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

• 18h - Piano Masters (Scar)
Repertório: Piano sonata n07, de Ludwig van
Beethoven;-VariaçõesAbegg, Robert Schumann;
Quinteto para piano e sopros, deWolfgang
AmadeusMozart'

.

• 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

nOl2, de Antonin Dvorak

• 19h - Femusc em Blumenau
(Teatro Carlos Gomes)
Repertório: Jardim de Adônis, de Alan
Hovhaness;Violão trio n=l, de François de Fossa;

. Contrabajíssímo, de Astor Piazzolla

• 19h - Femusc em Pomerode
(Teatro Municipal)
Repertório: Sonata para violão e violoncelo, de
Radamés Gnattali; Quarteto n° 4, Ludwig van
Beethoven; Serenata Notturna, 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, deVladislav Shoot; Four for
Tango, de Astor Piazzolla

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

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

piano, de Darius Milhaud

• 19h - Momento Springmaim (Scar)
Repertório. Toward the sea, de Tom Takemitsu;
lnmemory, 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; Quarteto para oboé,
violino, violoncelo e piano, de Bohuslav
Martinu; Souvenir de Florence, de Peter
Tchaikovsky; Cantinela e dança,
de Marc Eychenne

• AMANHÃ, QUINTA-FEIRA
• 12h30 - Femusc no Shopping
(Shopping Breithaupt)
Repertório: Andante e Allegro da Sonata para
violino solo n02, de Johann Sebastian Bach;
Quarteto para fagote e trio de cordas, de Franz
Danzí: Café 1930, deAstor Piazzolla

• 12h30 - Femusc na Praça
(Espaço CulturalAngeloni)
Repertório: Sonata nOI para violino solo, de
Iohann Sebastian Bach; Parábola para trompa
solo, deVincent Persichetti; P,ostales Invisibles,

r
de Raul Minsburg

• 18h - Violão Plus (MuseuWeg)
Repertório: Sonata brilhante, de
Mauro Giuliani; Sonatameridional, de Manoel
Maria Ponce; El Garafton, obra tradicional
nicaraguense

• 18h - Piano Masters (Scar)
Repertório: Barcarola para piano a quatro mãos,
de Sergei Rachmaninoff; Café 1930, de Astor
Piazzolla; Adios Nonino, de Astor Piazzolla;
Quarteto de cordas, de Franz Joseph Haydn

• 19h - Femusc em Joinville (Sesc)
Repertório: Suíte para tuba e eufônio, de Lee
Aronson; Seis bagatelas, de Gyorgy Ligeti;
Quarteto de cordas, de Antonin Dvorak

• 19h - Momento Springmann (Scar)
Repertório: O lado oculto das nuvens, de
Gianluca Podio; Rain Spell, de Tom Takemitsu:
Canções sem palavras, de FelixMendelssohn

• 20h - Musicalmente Falando (Scar)
Palestra: Música superando a opressão

• 20h30 - Grandes Concertos (Scat)
Repertório: Cantilena e dança, deMarc
Eychenne; Quinteto para violão e cordas,
de Leo Brouwer; Septeto, de Ludwig
van Beethoven

I
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Guairaw-ai
l]ssa é pra agendar! No próximo dia 10
nde fevereiro, vai rolar na pérgula da

piscina do Clube Ginástico Guairacas, em
Timbó, a mega festa Guairawai. Evento
tradicional da cidade que reúne a nata

da nata da região do Vale do Itajaí. Wilfrit
Baechtold, o popular "Lingüiça'; é um dos

promoters da festa. Vai perder?

Sossego ,

Patrícia SchulzeWeege, que não curte esta

temporada de 'alegria obrigatória', anda
longe de qualquer burburinho, ilhada pelos
bons amigos, na chácara da família. Tem
coisamelhor?

Níver da Eliane
Não ousem esquecê-la: Eliane Lorencetti
é a aniversariante mais festejada de hoje
e vai adorar saber que foi lembrada.
Parabéns! O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

Onde comer bem
No Califórnia. Lanches. O rodízio
de filé é um showí

•

-I "

Moa Gonçalves
I

FOTOS MAURICIO HERMANN

HAPPY Ilna Claudia eCharles dos Passos no happv hoUl' do Madalena

Só enrolando
Meu amigo-irmão Paulinho
Antunes Ir, o Paulico, que
de bobinho não tem é nada,
prometeu, como bom vascaíno

que é, que se casará com sua

noiva Luiza quando oVasco for

campeão brasileiro. Coitada da
Luiza, vai esperar deitada, pois,
até sentada cansa. Hehehe.... '

UPPER kldf:t.
-------�� - - - - - - - -

Dica de hoje
,

Reunir os amigos e curtir o
happy hourda London Pub.

-TRIO Bruna Bargen,Martha Caroll'lle e Bianca

Bargen conferindos os lugares da moda, em Jaraguá

Pontualidade, eficiência1
conforto e segurança,
agoral.da

Só existe
uma religião: I

a religião
do amor. Só
existe uma
linguagem:
�linguagem
do coração.
Só existe
um Deus:
e Este é

Onipresente.
SatNâ

$aiBélba

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

Política
Como por aqui as
antigas composições
começaram a azedar
de vez, nem tudo é
diversão e conversa

fora. O verão anda para
lá de tórrido na urbe
sorriso, para a turma

que não dorme de
touca, nem nada. E a

temperatura promete
'

esquentar cada vez
mais os bastidores.
Deixa só o carnaval

passar...

47 3371-1788

• Rubens Roedei; Jeremias
Rozza, Volney"PitBull';
Beui'Iaranto e Valdirzinho
CEF, escolheram oEspaço
do 'Oca, para os encontros

de domingo de manhã.

Perguntar,
nãoolende
Quando que o pessoal
responsável pela

.

limpeza vai darum
trato-na ciclovia
daVila Lalau?

• No sábal10 rola na The
Way uma noite super
sertaneja. Para embalara
coreto a presenças Leo Lima
e Elton eFernando sábado.
Vai ser sabadãp daqueles,

Pensando bem....

"Mesmo queme desejes o pior, eu vou continuar te desejando o
melhor; afinal, cadaum oferece aquilo que tem...E um aviso para as
cobras: é com seus venenos que preparo meus antídotos!"

•.TatoBrancofoi intimado
pelos amigos ejá está

organizando o cardápio
para o niuerdeste colunista.

• Quem está desfilando
livre, leve e solta nas baladas
da vida éa bonitamorena
Priscila Gatto. Bom demais!

• Outra quevoliõu
"redondoí'dá temporada
deBalneária Comboriú, é o
advogado BeinoldoMurara
lt:A l!steirajáfoi ativada.

..Não tenha inveja, trabalhe",

• Seja voluntário, doe sangue.

PIZZA Daniela Kassner, Larissa Tarachucky
e Lize Eichstadt durante rodada de pizza

,3370-3242

j
{

CASAL Os jovensMarcelo PracIi e 8IbianeRangheUi, no IlanIan

Cantinho da

promessa
o caderno de anotações para
os políticos que adoram uma

promessa durante a campanha
eleitoral já está em atividade .

no bar do Sérgio. Prometeu,
vai para o "cantinho" registrar.
Depois ficaremos de olho!

Língua
de veludo
o pessoal dos bares da vida, que
adora um fuxico, aliás, destila
veneno para todos os lados,
já está espalhando que o filho
transexual do presidente da
República naminissérie global
O Brado Retumbante tem tudo a

ver com aquela velha historinha
de um político jaraguaense que
despachou um parente para a

São Paulo quando descobriu
que ele era gay. Ah! Relaxa,
gente: omundo é pínk!

. Contratação
imediata
A Revista Nossa, que atua há
mais de 13 anos no mercado, está
contratando vendedoraspara a

região de Iaraguá do Sul. A-empresa
oferece salário fixo, comissão e

ajuda na alimentação. Requisitos:
Maior de 18 anos; possuir CNH e

boa aparência. Tratar no fone
(47)-3370- 2900 com Noély.

Deus.com
Da sériemorro e não vejo tudo:
pintou aqui no Brasil uma igreja
evangélica... virtual. Não tem
templo. Só funciona na internet.
Confira só emmiid.net.br.

f
I

�
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ELYARDRIA Sn.VA.
ESCRITORA

CRÔNICA

QUANDO O
CALENDÁRIO
CHORA

Naquele tempo tudo eramelhor, naquele
tempo tudo era mais fácil, dizia ele. As aulas

vão começar. Eu me lembro dessa época, lembro
que adorava quando era o começo das aulas,
o cheiro de caderno novo, o cabeçalho com a

data, o nome da professora, dia de sol e chuva
- se fosse hoje seria várias páginas de chuva e

poucas de sol- nome damatéria. Naquele tempo,
ele passava a tarde de domingo encapando os

cadernos das três meninas com papel bonito e

colorido, depois colocava o plástico por cima
para proteger o papel. Quando tudo estava

pronto amãe das meninas colava "calcomanía'
na primeira folha e fazia a abertura com letra de

rainha, redondinha, impecável. Imagine, uma
época em que fazer abertura de caderno novo era

, momento especial. Naquele tempo, lembrava ele,
tua mãe ia lá e comprava os materiais de uma só

vez, coisa importante, material escolarmesmo.
Não era como hoje que nas listas escolares pedem
de tudo, papel higiênico, pasta de dente e uma

infinidade de besteiras. Coitados dos pais!
E então, as três meninas, que eram inteligentes

por natureza, dessas inteligências que tem
facilidade pata aprender de tudo e só tiravam
nota boa, iam passando de série em série, tinham
sempre a vaga garantida. Naquele tempo, ele
e a mãe das meninas não tinham dificuldade

para fazer a matrícula delas para o próximo ano.

Hoje, quando passo em frente ao colégio, de
madrugada tem fila de pai para garantir a vaga

do filho, indigna-se
ele. Eume lembro
que nesse-tempo as

alegrias eram fáceis
e duradouras, como
'quando ganhei
minha primeira
caixa de lápis de
cor com 36 cores.

Muitos amigos a

tinham na sala, era
cara, lançamento
da conhecida
marca de lápis.
Tinha cores

I
Eu me lembro

que. nesse tempo
as alegrias
eram fáceis e

duradouras,
como quando
ganhei minha

primeira caixa de
lápis de cor com

36 cores.

lindas, mas me apaixonei pelo azul piscina, era o'
favorito. Guardava-a com tanto zelo que, além de
não emprestar para as irmãs mais novas, pintava
os desenhos bem clarinho para não gastar os tais
lápis e assim, não ter de apontá-los.

Essa é a crônica de um pai, umamãe e.suas três '

meninas. Tudo aconteceu num tempo qualquer,
desses que o calendário até chora de saudade

quando passa porque foi um tempo de felicidade

que jamais voltará. Hoje, o pai não é mais feliz, só
seria se amãe ainda estivesse aqui. Asmeninas,
agoramulheres, lutam para serem felizes como o

pai e amãe foram um dia, quando elas ainda eram

crianças e sempre lembram da escola onde tudo
aconteceu. A escola continua quase igual e está lá,
abrigando novos personagens. E aquele tempo?
Foi embora com amãe, mas, apesar de tudo, vivem
bem no vale da saudade e das lembranças.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A pequena Sati está procurando um novo dono. A gatinha, de
aproximadamente oito meses, foi recolhida da rua em Jaraguá do Sul e
encaminhada ao setor de Zoonoses da Prefeitura Municipal. Ela já está
vacinada e de banho tomado. Interessados devem entrar em contato

com a Clínica Schweitzer, pelo telefone (47) 3275-3268.

w'iVw.gumz.com.br

(47)33714147 limA rllRCE�llIllllf UÂ I1flUIi.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA

Guaracy e Griselda discutem e Dagmar re
preende os dois. Tereza Cristina descobre suas

camisolas no armário de Crô. Severino e Renê
ficam apreensivos quando vêem Letícia chegar
para jantar com Chiara. Mônica fica nervosa
com a crise que Teodora tem em seu escritório.
Álvaro conta para íris que o laptop de Marcela
está com Griselda. Antenor pergunta se a mãe
revelará o seqredo de Tereza Cristina.

