
Novidade para os amantes

da música eletrônica

MARCELE GOUCHE ontem, do governador
Raimundo Colombo, a
garantia de repasse para
construir uma ponte no
Centro, ligando as ruas Jorge
Czerniewicz e Esthéria Lenzi
Friedrich. Págil1a 5

Femuscpara
os pequenos
o Femusckinho reúne crianças
de seis a 12 anos de idade com

um objetivo comum: .

o aprendizado musical.

Página8

-tJ. RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�ç:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI

Mato esconde sinalização
na rodoviaSC-413

Motoristas que trafegam no local precisam redobrar a atenção. Limpeza nas margens da rodovia
,
está prevista para fevereiro. Após quase 120 dias, o cargo de superintendente do Deinfra foi

ocupado. Até então, com a falta do profissional, a contratação de serviços não podia ser feita.

Página 15

CHUVA VOLTA A PREOCUPAR

Apenas duas semanas após o temporal que causou alagamentos e estragos na área cenIraI deGuaramirim,
a chuvavoltou a causal' problemas, destavez também emSchroeder e Jaraguá do SuL Na ruaGustavo

Lessmann (foto), nobairroVieira, a tubulação não suportou ovobane de água. Página4
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Estadogarante
R$5milhões
para a cidade

Tarifa de água
tem reajuste
em Jaraguá I':

Dessa forma, a tarifa
mínima, cobrada dos que
consomem até 10 metros
cúbicos passará de R$ 17,15
para R$ 18,29. Novo valor
passa a valer a partir de
IOde fevereiro. Págil1a 16

Novas regras
para emplacar
os veículos

emplacamento de veículos
zero quilômetro ou troca

. de domicílio, precisará de
placas cobertas com película
refletiva. p.gina 19.
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I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 10,5% 18.JANEIRO.2012

D TR 0,080% 25.JANEIRO.20 12

I CUB 1.128,35 JANEIRO.20 I 2

C BOVESPA tO,16% 25.JANEIRO.2012

A POUPANÇA 0,6003 25.JANEIRO.20 12

D CAMBIO COMPRA VENDA VAR.,
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7600 1,7610 111' 0,49% .

R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6700 1,8100 '" -0,55%
E EURO (EMR$) 2,3067 2,3088 • 0,76%
S LIBRA (EM R$) 2,7555 2,7577 * 0,42%

Ikarsten@netuno.com.brLourival Karsten

Patrimono Decanter
Presente em quatro continentes, o Grupo Hess optou pela
Decanter como distribuidora exclusiva no Brasil dos produtos
de suas vinícolas de ponta. Fundado em 1844, na Suíça, o grupo
possui entre as principais vinícolas a Colomé - Argentina, Glen
Carlou - África do Sul, Hess Colection - Estados Unidos e Peter
Lehmann - Austrália. Já disponíveis nas lojas da Decanter, os
vinhos da australiana Peter Lehmann, na empresa que nasceu
em Blumenau e também tem loja em Iaraguá do Sul.

Na última sexta-feira aconteceu
a apresentação dos sócios de
uma nova empresa de Iaraguâ
do Sul, que atuará na área de
investimentos, Na foto aparecem
os sócios da Patrimono: John
Meykel Gomes, LuisPauli, Johny
Minei, Roberto Seidel, Leandro
Corrêa e Layon Delcanali

Crescimento
da economia
O indicador de Atividade
Econômica compilado
mensalmente pela Serasa

Experian mostra uma
tendência de crescimento do
PIB 15rasileiro abaixo de 3% em

2011. Isto se deve aos números
dos últimos meses que ficaram

aquém do esperado.

Opinião
doFMI

Sonho o FMI (Pundo Monetá.rio
Internacional), em seu

último relatório, estima uma
expansão do PIB (Produto
Interno Bruto) brasileiro de 3%
em 2012 e uma elevação para
4% em 2013. Estas estimativas
são significativamente
menores que as do boletim
anterior e refletem a perda
de dinâmica da economia
brasileira nos últimos meses.