• A VIDA DA GENTE
Manuela recusa sua proposta de trabalho e

decide voltar para Porto Alegre. Marcos atende
um cliente, que fica encantado com sua propos-

-

ta de trabalho. Álvaro decide deixar Iná volta a

alugar o salão para promover seu baile. Manuela
avisa a Rodrigo que voltará para Porto Alegre.
Marcos comemora a venda de um roteiro de

viagem. Suzana faz uma proposta de trabalho

para Renato. Jonas vê a foto de Lourenço e Tia

go juntos.
• AQUELE BEIJO

Henrique diz a Lucena que vai procurar
Juan. Rubinho descobre que CláUdia pediu uma

medida restritiva contra ele. Iara arma um pla-
.

no com Joselito para afastar Herondi de casa.

Alberto sugere que Sarita e Marisol procurem a

Interpol para localizar Diva. Claudia leva Vicente

para seu apartamento e Rubinho ameaça inva
dir o prédio. Vicente chama a polícia para conter
Rubinho. Iara recebe Bonequeiro em casa e lhe
oferece um banho. Hubinho é preso.

• VIDAS EM JOGO
Fátima diz a Edmilson que a única forma

de recuperar o dinheiro que Francisco tomou de
Belmiro é se passando por um capanga de Cleber
e pedir o resgate de Marcolino. Francisco confessa
temer perder o irmão. Regina pede a Tatiana que
ligue para Patrícia atrás de notícias do sequestro.
Cleber telefona para Francisco e desmente o pedi
do de resgate, afirmando que alquém deve estar
armando um golpe para cima deles.'

ANIVERSARIANTES

25/1
Braz S. M. Patricio

Daniel Volpi .

Edite M. Machado

Fabiane de Souza Furlani

Leandro Grosskopf
Lucas André dos Santos

Maiki G. Marquardt

Marciane K. Jacob

Marines Zapela
Sidnei Kreutzfeld

Sonia�a,g?n�ki! II I, : I f

"A cabeça de Hugó Chávez" é
um painel descontínuo, narrado
por depoimentos ao longo de
anos de História política da
América Latina, envolvendo

.

acontecimentos reais,
autobiografia e ficção numa

luta sem término previsível.
O autor paulista criado no Rio
Grande do Sul, Flávio Braga,
reuniu elementos, inclusive
de sua própria vida para
redigir este livro. Especialista
em literatura erótica, Braga
foge um pouco de seu tema

principal em "A cabeça de Hugo
Chávez", mas não deixa de lado
a sensualidade em primeira
excursão pela ficção política.

"O documentário definitivo
da maior banda de rock do
mundo:" É. assim que o mais
novo DVD que conta a história
do Queen resume a história do
grupo. Contado em duas partes,

.

o documentário tem imagens
de arquivo de apresentações
ao vivo, entrevistas com os
membros e é cheio de anedotas
de quem estava próximo a

banda. A primeira parte cobre
1970 a 1980, já a parte dois
conta a história a partir de 1980.
Neste filme, pela primeira vez, é
a banda que conta sua história.
Apresentando entrevistas com

Brian May e Roger Taylor, esta é
uma história convincente contada
com sagacidade, inteligência e

muito humor..
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

CINEMA
IMORTAIS
Grécia, 1228 A.C. O rei Hiperion (Mickey Rourke) está em

busca do arco de Épiro, uma poderosa arma que pode matar
até mesmo deuses. Para encontrá-lo ele conduz seu exército a

todos os vilarejos, deixando um rastro de destruição. Theseus
(Henry Cavill) vive tranquilamente em uma pequena vila encra

vada na montanha, ao lado da mãe e de um senhor (John Hurt)
que é seu tutor desde quando era criança. O que Theseus não
sabia era que o velho na verdade-era Zeus (luke Evans), o rei
dos deuses, que vinha à Terra sob a forma humana por acredi
tar em seu potencial. Quando as tropas. de Hiperion chegam à
vila elas matam a mãe de Theseus e o capturam. No cativeiro
ele está entregue à morte, mas recebe apoio de Phaedra

(Freida Pinto), uma vidente que também está presa e teve uma

visão em que Theseus empunha o cobiçado arco de Épiro.

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

o As aventuras de Tintim - Leg (19hl O e 21 h45)
• Cine Neumarkt 2
o Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30 e 17h30)
o Sherlock Holmes - O jogo das sombras -

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

Leg (13h40 e 16h20)
• Cine Neumarkt 4
o Dois coelhos- Dub (14h20, 16h30, 18h50 e 21h)
• Cine Neumarkt 5
o A hora da escuridãó - Leg (22hl0)
o As aventuras de Agamenon - O repórter - Nac (13h50 e 18h)
o Imortais - Dub (15h45 e 19h40)

,

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
o O gato de botas - Dub (14h)
o Cavalo de guerra - Leg (18h30 e 21 h30)
o Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Dub (16h)
• Cine Norte Shopping 1
o As aventuras de Tintim - Dub (11 h20,
13h50, 16h20 e 18h50)

o As aventuras de Tintim - Leg (21 h25)

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

Leg (15hl0, 18h, 20h50)
'. Cine Norte Shopping 4
o Dois coelhos - Nac (14h40, 16h50, 19h25 e 21 h50)
• Cine Norte Shopping 5
o As aventuras de Tintim - Dub (13h2D;-f5h45, 18hl0, 20h45)
• Cine Norte Shopping 6
o Alvin e os esquilos 3 - .Dub (13h30 e 15h30)
o Cavalo de guerra - Leg (17h40 e 20h40)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
o Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Leg (13h45,
16h25, 19h e 21 h30)
• Cine Garten 2
o O gato de botas - Dub (13h e 15h)
o Missão Impossível - Protocolo Fantasma - Leg (18h50)
o A hora da escuridão - Leg (16h50)
o Cavalo de guerra - Leg (21 h20)
• Cine Garten 3
o Missão Impossível - Protocolo Fantasma - Leg (21 h40)
o Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, l1h30 e 19h30)
• Cine Garten 4
o Dois coelhos - Dub (14h30, 17h, 19h20 e 22h)
• tine Garllm 5
o As aventuras de Agamenon - O repórter - Nac (13h15 e 14h45)
o Imortais- Dub (16h15 e 18h30)
o Imortais - Leg (21 h)
• Cine Garten 6
o As aventuras de Tintim - Dub (14h15 e 16h40)
o As aventuras de Tintim - Leg (19hl0)
• Cine Mueller 1
o Alvjn e os esquilos 3 - Dub (14h, 16h, 18h e 20h)
o Missão Impossível - Protocolo Fantasma - Dub (21 h50)
• Cine Mueller 2
o Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Dub (13h45,
16h20, 19h e 21 h30)
• Cine Mueller 3
o As aventuras deTIntim - Dub (14h20, 16h45, 19h15 e 21h40)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
o As aventuras deTIntim - Dub (14hl0 e 16h40)

• Cine Norte Shopping 7
o Alvin e os esquilos �:- D�b (l.4h!jP, g� e 19h10)
o A hora da eseurídãa- Leg t21h20) • l •

,

,Ator pode ter alta
até o lim de semana
O ator Reynaldo Gianecchini pode ter
alta até o próximo fim de semana. A

informação é do hospital Sírio-Libanês,
onde ele está internado. O galã, de 39

anos, foi submetido a um autotransplante
de células- tronco hematopoéticas no
dia 12 de janeiro. Apesar da alta, o ator
continuará sendo acompanhado de perto
pelos médicos do hospital.

Férias de Kate
aborrece turistàs
Segundomatéria do jornal DailyMail, a
chegada de KateMiddleton e sua família
na ilhaMustique, no Caribe, não agradou
alguns turistas que estavam no local. Um
dosmotivos que deixaram as pessoas
estressadas 'seria o assédio dos paparazzi.
As medidas de segurança do hotel também,
foram reforçadas e com isso acabaram

restringindo os movimentos dos outros .

hóspedes do local.

Atores gravam
nova novelá
Os atores Alexandre Borges e Debora Bloch

gravaram ontem cenas da próxima novela
das 21h da Rede Globo, "Avenida Brasil",

,

na orla de Ipanema, na Zona Sul do Rio de
Janeiro. No elenco da trama escrita por João
Emauel Carneiro, que estreia emmarço,
devem estrelar tambémAdrianaEsteves,
Murilo Benício, Débora Falabella, Camila
Morgado,Vera Holtz, FabíulaNascirriento e

Heloisa Périssé.

Thiaguinho e
Fernanda juntos
Fernanda Souza e Thiaguinho deram
mais um passo na relação. De acordo com
informações da coluna Retratos daVida,
do jornal Extra, o casal está morando
junto. A atriz, que interpreta a Camila
de Aquele Beijo, da Globo, já chegou a

declarar que não se casaria com o músico
do Exaltasamba neste ano dezülz.

HORÓSCOPO
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fenniler Lopez é
musa na Sapucaí
Iennífer Lopez será amusa do camarote
da Brahma, no Sambródromo carioca em
2012. A empresa anunciou que a cantora

representarámesmo amarca, como vinha
sendo especulado. "A escolha da Iennífer é
para representar omomento que o Brasil
está passando aos olhos do mundo. O

objetivo émostrar que o Brasil está no

auge", afirmou.IoséVictor Oliva, responsável
pela organização do camarote Brahma.

Ralinha mantém
conversa com a -Fox
Após ter quebrado seu contrato com a

Band, que iria até 2013, Rafinha está cada
vezmais perto da Fox. Segundo o jornal
Agora São Paulo de ontem, ele segue em
negociação para ter um programa no canal

FX, da Fox. A informação foi confirmada por
Gustavo Leme, vice-presidente sênior do
grupo Fox no Brasil.

,

ri'ã1 ÁRIES

•• ,Concentre suas energias nas finanças. Empenhe-se para
.

encontrar alternativas e vislumbrar oportunidades de ganhar
,

mais dinheiro e sucesso profissional.

TOURO
Tome cuidado com intrigas. BCias intenções não serão
suficientes para evitá-Ias. Seja discreto (a), se pretende começar
um novo projeto qu tiver um plano interessante em mente.

GÊMEOS
É hora de expor suas expectativas em relação ao futuro.
,Mas tome cuidada para não passar a impressão.de que Iaz
promessas ao vento; Melhore sua reputação profissional.

CÃNCER
Sonhar será um ótimo meio para encontrar soluções
inusitadas e abrir novas portas. Mas pode, também, ser uma
maneira de escapar da realidade.

IJ
LEÃO
Avalie sua situação financeira, sobretudo financiamentos.
Momento oportuno para encontrar alternaíívas mais

vaijtajosas.

.1. \

VIRGEM
Bom momento para lidar com o público e aprimorar
seus contatos. Na vida a dois, é hora de apostar na
proximidade afetiva.

LIBRA
Use a imaginação e encontre novas formas de lazer o
traballfo habitual. Assim, você tornará sua I'9tina harmoniosa.
Talvez tenha que cuidar da saúde de uma pessoa próxima.

ESCORPIÃO
Sua imaginação estará a mil, mas cuidado para não S!l iludir
ou poderá se decepcionar. Se trabalhar em atividades ligadas à
publicidade, aproveite para obter o máximo de produtividade.

SAGITÁRIO
Desorganização em seu lar pode ser sintoma de que a sua
vida também precisa de ordem. No trabalho, mantenha o toco',
em suas atividades e desligue-se dos,problemas pessoais.

nw CAPRICÓRNIO

...... Momento desfavorável para lidar com cálculos, mas excelente
.

para planejanientos de longo alcance. Nesta fase, não perca muito
tempo se explicando; as ações talam mais que as palavras.