A recuperação deverá ser
lenta e gradual, e isto com
todos os investimentos

para a Copa doMundo e as

Olimpíadas. Esta estimativa
de 3% de crescimento está
abaixo da estimativa do FMI

para a economiamundial

que, em seu conjunto, deverá
experimentar crescimento de

3,3% em 2012.

r

-de Icaro
É muito antigo o sonho do
ser humano de desafiar
a gravidade e voar como

os pássaros. Claro que
para isto énecessário
o domínio de alguma
técnica e contar com

equipamentos adequados.
Uma das poucas empresas
no mundo que projetam
e produzem paragliders é

genuinamente jaraguaense
e, hoje, alguns dos
maiores feitos mundiais
foram realizados com o

uso de seus produtos de
competição. Voar é um
sonho possível com a

Sol Paragliders.

Bife mais caro
A seca nas planícies do Sul dos EUA levou o preço do boi a uma
cotação recorde na grande nação do Norte. Nosso boi come capim,
mas o seu dono raciocina em dólares e, portanto, o nosso churrasco
de final de semana vai ficar ainda mais caro. Enquanto a balança
comercial agradece, quem está sujeito à inflação padece.

Nótas
mais baixas
A agência de classificação de
risco Standard and Poor s

continua reduzindo as notas

de países e empresas do velho
continente, em especial da
França. Nesta última rodada,
além de três bancos, até a

Caísse des Depôts - algo
similar ao nosso BNDES -

perdeu a classificação AAA.

Frango xadrez
A qualidade da carne de frango brasileira, associada ao fato de que
temos os melhores preços e as melhores condições de atender grandes

. volumes, levaram diversos países a suspender progressivaniente as

barreiras à entrada damesma em seus territórios. Um exemplo disto é
a China, para onde o Brasil exportou em 2011 US$ 423 milhões com um

crescimento de 93% em relação à2010.'
.Confiança da indústria

De acordo com os mais recentes dados do ICEI (Índice de Confiança
do Empresário Industrial), aconteceu uma elevação no mesmo no mês
de janeiro de 2,5 pontos, interrompendo uma série de quedas que vêm
desde Janeiro de 2010. No período aconteceram pequenas elevações,
mas nada comparável a que aconteceu na última sondagem. Mesmo
assim, este indicador permanece inferior ao número de julho de 2009,
o que mostra uma persistente falta de confiança. Muito forte na região,
o setor de vestuário apresentou uma significativa reação no indicador
do ICEI, 'alcançando 55,4 pontos em janeiro contra 48,8 pontos em
dezembro de 2012. Ainda assim, o índice de confiança está bem inferior
aos 59,2 pontos registrados em janeiro de 2011.

Agregando valor
A exportação de carnes é uma forma de agregar valor aos produtos,
em especial no caso do frango, que pouco mais é que uma forma
concentrada de soja e milho, a base de sua ração, O mesmo vale

para os suínos e até certo ponto também para os bovinos, mas,
no caso deles, embora não exportemos capim, produtores e

outros países utilizam farelo de soja e até caroço de algodão para a
produção em seu país, e isto nós exportamos.

Desempregados
AOIT (Organização Internacional doTrabalho), que ao

longo dos últimos anos tem se dedicado a buscar cada
vez mais benefícios para os trabalhadores, se vê agora
sufocada pela perda de 27 milhões. de empregos no mundo,
de 2007 para cá. Embora consideramos como fundamental
a valorização do trabalhador, o fato é que estamos lutando
contra os dois países mais populosos do mundo - China e

Índia - que simplesmente ignoram as mais básicas conquistas
dos trabalhadores e com isto conseguem custos imbatíveis.
As matérias primas a-natureza nos dá de graça e o custo para
obtê-las é que vai nortear o custo final: Quando amão de obra
é barata em toda a cadeia produtiva, temos uma China.

LOTERIAS
DUPLA SENA

SORTEIO W 1040
Primeiro sorteio

01-02-08-12-14-22

Segundo sorteio

16 - 18 - 20 - 22 - 40 - 42

QUINA
SORTEIO W 2806
17 - 31 - 54 - 55 - 72

•
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OS SEMELHANTES...
l)or princípio, todos querem ser felizes.
rMas se você observar bem, ainda dese

jando a felicidade, a grande maioria das pes
soas anda na direção errada... Já explico.

Estou terminando um livro, desses li
vros que os "intelectuais" de corredores
de universidade, aqueles tipos fracassa
dos da esquerda falida, desdenham, dão
de ombros. Mas eu sei que na hora da
corda no pescoço são os primeiros a cor

rer em busca de uma curandeira ou car

tomante de que ouviram falar, sei bem ...

O livro tem por título "Felicidade em

Tempos Difíceis" e é do americano An

drew Matthews. Na página 28 desse li

vro, encontra-se uma das desculpas mais

GAVETAS
Santo Deus, como é difícil jogar fora o

passado. Faz alguns dias que estou "limpan
do" várias e várias gavetas atulhadas de fotos,
diplomas, troféus, peças de viagem, lixos de
todos os tipos. Lixos sim. De nada me servem.

Quando decidimos olhar a estrada à frente, o
retrovisor é uma peça inútil. O diacho é olhar
cada peça e pensar: - Ah, mas essa aqui... Não
pensar, jogar no lixo. Que alívio.

frequentes de parte das pessoas que não

acertam o passo na vida afetiva. Essa des

culpa é: - "Serei feliz quando encontrar o

parceiro ideal". E nunca encontram ...

Dessa desculpa resulta uma observa

ção, observação que faço daqui: - "Os se

melhantes se atraem". Um tipo ruim, que
não presta, atrai um tipo que anda de crista
baixa na vida, que também deixa a desejar
na vida. Você não vai encontrar uma bela
mulher, bela no sentido mais elevado, vin
culada a um homem de caráter ruim, ah,
não vai. Não vai mesmo. Os semelhantes
se atraem; os diferentes se rejeitam.

Quando aquela tia, prima, amiga, o

que for, vier dizer que tem dedo podre

para namorado ou marido, podes crer:

ela também não é lá essas coisas. Os se

melhantes se atraem, a lei é implacável.
Diante de que tem olhos de perceber

e ouvidos de escutar, não há segredos, a
outra pessoa se revela por todos os po
ros. Ocorre que os tipos "embaralhados"
da vida não querem perceber o mesmo

nos companheiros que lhes aparecem

pela frente, daí que se atraem. É uma es

pécie de purgação recíproca. Os dois vão
se azedar mutuamente num tipo de pu
nição inconsciente. Quem agora estiver

encrencado, cuidado, atraiu a encrenca.

Vale para tudo na vida. É possível mudar
essa "lei"? É. Mudando-se como pessoa ...

FORÇA
É preciso muita força, 'coragem mesmo, para

romper com os vínculos do passado. Do passado só
devem ficar as lições, as melhores. Nada mais. Nos

sa prisão humana ao passado deve-se à busca neu
rótica e inútil de nos agarrarmos a ele para [ugirã
velhice que nos alfineta a passagem do tempo, que
traz a consciência acabrunhante da finitude. Me
lhor então é continuarmoço, vivendo inconsciente
mente na passado... Que perda de tempo.

PONTO DE VISTA
CRISTIANO MAHFUD WATZKO. BBB 20 12 EESTUDANTE DE DIREITO

Na última segunda-feira recebi por e-mail de
um amigo, o texto com o título: ''A Visão de

Veóssimo sobre o BBB". Admito que após a lei
tura do mesmo, concordei em gênero, número e

grau sobre as palavras que li no belo texto, Porém,
como é de minha personalidade própria fiz uma

pesquisa para saber se o texto era de autoria do
Veóssimo mesmo.

E encontrei as seguintes informações:
1 - Este texto já circula por e-mail ria Internet

desde o início da 10a edição do BBB e tece duras
críticas ao mesmo;

2 - O site E-farsas.com, que há quase 10 anos
desmitifica histórias publicadas na net, descobriu
que no dia 4 de abril de 2010, o próprioVeríssimo
afirmou ao jornalista Ricardo Noblat (O Globo):
"Não fui eu que escrevi. Não poderia escrever

nada sobre o "Big Brother Brasil", a favor ou con

tra, porque sou um dos três ou quatro brasileiros

que nunca o acompanharam. O pouco que vi do

programa, de passagem, zapeando entre canais,
só me deixou perplexo: o que, afinal, atraía tanto
as pessoas - além do voyeurismo natural da espé
cie - numa jaula de gente em exibição? Falha mi
nha, sem dúvida. Se prestasse mais atenção talvez
descobrisse o valor sociológico que, como já ouvi
dizerem, redime o programa e explica seu fascínio,
[ ... ] Os "Big Brothers" e similares fazem sucesso no

mundo todo. Provavelmente eu e os outros três ou

quatro resistentes apenas não pegamos o espírito
da coisa";

FALE CONOSCO

IDADE
Quantos anos tens?, cos

tumam nos perguntar.Amais
saudável das respostas seria
dizer nenhum... Afinal, os

anos vividos, osanos quedize
mos ter não temos mais, já se

foram, já foram vividos. Daí
a sabedoria romana: Carpe
Diem, viva o dia, ou isso.