AQUÁRIO
No trabalho, use a sua imaginação para solucionar seus
problemas. Nesta fase, mantenha o controle de suas finanças
pessoais e aproxime-se mais das pessoas 'da sua estima:

• PEIXES
É hora de acreditar mais em seus sonhos e apostar na
felicidade! Reflita sobre o que deseja'e siga em busca do que
quer. Em famma demonstre seu sentimento e só terá a ganhar.
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2. Parabéns Sarah Heloisa Martins, que
completou dia 23/1 seus cinco aninhos.
Quem deseja muitas felicidades a esta

princesiriha são seus pais e seus avós
Mafalda e Vitorio Fossile

1. Dia 26/11/11 foi realizado li) casamento
de Fabiano e Sally. Os dois são atletas.
Ele compete pela equipe de Santos
e ela pela equipe de Jaraguá do Sul.
A primeira competição será clia 18/2,
em São Paulo, pra entrar no ranking
br}lsileiro de atletismo.

I,Parabéns para a princesinha'Lívia que
çQ!'lplêta seu primeiro aninhPJ'o �iª
2711 ..Quem deseja muitas felicida.des
sã(J os pais Antony eVanja Meier, os
avós e demais familiares.

4. Este é o Arthur Mussinato Redivo,
que nasceu dia 12/1, filho de Jeferson
Redivo e Elaine Mussinato Redivo,
completando a mais feliz família da
cidade••• Parabéns!!!

l�Muitas felicidades a Tati, que
completa hoje, dia 25/1, seu aniversario.
Quem te deseja todo amor do mundo é
seu esposo Marcelo que te ama muito!

6. A gatinha Julia, de 6 anos, em pose
especial para nossa coluna.•. Mil
beijinhos!!

.

1�.Q$ familiares e amigos
parabenizam o casal Marisa e Aldair
Judachewski pelos 24 anos de casados
comemorados no dia 30/1. Marisa
também fez aniversário no dia 19/1.
Felicidades ao casal!

8, Bruna Rubin e Diogo Vieira, que
vão completar no dia 26/1 dois meses
de noivado ... Felicidades ao casal.
Parabéns.

9, lIt'Iuitas felicidades ao casal Daniela
.

Tavares e Douglas Marcelo Ditz, que
completou mais um mês de noivado no

dia 1311. Com muito amor, Daniela...
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QUEM É LIDER VENDE_MAIS� E QUEM VENDE MAIS

PODE OFERECER CONDiÇÕES ESPECIAIS PRA VOCÊ�

NOVO UNO
VIVACE 1.0 FLEX

A partir de

R$ 24.690,00
Binus: R$ 1.9:60,«00

2012 - 2 PORTAS

MILLE FIRE
ECONOMY 1.0 FLEX

2012 - 2 PORTAS

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.

1 .Mille Fire Efonomy 1.0 Flex, 2p, básico, pintura sólida, 2012, à visto, sem troca, taxa de 1,45% o.rn., a partir de R$ 23,490,00 ou escolha um dos modelos em estoque e adicione o valor dos opcionais presentes no veículo. Disponibilidade em estoque:

duas unidades.

2.Novo Uno Vivoce 1.0 Hex, 2p, básico, pintura sólida, 2012, à vista, sem troca, taxa de 1,45% a.m., a partir de R$ 26.650,00 ou escolha um dos modelos em estoque e adicione o valor dos opcionais presentes no veículo. Disponibilidade em 'estoque:

duas unidades.
�

Este "bônus" pode proporcionar ao seu portador o desconto no valor, mediante análise e aprovação de crédito prévio, enquanto durarem o; estoques. O bônus não é cumulativo, nõo vale como dinheiro, em hipótese alguma, será trocado por dinheiro em

espécie, cheque ou qualquer tipo de moeda. Promoção válida até 31 de janeiro de 2012, para emissão de uma único nota fiscal e nõo cumulativo para outras ofertas anunciados. Preços anunciados pelo montadora. As promoções podem ser revogadas

sem aviso prévio. Imagens de caráter ilustrativo.

CONIO!ICtO
FIA'

0..'-'-

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguó do Sul - SC

(47) 3274 0100 - www.javel.com.br
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LibertJ' JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

ITAJAí
(47) 3341-3341

BLUMENAU
(47) 3144-3144

JOINVILLE
(47) 3145-3145

MUDE A DIREÇÃO

-

-.
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Motor Flex 1.6, 126 cv,

Air Bag Duplo, CO/MP3
c/ entro Aux.,

USAS....
'<r

e compatível
com Apple, Ar
Condicionado
e Rodas dE!
liga leve.

Joinville (Shaw Roam): 47 3435-0885 R. Dr. João Colin, .2.359 - América

Joinville: 473435-3595 Av. Beira Rio, 2.600· Saguaçu

Jaraguª do Sul: 47_3275-0808 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

Slumenau (Loja (entro): 473236-8000
Blurnenau (loja SR): 47 3323-7171

Sai. (amboriú: 47 3360-9777

Florianópolis: 48 3248-0777
_

São José: 483288-0777

Power Imports
www.poweri�ports.com.b�

Rreço.válido até 31/01112 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, para Sorento cócl.: 5253, para pagamento à vista
Estoque de 3 unidades para Sorento. Frete não Induso de RS 2.000,00 para Sorento. Garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro,
para cobertura básica. Fotos ilustrativas.

ESTOQUISTA - Disponibilidade para atuar em Nereu Ramos e

Guararnirim (URGENTE)
MECÂNICO· Para atuar com manutenção veicular.
PADEIRO - Não � necessária experiência na função
REPOSITOR - Para atuar com reposição de mercadorias
SUPERVISOR DE DEPÓSITO - Desejável curso em Administra

ção/LogiStica completo ou cursando:
TELEVENDAS - Necessário ensino médio completo, para atuar

no setor de telemarketing.
VENDEOOR INTERNO· Para diversos. bairros em Jaraguá do Sul.

VENDEDOR EXTERNO - Para atuar com representação de ma

quinas e equipamentos.
VIGILANTE· Necessário curso em dia.

BACK RH em parceria com o Grupo Breilhaupt está selecio
nando Pessoas com "Deficiência (PGD).

Cinto de segurança salva vidas,

AlMOXARIFE . Desejável vivência na fqnção.
ANALISTA DE ENCAIXE - Vivência no ramo de modelagem têxtil, co
nhecimento com sistema Audaces.
ANALISTA DE ENGENHARIA DE PRODUTO: Necessário ensino supe
rior completo. Desejável experiência na função. Para atuar na avalia
ção e desenvolvimento de materiais, tecidos e aviamentos, bem como
análise da qualiçade dos mesmos.
ASSISTENTE TECNICO - Necessário c onhecimento na parte elétrica,
leitura e interpretação de,desenho e metrologia.
AUXILIAR DE LABORATORIO - Desejável curso técnico têxtil completo
ou em andamento e vivênçia na função.
'AUXILIAR DE INSTALAÇAO . Necessário conhecimento em infor
mática básico. Para fazer back up de filmes/infrações nos racares
eletrônicos.
ESTILISTA· Necessário ensino superior completo e noções de costu
ra e modelagem. Desejável vivência na função.
MODELlSTA - Necessário ensino superior em Moda ou curso técnico
em modelagem,
·MONTADOR ELETRICO . Necessário leitura e interpretação de dese-
nho e metrologia. ,

J

MONTADOR MECANICO AUTOMOTIVO - Para atuar com balancea
mento, geometria, montagem de peças de automóveis e borracharia.
OPERADOR DE CALDEIRA - Necessário curso de operador de caldei- .

ra. Para atuar em Schroeder e Barra do Rio Cerro.
PROJETISTA (DESENHISTA) - .Necessário conhecimento em Solid
Works. Desejável vivência da função.
PROGRAMADOR DE SOFTWARE - Necessário conhecimento dos
fundamentos de elétrica, eletrônica, informática, inglês. Disponibilida
de para viagens. Carteira de Habilttação (categoria e).
VIGILANTE - Necessário curso de vigilante com a reciclagem em dia.

ACOPLADOR - Desejável vivência em gráfica. Para atuar em Massa
randuba.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO· Para atuar em Schroeder.
AUXILlA.R DE CORTE - Desejável vivência na função.
AUXILIAR DE COZINHA - Desejável vivência na fun�ão.
AUXILIAR DE DISTRIBUiÇÃO - Para atuar da separação e disbibuição
de produtos. _

AUXILIAR DE EXPEDlÇAO - Necessário vivência na função. .

AUXILIAR DE GARÇOM - Necessário disponibilidade para atuar nos
finais de semana.

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS· Para atuar com jardinagem e lim-

peza de pátio.
.

AUXILIAR DE LIMPEZA - Limpeza em geral. Para atuar em Três Rios
do Norte.
AUXILIAR DE TINTURARIA - Necessário vivência na função.
AUXILIAR DE PRODUÇ�O - Para atuar em Schroeder.
AUXILIAR DE PRODUÇAO - Para atuar no Bairro João Pessoa. Desejá
vel conhecimento em le�ura e interpretação de desenho e metrologia.
AUXILIAR DE PRODUÇAO - Para atuar somente nos finais de semana

(�O turno).
COSTUREIRA - Vivência na função.
DOBRADEIRA/REVISORA - Para atuar na revisão de peças.
ENCARREGADO (ESTAMPARIA) . Desejável vivência na função. Para
atuar em Corupá.
LEITURISTA - Para atuar em Guaramirim, Schroeder e Corupá. Neces
sário possuir habilitação cateqoría A.
LUBRIFICADOR . Desejável experiência na função. Para trocar óleo.
OPERADOR DE FELPADEIRA - Não é necessário vivência na função.
PINTOR INDUSTRIAL· Desejável vivência com pintura de pistola.
PRENSISTA - Não é necessário vivência na função.
SERVENTE DE LIMPEZA - Para atuar em diversos bairros de Jaraguá
do Sul, ambos os sexos.

SOLDA,DOR • Desejável vivência na função.
TECELAO· Vivência na função.
TINTUREIRO - Desejável vivência nua função, disponibilidade para

Vagas para 811!bos os seIos.
"",. .., ,� �.

atuar no 40 turno.
TORNEIRO MECÂNICO· D_esejável vivência na função.
OPERADOR DE PRODUÇAO • Para aluar com carga e descarga no

Jaraguá esquerdo.
.

OPERADOR DE MÁQUINA - Para atuar em Schroeder.
OPERADOR ESTAMPARIA AMOSTRA - Necessário 10 grau completo.
Desejável experiência em estamparia manual. Disponibilidade para
atuar em 10 turno.
TORNEIRO DE CNC - Desejável conhecimento em tomo de cnc e mter

pretação de desenho mecânico, instrumentos de medição, comando
Fanuc e Siemens.
TALHADOR - Desejável vivência na função.

ASSISTENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR· Desejável curso superior e
vivência na área de importação.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO· Necessário ensino médio ou cursando.

Desejável vivência na função.
AUXILIAR DE RESERVAS· Para atuar no atendimento ao telefone.
AUXILIAR DE TRANSPORTES - Desejável ensino médio completo,
vivência com faturamento, lançamentos de notas fiscais. Para atuar
em Guararnirim.
ASSISTENTE FINANCEIRO· Desejável Formação em Administração:
Ciências Contábeis, Rnanças (completo ou cursando) e' Excel Avan·
çado.
AUXILIAR DE COMPRAS· Desejável curso superior e vivência na

função.
COMPRADOR (A) DE OUTSOURCING: Necessário ensino superior
completo ou cursando e habilidade em inglês e Excel intermediário.

Disponibilidade para realizar viagens.
ENCARREGADO DE SETOR· Vivência com liderança no ramo têxtil.
MÉDICO DO TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil e
clinica de medicina do trabalho.
RECEPCIONISTA· Desejável vivência na função.

Contratamos prnttsslcnais de todos os níveis e escolaridades para todos os cargos e segmentos da indústria e do comércio.

Traga seus documentos e venha realizar seu cadastro conosco. Atendim,ento de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, 13h30 às 18h.
,

AUXILIAR DE VENDAS - Necessário estar cursando ensino superior.
Desejável experiência na função.
PROMOTOR DE VENDAS - Necessário ensino médio completo, para
atuar com vendas de celulàres.

'

MARKETlNG - Desejável vivência na função.
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CITROEN APRESENTA·

ESPAÇO CONCEITO EM
SÃO PAULO

A Citroén arranjou uma maneira

bastante criativa de divulgar sua
marca entre os consumidores mais

abastados. À marca anunciou a

abertura do Citroên Oscar Freire, um

espaço-conceito localizado na Rua

Oscar Freire, um dos pontos mais

badalados de São Paulo e que reúne

lojas das principais grifes de luxo do

mundo.

montadora, o novo espaço terá

eventos ligados à cultura, arte,

moda, deslgn, gastronomia e música.

A programação inclui exposições
temáticas e de carros-conceito,
a realização de cursos e shows

musicais. O local também terá uma

boutique, uma brasserie (espécie de

restaurante com ambiente informal e

pratos requintados) e uma livraria.

A ideia foi inspirada no C42, uma

espécie de vitrine da Cltroén

localizada ria Avenida Champs
Élysées, em Paris. Segundo a

O Citroên Oscar Freire será um espaço

aberto ao público eterá eventos

realizados exclusivamente para os

clientes da marca.

Cursos Técnicos:

• Técnico em Alimentos -Início: 06/02/2012

• Técnico em Enfermagem -lnício: 06/02/2012

• Técnico em Meio Ambiente -Início: 06/02/2012
-

Técnico em Administração (PRONATEC}
..

Início: 27/02/2012 .

Técnico em Guia de Turismo (PRONATEC)
•
Início: 27/02/2012

• Técnico em Enfermagem (PRONATEC}
Início: 05/03/2012

Técnico em Segurança do Trabalho (PRONATEC)·
.

Início: 05/03/2012

•
Técnico em Alimentos (PRONATEC)
Inícià: 05/03/2012

Cursos Gestão I Comércio I Comunicação:

• Matemática Financeira com HP 12C

• Workshop Gerenciamento de Equipe de Vendas

• Fidelização de Clientes

• Boas Práticas e Manipulação de Alimentos

VOLKSWAGEN UP! GANHA
VERSÃO QUATRO PORTAS'

A Volkswagen revelou nesta

segunda-feira (23) as primeiras
imagens oficiais da versão de

quatro portas do up!, hatch

subcompacto globlal da montadora

alemã - lançado em setembro de

2011, no Salão de Frankfurt (leia

aqui). Segundo a Volks, a nova

configuração tem as mesmas

medidas do up! de duas portas. Na

Alemanha, as reservas começam

em março, com início das entregas
em maio. O preço base é de

10.325 Euros (R$ 23.500).

O up! de quatro portas usará

a mesma (e única) mecânica

disponível no carrinho. O pequeno

bloco 1.0 de três cilindros em linha

a gasolina gera potências de 60

cve 75 cv, dependendo da versão,
e trabalha associado ao sistema

start/stop, para economizar

combustível. A Volkswagen fala em

médias de consumo superiores
a 23 km/I, marca excepcional.
As versões devem manter as

nomenclaturas take upl, move up!
e high up!

VERSÃO QUATRO PORTAS DO UPl PODERÁ SER RESERVADA NA ALEMANHA A PARTIR
DE 6 DE MA�ÇO, COM ENTREGAS EM MA/O

VOLKSWAGEN UPl É O CANO/DATO A SUCED_ER O GOL G4 NO BRAS/L; A PRODUÇÃO
ESTÁ PREV/STA PARA COMEÇAR EM 2014

LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$ �OO,OO mensal.

-----

Matriz (47) 3371·7605
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Rua Walter Marquardt,
� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

. ���; JaraguádoSul-SC

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

Prisma Joy 1.4 Flex - 2008
R$ 25.900,00

-

Celta 1.0 Super mpfi vhc 8v Megane Sedan Privilege 2.0 16v

3p 2004 R$ 18.500,00
. Aut 2009 R$ 48.500,00

Strada Trekking 1.4 CE -

2010 - R$ 37.900,QO
207 XR Sport 1.4 Flex 2011 .

- Completo - R$35.900,00

-

Sandero Exp. 1.6 Flex - 2008 Astra H8 Elegance 2.0 - 2005
.

Santana 2.0 Mi 4p Completo 2003 Scenic RXE 2.0 - 2001 -

- Completo - R$29.900,00 Completo - R$ 30.900,00 R$ 20.900,00
-

R$ 22.900,00
206 1.4 Presence -.2006 -

Completo -R$ 25.900,00

PALIO ELX 2P 1.4 2008
COM TRIO ELEt

UNO 2008 4P
COM OPCS

TEMOS MUITO MAIS OPÇÕES!!! CONSULTE-NOS

I

,(':
j
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DOA·SE
• ACEITO doação de uma

centrífuga. Tr: 8493-3438

• FILHOTES de gato. Tr: 3276-
0340

• CACHORRO raça boxe r, macho,
de aproximadamente 01 ano.

Tr: 9919-2412

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

• TRABALHO com reformas em

geral, massa corrida e grafiato,
textura, entre outros. "rr: 3275-
0280 ;-8806-4224

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

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS

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

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

prêmios. Enviar currículo para:

vendaoportu n idade@gmail.
com

• TRABALHO como viagens
de compras pi São Paulo e

Paraguay. Tr: 8427-5016 I
3372-0949

• PROCURO cozinheira,
nutricionista e auxiliar de

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

• TRABALHO de diarista de

segunda á quinta. Tr: 8427-
5016

• PROCURO emprego de

pedreiro. Tr: 8493-3438 com

Kelvin

• TRABALHO como serviço de

poda e cortes de árvores. Tr:

9158-0019

• PROCURO pessoa do sexo

masculino p/ trabalhar em
lavoura de palmeira real.

Ofereço registro em carteira,
salário de aprox. R$ 1.000,00
(a combinar). Necessário ter

moto ou carro (receberá ajuda
de custo para combustível).
Tr: 9163-7000 ou à noite pelo
9102-6975.

• CONTRATA Vendedor de Tintas

automotivas com experiência,
Interessados entregar currículo
a Avenida Marechal Deodoro

PROCURA·SE
da Fonseca nr 1605, Centro -

Jaraguá do Sul.

• PROCURO trabalho na área

têxtil a noite. Tr: 8493-3438

• Procura-se 01 vaga para
auxiliar de mecânico com

experiência e outra vaga para
vendedor de veículos com

experiência em utilitários. Tr:
Currículos para graco@taipei.
com.br

• PROCURA-SE calopsita
desaparecida, perto dos

bombeiros no centro, cor
amarela e cinza, tem anilha

azul na pata esquerda. Tr:
99:1,.6-7747

• PROCURO Doação de cama e

uma cômoda. Tr: 8493-3438

• PROCURA-SE pessoa para
dividir apartamento no Centro.
Prédio em área central, corri
piscina e salão de festas.

R$ 500,00 aproximado cl
condomínio. Tr: 33791562 I
9997-2597

VENDE·SE
• ESTEIRA elétrica. R$ 150,00.
Tr: 3376-1255

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

·TORNO E GUILHOTINA,
c-

interessados falar com

Cristiano 9918-6757

• COMPUTADOR PC (Monitor
LCD, CPU, teclado, mouse e

estabilizador): R$ 450,00. Tr:
8468-8435 após 18 hrs.

• AR CONDICIONADO tipo janela,
12.000 Btus, frio cl controle
remoto. R$ 700,00. Tr: 8425-
6491 dia e 3379-2291 noite.

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

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

9656-1232

• CAPAEETE da FOX trercy. Valor
a combinar. Tr: 9656-1232

• VIOLÃO novo na caixa e

uma capa cor preta. Valor a
combinar. Tr: 9656-1232

• EQUIPAMENTOS RECREAÇÃO:
Cama Elástica, Piscina de

Bolinhas, Pula-Pula Castelo,
Tobogã, Chute ao Gol, Mesa
de Ping-Peng, Camarim de

Pintura Facial, Material para

VENDE·SE
Pintura em Guache e demais
acessórios. R$ 25.000,00 em

10 x de R$2.500,00 ou a vista

R$22.500,00. Tr: 9192-0169

IMÓVEIS

APARTAMENTO
• APARTAMENTO cl 67 m2 de

área interna - 2 quartos
, no Bairro Vila Rau, R$
115.000,00 se aceita financio
Tr: 9104-8600

• APARTAMENTO cl suíte
+ 1 quarto, sacada cl
churrasqueira, cozinha
mobiliada. R$ 149.000,00
(liberado para financio E FGTS).
Tr: 9104-8600

·APARTAMENTOS cl 2 quartos
+sacada cl churrasqueira,
área de festa, áreas de

53 á 65 m2• R$ entrada +

'parcelamento + financ.Tr:

9159-9733

• APARTAMENTO com Suíte + 01

qto, sacada com churrasqueira
no bairro Vila Nova. R$
158.000,00. Financiável. Pode
usar FGTS. Tr: 3371-4008

CASA
• VENDO casa no Jaraguá 99,
130 rn-, alvenaria, garagem
p/ dois carros. R$ 100.000,00
(negociar). Tr: 3371-8885 I
8400-2172

• VENDO mini-sobrado em frente

á escola do Bairro Estrada

Nova. Valor a combinar.Tr:

9662-0895 19118-5474

CHÁCARA
• PROCURO chácara ou sitio

para comprar ou financiar

direto com o proprietario
acima de 10m que tenha casa,
em Jaraguá ou Schroeder

ou proximidades num, valor

acessível. Tr: 33745166 I
91769527 I 91693566

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

carro de até 20 mil. Tr: 3371-

1305 I 9962-7720 (OI)
• CHÁCARA 10.000m2, 3 lagoas
de peixe, casa para chacreiro,e
casa mista de 108 m2 no

município de Araquari (próximo
centro esportivo Zip). Tr: 3373-
8388 I 88036698

CHÁCARA
do asfalto. R$ 110.000,00. Tr:
3376-0726

SALA COMERCIAL
• ALUGO Sala Comercial 60
m2 no centro de Guaramirim

(Antiga Biblioteca Municipal).
Valor a negociar. Tr: 9136-
0256.

• VENDO uma lanchonete no

alto da Serra em Pomerode.

Valor a combinar. Tr: 9662-

0895 I 9118-5474

• VENDO COMÉRCIO de

pescados com 15 anos de

clientela fixa. Tr: 9988-6649
ou 3370-1142

LOCAÇÃO
• ALUGO apartamentos com
1 e 2 quartos na Rua .Max

Wilhelm 837, prédio azul. Tr:

3371-6021

• ALUGO sala comercial no

centro de Guaramirim com 60

m2• Valor a combinar. Tr: 3373-
2847

• ALUGO casa com 2 quartos
no Bairro Jaraguá Esquerdo pI
casal sem filhos. R$ 600,00.
Tr: 3370-8411

'

• ALUGO quarto pi pensionista
no centro. Tr: 8826-2565

• ALUGA-SE quarto e kitnet. Na

Prefeito Waldemar Grubba,
1534. Tr. 3275-1185 19912-
6200

TERRENO
·TERRENO 2.500 m2, área
plana, pronto o/ construir 4
casas. Valor a combinar. Tr:

3376-0726

• TERRENO no Jaraguá 84,
com 1063 m2 com residência
de madeira. R$ 75.000,00
(negociar). Tr: 3376-1683 I
8439-9541

VEíCULOS

CAMINHÃO
·VENDO, TROCO OU FINANCIO

Caminhão Truck ano 1981, cl
capacidade p/ 15 toneladas.
R$ 25.000,00. Tr: 9929-8922

CHEVROLET
• CAMINHONETE MONTANA, ano
2010, preta, ar quente e DH.

R$ 26.900,00. Tr: 9218-4487

• CHEVETTE ano 1988, modelo
• CHÁCARA 50.000 m2 com 1989, álcool, 1.6. Valor a combinar.

cachoeira, nascente e á 800 m Tr: 9631-9414 com Cenildo.

lliÍil!lrtlllilll!lil"lliflill" l!lilllllll, .