LIÇÃO QUE .FICA!
3 - Segundo o portal Usina de Letras, o texto é

de autoria deMarcelo Guida, que o publicou sob o

título: "BBB: Bela Bo$ta Bra$ileira".
Feita estas considerações, faço questão de ci

tar alguns trechos do texto que recebi:
"Que me perdoem os ávidos telespectadores

do Big Brother Brasil (BBB), produzido e organi
zado pela nossa distinta Rede Globo, mas conse
guimos chegar ao fundo do poço. A nova edição
do BBB é uma síntese do que há de pior na TV
brasileira. [ ... ]

Dizem que Roma, um dos maiores impérios
que o mundo conheceu, teve seu fim marcado

pela depravação dos valores morais do seu povo,
principalmente pela banalização do sexo. O BBB é
a pura e suprema banalização do sexo.

Impossível assistir este programa ao lado dos
filhos. [ ... ] a casa dos "heróis', como são chamados
por Pedro Bial. [ ... ]

.
Eu gostaria de perguntar se ele não pensa que

esse programa é a morte da cultura, de valores e

princípios, damoral, da ética e da dignidade. [ ... ]
Outro dia, durante o intervalo de uma pro

gramação da Globo, um outro repórter acéfalo do
BBB disse que, para ganhar o prêmio de um mi

lhão e meio de reais, um Big Brother tem um ca

minho árduo pela frente, chamando-os de heróis,
Caminho árduo? Heróis? São esses nossos exem

plos de heróis? Caminho árduo paramim é aquele
percorrido por milhões de brasileiros, profissio
nais da saúde, professores da rede pública (aliás,

todos os professores), carteiros, lixeiros e tantos

outros trabalhadores incansáveis que, diariamen
, te, passam horas exercendo suas funções com de

dicação, competência e amor e quase sempre são
mal remunerados. [",]

O BBB não é um programa cultural, nem

educativo, não acrescenta informações e conhe
cimentos intelectuais aos telespectadores, nem
aos participantes, e não há qualquer outro estí
mulo como, por exemplo, o incentivo ao esporte,
àmúsica, à criatividade ou ao ensino de conceitos
como valor, ética, trabalho e moral. São apenas
pessoas que se prestam a comer, beber, tomar sol,
fofocar, dormir e agir estupidamente para que, ao
final do programa, o "escolhido" receba um mí-:
lhão e meio de reais, E ai vem algum psicólogo de

vanguarda e me diz que o BBB ajuda a "entender o

comportamento humano", Ah, tenha dó!!! [ ... ]
Em vez de assistir ao BBB, que tal ler um

livro, um poema de Mário Quintana ou de Ne
ruda ou qualquer outra coisa, ir ao cinema,
estudar, ouvir boa música, cuidar das flores e

jardins, telefonar para um amigo, visitar os avôs,
pescar, brincar com as crianças, namorar ou

simplesmente dormir?".
Com certeza, terá aquele leitor que dirá "Eu

gosto do BBB, e assisto todo dia", Assista, mas te
nha a decência de não assistir com as crianças,
pois, você já tem o discernimento (pelo menos de-

.

veria ter) do que é certo e errado, porém as crian

çasnão.

EDITORIAL

ENXURRADAS
VOLTAM A
ALARMARO

Sim, asmudanças climáticas
vieramparaficar!Já sefoi
o tempo em que uma chuva
de verão era passageira e de
pouca intensidade.Asfortes
chuvas que caíram na tarde de
ontem voltarama assombrar
o Vale do Itapocu. Omês de

janeiromais uma vez chegou
trazendopreocupação para as
comunidades eadministrações
damicrorregião. Como se não
bastassem os sustos causados
naprimeira quinzena, como o
desbarrancamento doMorro da

Mariquinha, ealagamentos nos
bairrosAmizade,AvaíeCentro
deGuaramirim,a tarde de
ontem novamentefoimarcada
por uma chuvarada intensa, e
os estragos recomeçaram.
EmGuaiamirim;a rua28de
Agosto de novoficoualagada
e causou transtornospara
lojistas,motoristas e pedestres.
Emmenos de uma hora, a água
alcançou 60milímetros cúbicos,
e a situaçãonosmorros voltou
a preocupar, principalmente
porcausa dos riscosde
novos deslizamentos emais

desalojados edesabrigados.

É preciso estar atento
à prevenção e aos

investimentos pú.blicos
�para a reconstrução

cOll:lunidadÚ/ls
atingidas.

Em Iaraguâ do Sul, a situação
nãofoi diferente.Forammais
de dez ruasdebaixo d'água
no bairro ilha daFigueira. O
mesmo aconteceu na avenida
WaldemarGrubba, uma
dasprincipais entradasda
cidade.No bairroVieira, o
estacionamento de umagrande
empresaficou com os veículos

praticamente boiando.NaVila
Lalau e no Czerniewicz e em
demaispontos espalhados pela
cidade, apalavra de ordem era

apreensão.
Não custa lembrarque épreciso
estaratento aos investimentos

públicospara a reconstrução
de comunidades atingidas, e na
prevenção, através do controle
maisefetiuoparacoibira
ocupação desordenada de
áreas suburbanizadas e dealto
risco. Campanhas de prevenção
também são necessárias.
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TRANSTORNO Água invadiu o.terreno da costureira Cleide. no Czerniewicz

Muro não resistiu ao volwne de água

-

ENXURRADA

FOTOS MARCELE GOUCHE

SEM ACESSO Gustavo Lessmann, bairroVieira, ficou parcialmente interclitacla

Regiãovolta
a sofrer com
fortes chuvas.
Municípios registraram alagamentos e
um dos locais mais afetados foi o bairro

João Pessoa, em Jaraguá do Sul
REGIÃO
ALEXANDRE PERGER

Passadas duas semanas das
chuvas que castigaram Gua

ramirim, uma nova enxurrada
voltou a causar estragos na re

gião. Desta vez, Iaraguá do Sul e
Schroeder também registraram
alagamentos e outros problema-s
com o forte volume de chuva,
que durou entre 15 minutos e

uma hora, dependendo do lo
cal. O maior volume de água foi
registrado no bairro João Pes
soa, em Jaraguá do Sul, com 95
milímetros. Em Guaramirim, os

bombeiros mediram 65 milíme
tros de chuva e a rua 28 de agosto

• voltou a ser afetada.
Um dos casos mais graves

aconteceu na rua Gustavo Less

mann, bairro Vieira, em Jaraguá
do Sul. A tubulação não suportou
o volume de ág1ti8i que desce do

morro e a rua ficou parcialmente
interditada. "Toda vez que chove
forte é isso, estraga a rua. O pes- _

soal sempre precisa ficar limpan
do e arrumando", lamenta o mo

rador CristianMaicon Rodrigues.
Alguns moradores da rua Pedro

Floríano, bairro Czemiewicz, em

Iaraguá, também sofreram com a

chuva. A costureira Cleide Zanvam
estava em casa com os três filhos

quando a água começou a subir no
terreno onde elamora junto com o

pai, que é deficiente físico. A água
veio de um ribeirão que passa
atrás da casa.

"A Prefeitura colocou uma ga-
\

leria lá em cima para a água não
ir para a rua, falaram que estavam

gastando muito dinheiro com pa
ralelepípedo, mas na minha casa

pode vir água", reclama amorado
ra. Ela conta que acionou a Defesa
Civil, que não havia estado no lo
cal até a tarde de ontem.

MAIS UMAVI2 WaldemarGrubba alagada

Lm'D'I7A IUncionária tira lama da calçada
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R$ 5·milhões assegurados
Dn Florianópolis, a prefeita Cecília
nKonell (PSD) recebeu ontem a

garantia do governadorRaimundo
Colombo (PSD) do repasse deR$ 5
milhões para a construção de uma
ponte no Centro de [araguá do Sul,
ligando as ruas Jorge Czerniewicz e

Esthétia Lenzi Friedrich. Porém, nãohá
previsão para a liberação da verba, pois
a obra ainda não tem projeto.
Para agilizar o processo, hoje Cecília se

reúne com o Colegiado da administração

Articulando
o pré-candidato a prefeito por
Iaraguá do Sul Dieter Ianssen (PP)
é a preferência do PSD para formar
uma coligação na disputa majoritária.
"O governador Raimundo Colombo
nos apoia totalmente nessa aliança",
declarou Cecília Konell (PSD).