FIJlT I
• ST1LOABAR1H 2.4, dourado, ano 2003'1
AirBagduplo,ABS nas4 rodas, EDB, I
com ar, travas e vidros, BC, alarme, I
sensor de chuva�sensorde ré e de luz, I
aros 16 originais, Segundo dono. RS i
24.500,00. Tr. 8826-6655 comWilliam!

I
• PALIO FIRE 2004, 4 portas. R$ I17.000,00 (aceito Biz 125 cl
partida). Tr: 3275-353819931- I
9410 1

• STRADA 2009, cabine estendida, I
Tree King. Valor a combinar. Tr: II:3379-1463

• STRADA 2004, GNV, Lm rodas de

'I'liga. R$19.000,00. Tr: 8873-1006

FORD I
• RANGER STX, cabine estendida, .J
ano 1997, com GNV. R$ I,
23.000,00. Tr: 8425-64911 I
3379-2291 I

I
• VERONA 1.81 GLX, ano 1995, azul I
marinho, com ar, DH, faróis de Milha I

1

e Cibié, travas e vidros. RS 5.900,00 I
(aceito financial!lento com banco) I
Tr: 8826-6655 comWillian. I

• SCORT europeu, ano 1996. 1:,1R$ 7.500,00 (troco por carro

financiado ou moto). Tr: 3276-
1410

• Ford Ka 2010 preto - 10.000
km. Tr: 3376-4366

PEUGEOT
• PEUGEOT 206 SW Escapade
2007, revisado. R$ 26.500,00
Tr: 9163-7000 ou à noite

9102-6975.

WOLKSVAGEM
• Gol Gr5 1.0, cor prata, 4

portas com 25.000,00km. R$:
25.500,00 a vista. Tr: 3370-5124

• GOL ano 99, modelo·2000, 16v,
alarme e trava, ar quente e frio.

Valor a combinar. Tr: 33762271

OUTROS
• Fl000 ano 1993, motor MWM.

"Aceito carro de menos valor ou

moto tornado. Tr: 3276-1870 I
• HILUX 2008, prata, 75.000
Km, automática, top de linha.

Tr: 3370-7144

·VENDE-SE F4000 ano 82.

Motor MWM R$25.000,00.
Saveiro ano 90 1.6 gasolina
R$8.000,00. Tr. 3371-6969

·VENDE-SE Corolla 2004/2005 '

preto, automático, com
sensor de estacionamento

R$31.000,00. Tr. 9937-0655
Elisabete
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Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

Chevrolet 510 !;,I!,MWM,��� I .

Colina - 2005. ,��jjJL__� . . _

[CITROEN PI��,EX•.2.� 200�
r - COMPLETA -1111•• I
_. ,_" . . __ J

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO ,CARROS COM
PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL PROMOçAo

R$36.900,OO
FIAT/PUNTO ELX 1.42010

COMPLETO/CD/FN/UD

I FORD KA 1.0 2004 I
i KITNI5ppiiiliii.J'-----,-------_._._.---_.

Carros Nacionais e Importados. Novos e Semi-novos Revisados Mau irO I
Rua Angelo Schiochet, BO Centro

V·
.. .

I b
' I 473275.1132 Fax: 47 3275.1132

lsíte nosso síte: www.maurovelcuos.com. r
. '

.
. ........, Jaraguá do Sul SC

, '. I '" lt, I" \, "
•

Fit EXL At 1.5

55.400,00
2010 - Preto - Flex - Ar-condcíonaoo Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player Mp3, Computador de Bordo, Bancos em Couro,
Freios Abs, Air Bag Duplo, Câmbio Automático + Shift, Faróis de Neblina,
Piloto Automático.

Zatira Elite 2.0
Automática

48.000,00'"
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automático, Cãmbio Automático, Freios Abs, 4 Air bag' s.

CrossFox 1.6

47.000,00
56.000,00
130 2.0 Automático

2011 - Branco - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, Computador De Bordo. Freios Abs ..Air Bag Duplo.

Astra Hatch

Advantage 2.0
2010 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado. Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e.êspeínos Elétricos, Faróis de Neblina, Llmpadore Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player, Computador de Bordo, Freios
Abs, Air Bag Duplo, Bancos em Couro, Cãmbio Automático.42.800,00

2011 - Bege - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina.

Focus Hatch Glx 2.0

Palio Weekend
Adventure Locker 1.8 54.000,00
44.800,00

2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Iraseim, Rodas de Liga
leve. Faróis de Neblina, Cd Player, Computador de Bordo, Freios Abs. Air
Bag Duplo.

2010- Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espehos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro. Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, �d Player. Locker.
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Sábado aproveite as
últimas unidades 2011/2012.

Celta lS 2012� Classic lS 2012�

OU ENTRADA DE R$ 12.990 + 60X
DE R$ 275 COM TAXA DE 0,99%

Com direção hidráulica
• Aviso sonoro de faróis ligados

• Desembaçador do vidro traseiro
• Para-choque na cor do veículo

PORTA-MALAS
COM 390 LITROS

• Novo vola,�te' Para-choque na cor do veículo' Brake light
• Aviso sonoro de faróis ligados' Novo graflsmo do painel

AgilelT1.42012 �PrismalT1.42012� Meriva Joy 1.4 2012�
A partir de

R$
Completo com airbagduplo 27 PORTA OBJETOS

esomcomMP3

A partir de

$
OU ENTRADA.DE R$ 26.495 + 24X

DE R$ 746 COM TAXA ZERO

R
Com trava e alarmegrátis NOVO INTERIOR

• Ar quente' Desembaçador do vidro traseiro
• Instrumento do painel com conta-giros e relógio digital • Ar-condicionado' Computador de bordo' Direção hidráulica

• Travas e vidros elétricos' Piloto automático

• Direção hidráulica' Ar-condicionado' Alarme
• Aviso sonoro de faróis ligados' Travas e vidros elétricos

•
PROCONVE

lll!miD

GMAC Faça revisões em seu veículo regularmente
I=�

CONTE CoMICio�
EM TODA A REDE DE CONCESS·IONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower, (config R9A) ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir de R$23.990,00 ou através de plano de financiamento com 52,00% de entrada (R$12.990,00),60 prestações de R$273,37 com taxa de 0,99%a.m.
e CET13,90%a.a. Valor total financiado R$29.392,32 ." Agência Autoinforme/Molicar - Dezembro/2011. Classic LS 1.0, Flexpower, (config PDD), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir de R$25.990,00. Prisma LT 1.4, 4 portas,
Econo.flex (config R7R), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista de R$29.990,00. Trava e alarme grátis, peça número:94743053 e peça número:93384855. Agile LT 1A, 4 portas, Econo.flex (config R9U), ano/modelo 2011/2012, com preço
promocional à vista a partir de R$39.990,00. Meriva Joy 1.4,4 portas, Econo.flex (config PDH), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir de R$42.990,00 ou através de plano de financiamento com 60,24% de entrada (R$26,495,00),
24 prestações mensais de R$745,74 com taxa de juros de O%a.m. CET: 8,24%a.a. Valor total financiado: R$44.392,65. Nova Montana LS 1.4,2 portas, Econo.flex (config R9L), ano/modelo 2011/2012, com preço promocíonat à vista a partir de R$30.490.
Ofertas válidas para o periodo de 25 a 28 de janeiro de 2012 no Estado de Santa Catarina para veiculas Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas
e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculas Automotores. www.chevroletcom.br-SAC: 0800 702 4200.
Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Háblto-ecleslástico
2. Prefixo: igualdade I Prato da cozinha afro-baiana,

iguaria muito apreciada
3. (Fig.) Excessivo, acima da média usual
4. Escola de Árbitros I (Metaps.) Aquele que tem a

virtude de servir de intermediário entre os homens

e os espírítos 4

5. Da região do rio da Prata (América do Sul) ou o que
é seu natural ou habitante

6. Louca
7. Pronome demonstrativo feminino I Negrinho de uma \}

perna só, que se diverte a assustar os viajantes
8. A fêmea do pavão
9. Extintor
10. A personagem comilona de MaulÍcio de Sousa I

(Abrev.) Ondas Médias
11. Combinar data para a execução de alguma coisa

12. Tipica dança cubana I Movimento dos Sem-Terra
10

13. Cabo no extremo setentrional do litoral brasíleiro,
no Amapá.

VERTICAIS
1. Recipiente oblongo de banheiro, para abluções I

Perder a afeição a

2. A primeira carta de cada naipe I A seguir I Amuleto
que se traz pendurado ao pescoço à guisa de pro

teção contra os maus olhados

3. Onomatopeia de uma batida à porta I Capacidade
de uma vasilha em certa unidade de volume

4. Dileta, namorada I Cortesia
5. Utensílio do tear e da máquina de costura I (Fig.)

Muito evidente
6. Superior de um mosteiro de algumas ordens reli

giosas masculinas /Tradicional marca de_produtos
frigoríficos

7. Costura provisória, a pontoslarqos I (Med.) Resso
nância Magnética Nuclear

8. As principais" divisões da escala de certos instru

mentos de mecjida I Grupo de pessoas que cantam

juntas I As iniciais do ator Slênio
9. República asiática cuja capital é lerevan I O ingre

diente principal do chimarrão.

• •

•
•
•

•
• •
•

• •
•

•
•

•
• •

3
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9
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SEXTA

Ensolarado

,#"

��&f;, *"'J
Instável

rei
TODOS'OS MESES NAS BANCAS

.':'_''''_

SÁBADO
,-
'l-' -
fi Ii:iJ

Frente Iria

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE AMANHÃ

MíN: 20°CMíN: 21°C

Parcialmente
Nublado

't�.�
"j j j.J
Chuvoso

Nublado Trovoada

SUDOKU

, DIVIRTA-SE

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada' coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Uma chave de lenda
Ummédico entrou num' quarto de hospital e disse
ao marido da paciente para esperar do lado de fora,

. enquanto fazia o exame.

Alguns minutos depois, o médico saiu e pediu à
enfermeira para lhe arranjar um alicate. Ela obedeceu,
e ele voltou ao quarto dapaciente.
Cinco minutos depois, tornou a sair e pediu
uma chave de fenda.

Quando saiu pela terceira vez e pediu ummartelo, o
marido, já nervoso, perguntou o que havia acontecido
com sua esposa.
-Ainda não sei, disse o médico. Não consigo
abrir aminha maleta.

CANOtNHA$!
.....
15° 20°,

Segundo o Epagri/Ciram, os próximos
quatro dias serão marcados pelo
aumento da sensação de frio em

algumas cidades do Estado. O índice
obtido apartir da temperaturamínima
do ar e velocidade do vento indica que
cidades como Chapecó, Criciúma, Rio

.

do Sul, 'Tubarão e Xanxerê são as inais
afetadas com amudança.

CORUPÁ
A quarta-feira será

chuvosa durante todo
o dia e a noite. As

temperaturas oscilam
entre os 21'C e 25·C.

Apenas na sexta-feira

que o sol aparece entre
as nuvens durante o dia.

JOINVUJ.E
.....
21° 25°

Itraz risco de

temporal !

Nesta quarta-feira, uma frente 1
fria passaporSantaCatarina, .,:causando chuvamais intensa e \ ' o -; ;t
comvolumesmais significativos ,i 'CHAPE.to
pelo Estado, entre 30 e 60mm. I,.. .. ...

Háoriscodetemporaiscom I �, .'�. .210 26°

descargas elétricas, rajadas � � t,;;,.l·"'''--�
deventos fortes e a chance de

......�
quedade granizo émaior. <,

�
�

A ida à praia pode ficar
comprometida aos veranistas do
Litoral Norte. Hoje o tempo fica
instável, com o céu encoberto e

chuva.Aprevisão para a sexta
feira e para o sábado é de sol com
chuva no início e no final do dia. As

temperaturas devem variar entre
17°C e 22°C no sábado.