Encontro olicial
Ontem, o ex-deputado estadual
Dionei da Silva (PDT) e o presidente
da executiva provisória do partido,
Ruy Lesmann, conversaram sobre
o planejamento para as eleições e o

calendário de reuniões deste ano.

'Semchele
A Secretaria de Educação da Prefeitura
deMassaranduba continua sem titular
e não há previsão para nomear um
novo gestor da pasta. O prefeito Mário
Fernando Reinke (PSDB) enfrenta
dificuldades para encontrar profissionais
interessados em exercer a função, pois
o salário de R$ 3,8 mil é considerado
baixo para profissionais da área com
formação e especialização acadêmica..
Neste mês, Niura Demarchi (PSDB)
se desligou da secretaria - quando
completou um ano no cargo. Antes da

tucana, Diva Spézia Ranghetti respondia
pela pasta na administração municipal.

Em Brasília
Raimundo Colombo não conseguiu
agendar uma audiência no Ministério
dos Transportes para hoje. Então, em
Brasília, o governador passa somente
pelo Ministério da Integração e pelo
Ministério de Minas e Energia.

Saúde
Já no início de fevereiro, a ala do
Pronto Atendimento do Hospital de
Massaranduba deve ser reinaugurada.
A previsão é entregar o prédio
completamente reformado e re

adequado de acordo com as normas da

Vigilância Sanitária ainda neste ano.

municipal para tratar sobre a elaboração
do projeto. A intenção é licitar os serviços
neste ano para, pelo menos, iniciar o que
amandatária prometeu em seu plano
degoverno no ano de 2008, durante a

campanha eleitoral.
Os R$ 5milhões do Estado serão
suficientes para executar uma parte da
ponte, que ao todo custaráR$ 15milhões.
A extensão do elevado será de 300 metros
e deverá melhoraramobilidade urbana
na área central da cidade, desafogando

o trânsito em um dos locais com mais

problemas de congestionamenio em
horários de pico.

, Durante o almoço com o governador, a
prefeita também entregou o projeto de
revitalização daArena Iaraguâ; orçado
emR$I,5milhão. Colombo prometeu
estudar a possibilidadede repassar 70%
do valor total da obra.A proposta prevê a
utilização do espaço externo do ginasio,
com instalação de quadras, parques,
locais para caminhada eginástica.

Tucanos reunidos
Ontem, a executiva do PSDB de Iaraguá
do Sul teve o primeiro encontro do, ano

para definir o planejamento estratégico
para as eleições municipais, além de

aprovar propostas de trabalho.

Agenda
Hoje à tarde, a prefeita Cecília Konell (PSD)
inicia o roteiro de visitas às obras em
andamento na cidade.

Bastidores
Um dos funcionários do quadro de
comissionados daCâmara de Jaraguá do
Sul vai dançar neste ano. O presidente da
Câmara.de Jaraguá do Sul,AdernarWmter

(PSDB), já conversa sobre a exoneração.

Imprensa
De acordo com informações do jornal O Globo,
o Brasil perdeu 41 postos na classificação anual
da organização Repórteres Sem Fronteiras sobre
liberdade de imprensa.Agora, o país ocupa a
posição número 99.A grande perda de posições
'se deve, essencialmente, à violência que a

imprensa sofre na região Nordeste e na zona

que faz fronteira com o Paraguai. Três repórteres
morreram no Brasil em 2011. O país também é

prejudicado pela corrupção local, a atividade do
crime organizado e os atentados contra o meio
ambiente, todos eles perigosos para os jornalistas.

ELO'GIANDO

Exonerado
,o chefe de gabinete do Ministério das Cidades,
Cássio Peixoto, foi exonerado de seu cargo. A
saída foi publicada ontem no Diário Oficial da
União e assinada pelaministra-chefe da Casa

Civil, Gleisi Hoffrnann. Assessor do ministro
Mário Negromonte, Peixoto foi apontado em
novembro do ano passado como suspeito
de envolvimento em suposta fraude em um

parecer de obra da Copa do Mundo de 2014.

u

ti não só crítico, mas taml;)ém elogio. A Prefeitura está�e. pa
rabéns pelas obras de pavimentação que estão sendo feitas
na cidade, em especialnarua José Narloch". Do ex-presíderí"
te da Câmara de Jaraguá do Sul, Jaime Negherbon (Pl\{DB).