I

/

NOVA 23/1

31/1

CHEIA 7/2

MINGUANTE 14/2

I
�I
�
f
)i
#

I
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COMUNICADO DE RECALL
PROPRIETÁRIOS DOS

A RENAULT DO BRASIL S.A., por respeito aos seus consumidores, CONVOCA os proprietários dos veiculos Sandero,
Sandero Stepway e Logan, modelo 2012, equipados com direção hidráulica, abaixo identificados, a atender ao seguinte recal/:

Sandero

SanderoStepway

Loga�

Dala do inicio do atendimento: 25/1/2012

2012

2012

2012

CJ840383 a CJ932550

CJ8564t411 CJ911170

CJ893124 a CJ937030

LÚcal de atendimento e agendamento do serviço: Rede de Concessionárias Renault

Componente envolvido: caixa de direção hidráulica

Razões técnicas: a não conformidade no processo de produção de um lote especifico da caixa de direção hidráulica

Risco: o mau funcionamento da direção hidráulica e, em casos extremos, o travamento da direção com risco

de acidentes

Solução: a .verificação e, se necessário, a substituição da caixa de direção hidráulica

Para informações adicionais, consulte:
Rede de Concessionárias Renault
0800 055 5615
www.renaulf.com.br

MUDE A DIREÇÃO ·1 .!J

�--------------------------------------------------------------------------��'\�:�,�'ll�:H"��__"�'�!�'��__----------------------------------------�------__--�--------�

REPÚBliCA FEDERATIVADOBRASIL-FSTADODESANTACAfARINA
Tabelionato do Muincípio e Comarca deGuararnirim - CHRIsTh INGE

HIll.EWAGNER,Interventora
Rua28 deAgosto n' 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDI1l\L DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta
serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a

partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias
úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de res

posta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado oprotesto correspondente.Apresente publicação se deve ao fato de
a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconheci
das, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(sf
ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do
CNCGJ.

Protocolo: �5452 Sacado: ANDREA JFSUS MOREIRA CPF: 065.518.349-30
Cedente: WP. fflOR & CIA lIDA ME CNPJ: 04.303.006/0001-99 Número
do TítuIo:-208 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilpor IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
17/12/2011 Valor: 327,22 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26514 Sacado: BASMAl REPRESENThÇOES lIDA ME CNPJ:
03.218.198/0001-72 Cedente: COMEROAL DESTRO lIDA CNPJ:
76.062.488/0005-77 Número do Título: 566368020 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO
MUITlPW DataVencimento: 07/01/2012 Valor.A2,OO liquidação após a in
timação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26565 Sacado: CIMER USINAGEM lIDA ME CNPJ:
10.333.702/0001-40 Cedente: MANNES MANGUEIRAS E VEDAÇOES lIDA
CNPJ: 80.645.286/0001-00 Número do Título: 0451440101 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 06/01/2012 Valor: 463,73
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,00

- ,

Protocolo: 25658 Sacado: CLEVERSON MACEDO CAMARGO CPF:
048.784.219-75 Cedente: BVFlNANCEIRA S/A C.EI CNPJ:OLr49.953/000i-
89 Número do Título: 251008560 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apre
sentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Venci
mento: 15/10/2010 Valor: 44.185,80 liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 26659 Sacado: DANIMOVEISmiAMECNPJ: 13.890.088/0001-06
Cedente: VIDRACARIA PrAZ lIDA - ME CNPJ: 03.7S7.628/OOO1-24 Núme
ro do Título: 0019131 Espécie: Duplicata ae Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Ven
cimento: 15/01/2012 Valor: 1.059,24 liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26513 Sacado: ERICO BACK MACHADO CPF: 040.590.989-65
Cedente: CLM VIAGENS E TURISMO lIDA CNPJ: 00.898.703/0001-89 Nú
mero do Título: 3028/00F Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi
cação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Data Vencimento:
10/01/2012 Valor: 275,20 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25544 Sacado: FATIMA MO]'!SSERRAT SANThNA BRUM CPF:
45Ll56.480-91 Cedente: SlLMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número
do Título: 59705'003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Ven
cimento; 21112/2011 Valor: 254,85 liquidação após a intimação: R$ !l,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26337 Sacado: JOAO JACrn PADILHA CPF: 645.885.219-34 Ce
dente: ARNO FRANCISCO DEREITl ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número
do Título: 000000742 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVen
cimento: 08/01/2012 Valor: 146,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução:R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26421 Sacado: JOClMARA DE JESUS BRANDAO CPF: 055.046.109-
40 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Nú
mero doTítulo: 0425/05 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Ven
cimento: 10/01/2012 Valor: 120,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25534 Sacado: LEONlRlA FATIMADO NASCIMENTO CARVAlHO
CPF: 018.488.639-26 Cedente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS
lIDA ME CNPJ: 10.945.510/0001-95 Número do Título: 000186 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA
FEDERAL DataVencimento: 15/12/2011 Valor: 170,00 liquidação após a in
timação: R$ 11,60, Condução: R$ 16,77, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 25535 Cedente: EMERSONCOMERCIO DEMAQUINAS lIDAME
'CNPJ: 10.945.510/0001-95 Número do Título: 000180 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL
DataVencimento: 15/12/2011 Valor: 230,00 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$16,77, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26329 Sacado: LUCIANAMAXIMOMAFRACNPJ: 14.097.995/0001-
65 Cedente: COMERCIO E REPRESENThÇÃO BENUTI1 lIDA CNPJ:
72.482.102/0001-00Número do Título: 06270144 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALbata
Vencimento: 31/12/2011 Valor: 226,89 Liquidação após aintimação: R$l1,60,
Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26171 Sacado: MARIA DE FATIMA SPANCESKI - COMERCIO DE
TINThS CNPJ: 13.294.333/0001-12 Cedente: BELLUNO FUNDO DE lNVEST.
EM Drn. CRED - MUlTISETORIAL CNPJ: 10.338.491/0001-39 Número do
Título: 439-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 20/12/2011 Valor: Ll20,45
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 26009 Sacado: RILCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCA
DOS lIDA - ME CNPJ: 03.389.786/0001-79 Cedente: CALÇADOS BEBECE
lIDA CNPJ: 90.445.206/0001-18 Número do Título: 0113657/ Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 01/01/2012 Valor: 1.092,90
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 26010 Cedente: CALÇADOS BEBECE
lIDA CNPJ: 90.445.206/0001-18 Número do Título: 0113594/ Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 01101/2012 Valor: LlOl,60
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,00 Protocolo: 26014 Cedente: CALÇADOS BEBECE lIDA
CNPJ: 90.445.206/0001-18 Número do Título: 0113146/ Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA, AGEN
CIAGUARAMIRIMDataVencimento: 31/12/2011 Valor: 1.060,20 liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edi
tal: R$ 15,00 Protoçolo: 26138 Cedente: CALÇADOS BEBECE ITDA CNPJ:
90.445.206/0001-18Número do Título: 0114439/ Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 03/01/2012 Valor. 1.389,90 liquidação após a
intimação: R$11,60,Condução:R$13,87,Diligência:R$ 35,60,Edital: R$15,OOPro
tocolo: 26176 Cedente: SUIPACKINDUSTRIA ECOMERCIODEEMBAlAGENS
lIDACNPJ: 06.889.781/0001-01 Número do Título: 2005853AFBpécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data
Vencimento: 04/01/2012 Valor. 2.895,14 liquidação após a intimação: R$l1,60,
Condução:R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Guararnirim, 25 de janeiro de 2012.
CHRlSTh INGEHlLLEWAGNER, Interventora

o CONTRATA

PROFE_SSORES (AS)
INGLÊS E ESPANHOL

Desejável formação em letras, vivência no exterior e

experiência em escolas de idiomas.

Enviar currículo para:
coordenacao@ccaajaragua.com.br

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL - se

AVISO DE DISPENSA N° 01/2012

o ISSEM -' Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais de

Jaraguá do Sul - se comunica que está uma sala comercial de

propriedade do Sr. Osni José Vasel, localizada na Rua Walter

Marquardt, 623, Galeria Vasel; através de Dispensa de Licitação, ao
preço mensal total de R$ 700,00.
-Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 3370-8650. '

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO E
ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA DE CONVOCAÇÃO

o MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL torna público o resultado do atendimento à

convocação para implantação de empreendimentos habitacionais no Programa
Minha Casa.Minha Vida, referente ao Edital de Convocação, datado em 22/01/2010,
disponibilizando o imóvel declarado de interesse social, com área de terra com
11'.126,64m2, localizada na Rua 1074 - Eurico Duwe, na 1709, prolongamento da Rua
Pastor Albert Schneider, bairro Rio da Luz, matriculada no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul sobre número 34.525, desapropriado pelo
município para fins de implàntação de empreendimento habitacional, no Programa
Minha Casa Minha Vida, visando a construção de unidades habitacionais, do tipo
apartamentos, para famílias com renda de O (zero) a 03 (três) salários mínimos,
onde foi declarada vencedora a empresa CONCRETO CONSTRUTORA DE OBRAS

LTDA., inscrita no CNPJ sob' nO 05,125.615/0001-68, apresentando a proposta de
80 unidades habitacionais. Declaramos que a empresa atendeu aps requisitos do

-

Programa Minha Casa Minha Vida, bem como às condicionantes e particularidades
do imóvel disponibilizado.

Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro de 2010

Cecília Konell - Prefeita Municipal
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INCLUSÃO
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chorros já compreendem Libras. "Eles sa
bem os sinais para comer, dormir, passear,
banheiro e carro", destaca. Toda a forma

ção de Paula foi com alunos ouvintes. Até
mesmo sua alfabetização foi auxiliada por
colegas ouvintes. "Eu lia a palavra, se não
sabia seu significado, meus amigos pega
vam revistas e me mostravam a imagem
correspondente", lembra.

Quem está satisfeito com sua nova con

tratação é o prefeito FelipeVoigt. "O espaço
serve não só para beneficiar a Paula, mas a
chamamos por ela ser a profissional que é",
salienta. De acordo com o prefeito, a entra
da de Paula é uma oporturiidade para que

Paula é aprimeira surda
naPrefeitura de Schroeder
Prefeito Felipe Voigt dá
primeiro passo para abrir

portas do serviço público
a pessoas com deficiência

SCHROEDER

LORENA TRINDADE

Aexpressiva Paula Maria Markewicz não

dispensa sorrisos ao contar sobre suas

conquistas. Aos 25 anos, ela é a primeira
funcionária surda da Prefeitura de Schroe
der. Paula parecia não conter a empolgação.
A reportagem do OCP esteve com ela no seu

novo ambiente de trabalho. Conversamos
com a jovem acompanhados pelo intérpre
te e aluno de Paula, lrineu Hencke. Ela fez

questão de não deixar escapar em sua fala,
composta por Libras (Língua Brasileira de
Sinais), como surgiu o convite para integrar
a equipe de servidores do município.

Em uma sessão para comemorar o Dia dos
Professores, em outubro passado, o prefeito Fe

lipeVoigt disse que havia tentado fazer de tudo
paraomunicípio.Ajovempediu licençapara dar
sua opinião. Com o auxilio de Irineu, Paula falou

que Voigt não havia feito de tudo por Schroe

der, pois nenhum surdo estava trabalhando na

cidade. Voigt prontamente respondeu: "se você
conhecer algum surdo formado, me apresente
que contrato agora': recorda. Irineu não tardou
em apresentar-lhe Paula. Pouco tempo depois,
o prefeito procurou a jovem e a convidou para
ocupar um cargo no setor de Recursos Huma

nos (RH) da Prefeitura.

Objetivos
Na manhã do primeiro dia de trabalho, dia

23, Paula foi apresentada aos colegas. "Estou
.

muito feliz porque encontrei o sonho da mi

nha vida. Este trabalho está abrindo portas para
mim", afirma. Ela está exercendo a' função de
assistente administrativa, financeira e de gestão
de pessoas. Há pouco mais de um ano, Paula se

formou em administração pela Católica de San
ta Catarina. Antes de ser convidada a trabalhar
no município, a jovem se consolidou como in

térprete de Libras. Segundo ela, já deu aula para
cerca de três mil pessoas, entre ouvintes e defi
cientes auditivos.