Esportes
O remanejamento deMárcio Feltrin é certo, mas
ainda não se sabe paraqual pasta da Prefeitura
de Iaraguá do Sul. No dia IOde fevereiro, acontece
a posse deValdirBordin, secretário de Obras

licenciado, na FundaçãoMunicipal de Esportes.

Pelos corredores
Líder de governo no Legislativo de Jaraguá do
Sul, José Ozório de Ávila (PSD) e o presidente
do Paço, AdemarWinter (PSDB), pedem apoio
dos demais vereadores para aprovar uma
emenda modificativa ao projeto que prevê a

reforma administrativa da Câmara. A proposta '

sugere o aumento de dois para três assessores
de parlamentar a partir da próxima legislatura.

Convites
Dieter Ianssen (PP) e Jean Leutprecht (PC do B) serão
procutados pelo presidente do PMDB de Iaraguã do Sul,
Antídio Lunelli. Convites vão ser feitos para firmar aliança para
a corridamajoritária.Mas o peemedebista não está disposto a

abrirmão da candidatura a prefeito.

,

Areas de risco
o governo federal pretende acelerar o
mapeamento de áreas de risco e chegar a 400
municípios totalmentemonitorados até o final do
ano, segundo o secretário dê Políticas e Programas
de Pesquisa e Desenvolvimento doMinistério
de Ciência e Tecnologia (MCT), Carlos Nobre. As
áreas monitoradas serão principalmente aquelas
que oferecem riscos de deslizamento, inundação
ou enxurrada em todo o país.
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SAÚDE

E os caramujos estão de volta...
Comoverão,
molusco invasor
sai da hibernação
e exige cuidados
especíaís para a

sua erradicação

GUARAMIRIM.

PEDRO LEAL

Com as temperaturas em ele

vação e a umidade típica do
verão, uma das' principais espé
cies invasoras volta a dar as ca- .

ras: depois de passar. o inverno
hibernando, e a primavera em

ritmo reduzido, os caramujos
africanos estão acordando e in
vadindo residências.

Segundo a diretora da Vigi
lância em Saúde de Guaramirim,
Tatiana Carstens, ó animal tem
se espalhado por toda a região.
"Aqui temos recebido queixas a

respeito do caramujo todas as se:
. manas, em quase todos os bair-

ros", afirma.
"Esquentou, choveu, eles vol

tam à atividade", diz Tatiana. Por
ser nativo da África, o molusco
não tem predadores naturais no

Brasil e, por isso, se reproduz sem
controle. O caramujo é resisten
te e isso facilitou a dispersão da

praga pelo país. "Quando a infes
tação começou, as pessoas muitas
vezes jogavam o caramujo no lixo
ou nos rios, e a infestação migrava
para outro lugar", explica.

Para recolher o caramujo, é
recomendado, o uso de luvas ou

de uma sacola plástica para evi
tar contato direto. "Eles são ve�
tores de doenças e parasitas, in
cluindo uma forma de meningite
e, portanto, exigem cuidados",
explica. A forma correta 'de se

livrar da praga, afirma, envolve
cobrir o molusco com sal ou com
cal. "Mas é importante esmagar
a concha, para que não se torne

um foco de mosquitos", ressalta,
ncitando que se feitos sem cui

dado, estes métodos de contro

le podem alterar o PH do solo, e
causar outros problemas.

NATIVO DA ÁFRICA
Molusco foi importado como alimento
Nativo do Nordeste africano, o Achatina fulica
foi introduzido ilegalmente no ecossistema
brasileiro em 1988, como .um substituto barato

para o escargot. Sem sucesso comercia�,

produtores no Paraná e no mo Grande do
Sul soltaram os caramujos nas matas, onde o

ritmo de reprodução e a falta de predadores
levaram a infestações. .

De olho na validade das

embalagens de águamineral
Quem pretende substituir

o garrafão de água mineral de
casa ou da empresa deve ficar
de olho na data de validade,
tanto do recipiente, quanto 'do
conteúdo. "O garrafão tem um

prazo de validade de três anos,
mas como é reaproveitável, às
vezes é vendido perto do fim da
validade", explica o diretor do
Procon (Programa de Orienta

ção e Proteção ao Consumidor)
de Jaraguá do Sul, Adilson Ma
cário de Oliveira Júnior.