Os planos da jovem para a carreira públi
ca ultrapassam a função que vem realizando.
Além da pretensão de continuar tentándo

vagas nos concursos públicos - Paula passou
no da Prefeitura de Iaraguá, mas não foi cha
mada, -:- seu objetivo é entrar para a carreira

política e trabalhar pela inserção de pessoas
com deficiência na sociedade. 'Antes só exis
tiam homens na política, mas essa realidade
estámudando.Agora temosmulheres e, quem
sabe, futuramente teremos mais deficientes",
diz otimista. "Águamole em pedra dura, tanto
bate até que fura" brinca.

Paula diz que pretende entrar para a carreira política e auxiliar na inclusão de deficientes

as portas da Prefeitura fiquem abertas a

futuros funcionários com deficiência. Se

gundo ele, avinda de Paula será de grande
aprendizado para os outros funcionários.
No princípio, Paula contará com a aju
da de Irineu, mas posteriormente, Voigt
ainda não sabe como fará. ''A gente vai se
obrigar a acompanhá-la. Quem sabe ela
não nos dá aulas?", cogita.

Incentivo para correratrás dos planos
Em toda a vida de Paula nunca nin

guém disse a ela que não conseguiria.
Pelo contrário, os pais, por exemplo, a
encorajaram a fazer tudo o que quises
se. Eles também são surdos. Paula sem

pre tentou servir como inspiração para
pessoas com a mesma deficiência. Ela
acredita na falta de espaço para defi
cientes auditivos no mercado de traba
lho. "É difícil escolherem surdos para
ocupar vagas em empresas. Normal
mente optam por pessoas com outros

tipos de deficiência", comenta.
. O marido da jovem também é surdo.

Paula conta que atémesmo seus cinco ca-

J
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SINE

Falha no sistema
impedeatendimento
Secretário de Estado da Assistência Social,
Serafim Venzon, tenta resolver problema

Peugeot Eu Quero Você Como Eu Quero e uma prornoçôo dos concessionórios Strosbourg. Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido paro venda à vista o partir de R$ 31.990,00 com frete incluso. Peugeot 207 Possion XR 1.4L

FLex,4 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12, preço público sugerido poro venda à vista a partir de R$ 37.590,00, frete incluso ou em até 60 vezes de RS 549,00 com toxa de 1,09% n.m e 41% de entrada. A taxa de 1,09 % a.'N1. é válido poro toda linha 207 independente da versão,
entrado o partir de40% para 207 HB,SW e Escapade e 41% para linho Possion dovolordo bem e prazo em até 60 meses. Peuçeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido poro vendo à visto o partir de RS 46.289,35, frete

incluso. Estoque Nacional dos Concessionários Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, 3 portos, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 207 Possion XR 1.4L Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 11112 - 20 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex,
5 portos, pintura sólida, ano/modelo 11112 - 20 unidades. Consulte os preços das revisões com preço fixo poro todo o Linho Peugeot. Prazo de vigência do oferta poro pedidos firmes fechados: entre 04/01/2012 e 29/02/2012 ou enquanto durarem os estoques. Peugeot Hoggar
X-Une, pintura sólida, frete incluso, 11112, o partir de RS 29.990,00com 3 unidades em estoque, vendo direto de fábrica paro pessoa jurídico. Peugeot 408 Allure Mecânico, 11112, FreiosABS e Air-Bog, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Trovas elétricos, pintura sólido,
frete incluso, versões a partir de R$ 59.990,00. Poro o linho 408 (Allure Automático e Feline) o taxo de 0,0% o.m é vólido com entrado de 55% do valor do bem e prazo em até 36 meses e nos versões (Allure Mecânico e Griffe) taxo de 0,0% o.m com entrado de 55% do valor do

bem e prazo em até 12 meses. Não cumulativa paro outros promoções. Poro mais informações sobre preços e condtçôes especiais, consulte a Rede de Concessionórios Peugeot participantes, ligue poro 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Desde a semana passada
um papel colado nas por

tas do Sine (Serviço Nacional de

Emprego) avisa: "estamos sem

sistema". O órgão já estava fun
cionando antes da data previs
ta para o retorno, em função da

grande demanda de pessoas bus
cando o seguro desemprego. As
reclamações chegaram, pormeio
de representantes da região, ao

Secretário de Estado da Assistên
cia Social, Trabalho e Habitação,
SerafimVenzon.

-

Venzon esteve no município
ontem. Seu primeiro compro
misso foi com a prefeita Cecília
Konell. A prefeita, a secretária de

Strasbourg
www.strosbourg.com.br

Assistência Social, Edimara de
Souza e representantes do Senai

(Serviço Nacional da Indústria) e
Senac (Serviço Nacional do Co

mércio) fizeram um acordo que
pretende oferecer cursos de qua
lificação para 170 pessoas que vi
vem com renda de menos de um
salário mínimo por mês.

Mas, o principal intuito da
visita de Venzon foi verificar a

situação do Sine. "No ano passa
do o sistema foi adaptado para
internet e está conectado ao ser

vidor nacional. Acredito que as

máquinas não estejam compor
tando o novo sistema", afirma o

secretário. Ele lembra que Iara
guá do Sul não é a única cidade
de Santa Catarina a estar sem o

recurso. E ele acha que não é um

problema só do Estado. Segun
do Venzon, na próxima semana,

ele viaja ao Rio de Janeiro para
reunir-se com os gestores do sis
tema. "Mais de mil pessoas aqui
em Jaraguá estão esperando pelo
seguro desemprego. O sistema
tem que funcionar", comenta.

O secretáriomunicipal de De
senvolvimento Econômico e Tu

rismo, Célio Bayer, disse que esta

é a grande preocupação: atender
aos trabalhadores que precisam
do salário desemprego. O Sine
também não consegue registrar
vagas em empresas, nem interes
sados em trabalhar.

MARCELE GOUCHE

•

Um cartaz com aviso está 6xado nas

portas do Sine desde a semana passada

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau, 414

Itajaí(47) 3344-7000 Blumenau (47) 33-31-4500
Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686 PEUGEOT

Neste sóbado, dos 9h os 13h.
MOTION & EMOTION
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PREPARAÇÃO

Competição inicia
no sábado, com
jogos no estádio
Guilherme Tribess
e no campo do
Grêmio Garibaldi

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Aprimeira edição da Copa
Tricolor da Barra (Troféu

Global Pisos) definiu sua fór
mula de disputa, em congres
so técnico realizado no Parque'
Malwee. Oito equipes disputam
a competição, que serve como

preparação para o Campeonato
Varzeano e abre o calendário do
futebol amador na região.

Elas foram divididas inicial
mente em duas chaves, onde jo
gam entre si em turno único. Ao

final, os dois melhores de cada

grupo avançam à semifinal. A
Chave A conta com as equipes
Sociedade Barra, Barrabaxo, Iu
riti e Global Pisos/Elétrica MCV.
Na Chave B estão Operário,
Roma, Galácticos/Estopack Em

balagens e Nova Geração.
'Em comum acordo, as equi-

NATAÇÃO
Maria Helena
em quarto
A nadadoraMaria
Helena Eggert retornou
da Travessia do Porto,
em Imbituba, com a

quarta colocação em sua

categoria.A paratleta
patrocinada por O Correio
do Povo precisou de

aproximadamente 40

minutos para cumprir
os 1.500m previstos.
"Não foi uma boa prova.
Imaginei que seria em
água parada e encontrei
dificuldade com as ondas",
comenta. "Mas a prova
foi maravilhosa, com um

lindo visual e águamuito
limpa. Já estou ansiosa
para a próxima, no dia
29", afirma a atleta, que
encontrou no mar uma

forma de estar sempre de
bem com a vida.

, , �aboratório •
�enZIr;·

pes optaram por utilizar os

mesmos critérios de desempate
do último Varzeano. A diferen

ça fica por conta da inscrição
de atletas, onde não haverá li

mite, ao menos 'até a semifinal.
Outra mudança é que poderão
disputar a final os atletas sus

pensos por cartões amarelos.
"Os atletas expulsos terão que
cumprir suspensão", comenta

Volmar Max, o Siri, organizador
do evento.

A competição inicia no pró
ximo sábado, dia 28. No estádio
Guilherme Tribess jogam Socie
dade Barra x Barrabaxo (l4h) e

Galácticos/Estopack Embala

gens x Nova Geração (l6h). No
campo do Grêmio Garibaldi
acontecem os jogos entre Opera
rio x Roma (14h) e Iuriti x Global
Pisos/Elétrica MCV (l6h). A par
tir da segunda rodada a tabela

passa a ser dirigida.
"No dia da final faremos uma

confraternização entre as equi
pes, torcedores e demais inte
ressados. Uma costela fogo de

chão", informa Siri. "Agradece
mos o apoio das equipes e de

sejamos uma boa sorte para to
dos. Que possamos comemorar
todos juntos no dia da grande
final, independente de quem
chegar lá", finaliza.

Copa Tricolor define suas regras

A Confederação Brasileira de
Futebol de Salão divulgou a tabe
la da 7a Superliga de Futsal, com
petição que acontece entre os

dias 28 de fevereiro e 3 de março,
em Joinville. Representando Ibi

rama, a Associação Desportiva
Iaraguã está na Chave B, onde
terá pela frente o Carlos Barbosa
(RS), o Ananindeua (PA) e o Gua
rulhos (SP).

A estreia da equipe coman

dada por Renato Vieira acontece

no dia 28, às 19h, contra os atu

ais vice-campeões nacionais do
Carlos Barbosa. No dia seguinte
é a vez de medir forças com os

. paraenses do Ananindeua, tam
bém às 19h. A equipe fecha sua

participação na primeira fase no
dia 10, jogando contra o Guaru

lhos, às 17h30.
A outra chave é composta por

Krona (SC), São Caetano (SP), Pei
xe (DF) e Horizonte (CE). As duas
melhores equipes de cada grupo

ADJ conhece a tabela
daSuperliga de Futsal

Além do nome, equipe jaraguaense
deve atuar com o unifonne da IID Ibirama

avançam às semifinais, marcadas
para o dia 2. A decisão está agen
dada para o dia 3 de fevereiro, às
16h. Os jogos acontecem no novo

piso demadeira flutuante do Cen
treventos Cau Hansen.

A preparação jaraguaense ini
ciana próxima terça-feira, dia 31.
A apresentação oficial do elenco
estámarcada para às 10h, naAre
na Iaraguá. Os treinos iniciam no

período da tarde, no mesmo lo
cal. A diretoria da ADJ ainda corre
atrás de um supervisor e um pre
parador físico. Para a supervisão, o
nome mais cotado é o de Marcos

Moraes, que deve decidir hoje sua

situação junto ao Santos (SP).

. )

A estreia da equipe
jaraguaense

acontece no dia

28, contra os vice-
,

campeões nacionais
do Carlos'Barbosa

'r.
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Ava

Henrique Porto
r

Calendário
Sim, ele existe.Apesarde
ainda não ter sido divulgado
oficialmente, tive acesso ao
calendário de eventos da nossa

PMEpara 2012. Novidades?

Apenas a criação de um evento

mensal chamadoBrincando na
Área, que imagino levianamente
seja umaforma demovimentar

Cão sem dono
Enquanto isso, segue a novela
mexicana quanto àmudança
de comando na autarquia. Não
sei o que vai resolver a troca de
Márcio Feltrin porValdirBordin a

essa altura do campeonato, ainda
mais depois das declarações
do Secretário deAdministração
à imprensa, comentando que
neste ano às investimentos na
pasta serão pequenos. Troca mais
inexplicável que essa só aquela
que envolve um ex-funcionário
do Juventus - demitido
recentemente - e sua ex-mulher,
que deixou Iaraguá do Sul após o

. divórcio. Vai entender!

Segundo Tempo
São João do Itaperiú saiu na
frente e iniciou as atividades
do Programa Segundo. Os
atendimentos acontecem em

três comunidades (Centro, Santa
Cruz e Santo Antonio), divididos
durante a semana. O programa
atende crianças e adolescentes
de 7 a 17 anos, sempre no contra
turno escolar. No total, são
atendidas cerca de 271 crianças
e jovens através desta iniciativa.

s

te!
I s

redacao@avanteesportes.com

as áreas de lazer. De resto, as
mesmas competições de sempre,
iniciando com o Varzeano
em março. Estranho que as
atividades encerram em 27de
novembro (férias?). Críticas à
parte, é importante reconhecera
competência de CleideMosca na
condução dos eventos.

Recursos
Ainda se falando na FME, é
interessante acessar o site
do Ministério do Esporte e

notar que outros municípios
estão 'fazendo a festa' com
nossas empresas, através de
leis de incentivo. Guaramirim

captou cerca de R$ 100 mil.

Itajaí buscou R$ 168 mil. Da
nossa autarquia não existe

-

um projeto aprovado sequer.
O único local é da iniciativa

privada (Weg e Ajab).

Corredor
Ele não parou de correr,
morreu ou ficou doente. O

amigo IefinhoHeller (top
300 na São Silvestre em

2008) s fre há quase três
anos com inflamações nas
duas coxas.Depois de três
ressonânciasmagnéticas
e centenas de sessões de

fisioterapia, descobriu que
ri formato de seu treino
estava prejudicando na
recuperação. Corrigiu e

pretende voltar em 90 dias.

Dia do Esportista Universitário
Ontem foi o Dia do EsportistaUniversitário. Apesar das competições
entre as universidades de Jaraguá do Sul terem se perdido no tempo,
vale a pena lembrar a data.Vai que alguém se interessa em reativar os

JogosUniversitários locais. Hoje temos cinco instituições de ensino
superior na região: Católica, Anhanguera, Uniasselvi, Fameg e Senai.

Massaranduba· Aniversários
O professor de artes marciais O amigoMauricio Berti, ex
Marcia Cucchi realiza uma aula de técnico de futsal feminino e

defesa pessoal para mulheres no
dia 11. Será às 15h, na academia
CA2, emMassaranduba. A
atividade objetiva deixar as
alunas preparadas para as

adversidades do dia-a-dia,
como ataques traumáticos e

saídas de agarramento. Tem
uminvestimento de R$ 20.
Informações no (47) 9948-1428.

agora professor de xadrez do
Colégio Evangélico Iaraguá,
completoumais um ano de vida
na segunda-feira. Hoje é a vez
de Ilton Hoffmann, dirigente e

atleta da Sociedade Recreativa
Vitória, festejar nova idade.
Ficam os votos da coluna de
uma feliz nova idade aos dois.
Muito sucesso e realizações!

Unidos, México e Argentina, as
sim como já terá ocorrido contra
Bósnia e Dinamarca, quem joga é
a principal", afirmou Andres.

Sobre a seleção feminina, o

ex-dirigente do Corinthians co

brou resultados de expressão,
mas garantiu amistosos ante

Estados Unidos, Japão, França
. e Portugal na preparação para a

Olimpíada.
.

"A CBF dá todo o apoio para as

equipes principal e de base com
estrutura de comissão técnica
idêntica às das seleções masculi
nas, mas até agora, infelizmente,
não houve retorno com um título
de expressão. Mas o planejamen
to e o investimento estão sendo
feitos de maneira adequada para
que isso aconteça neste ano, com
a conquista da inédita medalha
de ouro", disse.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Em ano Olímpico, o
foco será oMundial
Entidade confirmou cinco amistosos
este ano, todos para o time principal

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Odiretor de seleções da CBF,
Andres Sanchez, aproveitou

.

o site da entidade para dar os

seus primeiros recados. E foi in
cisivo. Apesar de dizer que o Bra
sil mira o inédito ouro olímpico,
o dirigente afirmou que a priori
dade é a Copa-2014. Tanto que os

jogos amistosos marcados pela
CBF visam o aprimoramento do
time principal.

A entidade já confirmou
'cinco amistosos este ano: Bós
nia (28 de fevereiro, na Suíça),
Dinamarca (26 de maio, em

Hamburgo, Alemanha), Estados
Unidos (30 ou 31 de maio, em
Boston ouWashington), México
(3 de junho, em Dallas) eArgen
tina (9 de maio, em Nova Jersey
EUA). A Olimpíada de Londres
acontece entre os dias 27 de ju
lho e 12 de agosto.

"Apesar da proximidade da

Olimpíada, os amistosos de ju
nho são da seleção principal. Eu e

o Mano Menezes já conversamos
sobre isso e o que ficou acertado
é que a prioridade é preparar o

time para a Copa do Mundo. Em
bora a nossa seleção seja repleta
de jogadores com idade olímpi
ca, nas partidas contra Estados

MOWAPRESS

Mesmo commuitos atletas em icIacIe olímpica, foco será a Copa doMundo

Autor de gol do ano,Neymar é homenageado
\ .

.

Prestes a completar 20 anos,

Neymar recebeu nova homena

gem do Santos. Seu gol marcado
contra o Flamengo no ano passa
do agora faz parte do museu do
clube. Escolhido o mais bonito
da última temporada pela Fifa, o
tento faz parte agora da exposi
ção permanente do Memorial das

Conquistas santista.
No local, estão as chuteiras

utilizadas para marcar o golaço
e uma réplica do troféu recebido
da entidade máxima do futebol.
"Esse vai ficarmarcado naminha
vida, com certeza", afirmou o jo
vem atleta.

; I, Ele, .entretanto, se cobra - e

cobra seus colegas - por mais

conquistas em 2012, ano simbó
lico para o Santos, que comemo
ra o centenário em abril. "A gente
tem que sempre dar mais. Se fi
zermos o mesmo que em _20 11,
vamos conseguir muitas coisas.
Se fizermos mais, conquistare
mos ainda mais".
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TRAGÉDIA

Acidentemata doismotoqueiros
Uma das vítimas
morreu no local e
outra a caminho do

hospital São José

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Um aéidente no km 21 da SC·

416, no Bairro Rio Cerro I, em
Jaraguá do Sul, por volta das 6h30
de ontem, resultou na morte de
dois motociclistas.

Segundo informações da Polícia
Militar Rodoviária de Blumenau,
José Altair Castro, 37 anos, guiava a

moto, placas MDF-0614 de Iaraguá
do Sul, no trevo da rodovia, quando
colidiu com a motocicleta placas
MCA-0094, de laraguá do Sul, con
duzida por Márcio Toewe, 37. José
morreu no local do acidente. Már
cio foi socorrido pelo Samu, mas
perdeu a vida a caminho do hospi
tal. Com o choque, uma das motos
atingiu o Gol, placas MBN-3336, de

Jaraguá do Sul, que passava pelo lo
cal.A condutora, Daiane Fernandes
Xavier, 31 anos, saiu ilesa.

Dia 11 deste mês, o motoboy
SidneyBerri, 44 anos,morreu após
colidir a moto que guiava em um

caminhão do lixo da empresa En

gepasa .Ambiental. S�dney fazia
uma entrega de pizza quando so

freu o acidente. Segundo informa
ções da PolíciaMilitar, o caminhão
seguia na contramão daRuaAntô
nio Carlos Ferreira.

A Polícia Civil abriu inquérito
para apurar se houve homicídio

culposo (sem intenção de ma

tar). Sidnei era casado, tinha dois
filhos e um neto.

Em Massaranduba, também
no dia 11, Angelina Goerll Riegel
morreu quando guiava a moto Ya

maha, placasMFE-0573, de Massa
randuba, no km 41,9 da SC-474. Ela
colidiu na lateral de um Fiat Strada,
placas HFR-7942, de Jaraguá do Sul,
guiado por Jair Bonfim, 33 anos.

O motorista nada sofreu. A vítima
morreu nahora.

Examedebalísticapode definir inquérito deduplohomicídio
O delegadoWeydson da Silva
encamiIihou ontem ao IGP (Instituto
Geral de Perícia), de Florianópolis,
projéteis retirados dos corpos deAntônio
José Heinz, 57 e do seu filho, Ezequías
Heinz, 31 anos, mortos dia 22 de
setembro do ano passado, emAraquari.
Os projéteis farão parte do exame de

balística, confrontados com armas

apreendidas em novembro do pescador
Eduardo Silvano Loose, 59 anos.
Eduardo foi preso em Jaraguá do Sul
comumarsenal de armas emunições.
Ele é suspeito =de terassassinado pai
e filho, uma vez que também pescava
emAraquari e teria tido uma discussão
com os dois. "O exame irá comprovar
a ranhura de arma com o calibre

apreendido. A ranhura é como se fosse
uma impressão digital da arma, cada

.

uma tem a sua. Isso pode esclarecer
se houve o envolvimento de Eduardo
nas mortes", enfatízaWeydson. Se os
peritos comprovarem que os projéteis
saíram de alguma arma apreendida,
Eduardo poderá ser indiciado pelo duplo
homicídio pela comarca deAraquari.

EDUARDO MONTECINO
----�------��----

EDUARDO MONTECINO

eJ
o

I "

"Cada anna tem sua

ranIuua", diz delegado

Incêndio deixa carro destruído
Um incêndio na garagem de

uma casa assustou moradores e vi

zinhos, por volta da 13h de ontem,
na rua Marechal Castelo Branco,
Centro de Schroeder. Um veículo foi
totalmente destruído pelo fogo.

Populares que passavam pela
frente da residência observaram
a fumaça e alertaram o casal de

idosos, Wendeli Trapp, 77 anos, e

Erma Trapp, 76 anos, moradores
da casa. O neto, Andreas Trapp,
morador da casa localizada no

mesmo terreno, que se preparava
para ir trabalhar, apenas escutou a

avó gritar, assustada. De imediato,
.

ele acionou os Bombeiros e a Po
lícia Militar. Foram necessários
dois caminhões dos Bombeiros
de Jaraguá do Sul que utilizaram
nove rnillitros de água para cessar
o fogo. A garagem, .de 60 metros

quadrados, foi totalmente destruí
da, assim como o veículoTipomo-Veículo foi totahnente destnúdo pelo fogo, em garagem de residência

delo 94, pertencente a outro neto

do casal. Erma e Wendeli foram
encaminhados ao posto de saúde
da cidade, devido ao susto. "Gra

ças a Deus, o fogo não se estendeu
na casa e ninguém ficou ferido. O

prejuízo da garagem a gente recu
pera", comenta Andreas. A suspei
ta é que o fogo tenha sido causado

por um curto-circuito.
Em Corupá, a Polícia Civil in

vestiga a causa do incêndio que
destruiu o segundo andar de
uma casa, localizada na rua Pa
dre Vicente, Centro da cidade, dia
16 deste mês. Os BOmbeiros de

Corupá observaram a porta da
frente apenas encostada e a porta
dos fundos, arrombada, antes da

chegada da guarnição. Foram uti
lizados 14 rnillitros de água para
combater as chamas. A suspeita /

de incêndio criminoso não é des
cartada pela Polícia.

!
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Promoções válidas até 25/01/2012 para veiculas Com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.02011/2012,4 portas, código 5U11C4. com preço promocional à vistaa partir de R$27.990,OO.
Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional á vista a partir de R$ 33.990,00. Fax 1.0, ano modelo 11/12, 4 portas, completo. com preço promocional à
vista a partir de R$ 36.990,00. Fax LO, ano modelo 11/12,.2 portas, básica, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Taxa de juros: 0,49% a.m. CE� para esta operação: 9,68%
a.a, IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do
CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e

transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). Ê necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manútenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen
autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficíência auditiva ou de fala: 0800 7701935. Ouvidorla: 0800 7012834. www.vw.com.br.Veiculos em

conformidade com o Proconve.

www.oufoelite.com.br Grupo Aulo Elile 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN __

Caraguá Auto Elite
Aescolha perfeita

4732746000
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