Segundo o diretor, é difícil
avaliar a qualidade da água en

garrafada. "O que pode aconte-

cer com o tempo é que a água
tenha alterações no gosto, mas o

vasilhame é o que merece mais

atenção", afirma. Com o uso e o

transporte, o recipiente pode ter
rachaduras que prejudicam a

higiene e aumentam o risco de

contaminações. "Se a qualidade
e o tempo da água engarrafada
são importantes, deve-se pedir
a nota fiscal do estabelecimen
to, que informa quando foi en

garrafada", explica.
Conforme uma determina

ção da Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) de 2009,
o prazo de validade dos garra-

DNULGAÇÃO

fões deve vir impressa no casco,
em alto relevo, enquanto o do
conteúdo vem pintado no reci

piente ou na tampa. "O certo é
verificar antes de fechar a com

pra", explica Adilson. As garrafi
nhas de água também têm prazo
de validade, mas este se refere

apenas ao conteúdo: a validade
é de um ano para água sem gás,
e três meses para água com gás
- que além desse tempo perde as

"bolhinhas' Já a água do garra
fão dura entre 60 e 90 dias com

o lacre, porém, uma vez aberto,
a recomendação é consumir em
até duas semanas.

Garrafões de águamineral têm prazo .

de validade para o conteúdo e o casco

-��--------------�---��----�--�----------��------------��--------------------------�----------------�-----
, «Ó,
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História'do
5 or

José Auguslo
Caglioni

CRUZEIRO
FUTEBOL CLUBE

Fundadores
7\ Tas planícies deMassaranduba, cujos arrozais lembram a China,
1 V um grupo de desportistas reuniu-se na residência do senhor
PauloWürges, no dia 10 de outubro de 1956, com o objetivo de fundar
um time de futebol. Eram eles: GerhardMeyer, UdoMoskorz, Wigando
Donath, Alfredo Jacobowski, Erich e CurtRode, Antônio Dalmarco,
Eduardo dos Prazeres, valério Sobania, PrefeitoAlchini, HorstReinke,
Ayeres Campos, Ambrósio Ronchi, Bertholdo Meês, 1ngomar e Otto
Hotzinget; Álbio eEmitiaMahnke, Victor, Francisco, Oslim, Claudio
e Ivo Bramorski, VilibertWelck, PauloWürges,Arno Ianick e Udo
Moskorz. Fundaram o Cruzeiro Futebol Clube, cujo uniforme teria a
cor Vermelha Escarlate. Foi eleito presidente o senhor GerhardMeyer,
que naquele mesmo dia solicitou filiação à Liga Blumenauense de
Futebol. Anos depois se filiou à Liga Jaraguaense de Desportos.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Time pioneiro do Cruzeiro EC.- (25/10/1956)- Cruzeiro 3xO

Seleção da Liga Blumenauense de Futebol.
Marcaram:Amo Janick e Cláudio Bramorski duas vezes - Em

pé:ViIbertWeIck, PauloWürges, CurtRode, DaImarco, Amo
Janick e Udo Moskorz. - Agachados:Ayres Campos, Erich Rode,

Cláudio Bramorski,AIfI'edo JacobowsId e GeraldoMeyer.

Estreia
Quinze dias após afundação, o time estreou contra um combinado
formado por jogadores integrantes da ligaBlumenauense de Futebol.
Vitória do Cruzeiro pelo placar de 3xO. Jogaram na estréia pelo time da
Capital doArroz:VilibertWelck, PauloWürges, CurtRode, Dalmarco, Arno
Ianick, UdoMoskorz, Ayres Campos, Erich Rode, Claúdio Bramorski,
Alfredo Jacobowski e GeraldoMeyer. O jovemClaudio (15 anos) marcou
duas vezes eArno Ianick fechou o placarpara osmassarandubenses.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
(,
�

Grupoúmefli

ANOSD0URADOS
cio e Campeão Regional. Jogadores que bri
lharam neste time: Ionho, Míron, Curt Rode,
Dalmarco, Ingomar e Otto Holzinger, Ambró
sio Ronchi, Álbio Mahnke, Horst Reinke, Os
lim, Ivo e Claudio Bramorski, VilibertWelck,
Arno Ianick e tantos outros.

i 'na gestão do presidente senhor
eandro Bago (195911969), que o

Cruzeiro escreveu com letras de ouro
o seu nome na história no futebol

catarinense. Vice-campeão da Liga Blume
nauense de Futebol; campeão do Torneio Iní-

Cruzeiro

Campeão da Liga
Blumenauense
de Futebol - Em

pé: Cart Rode,
Dabnarco,lngo�

Holzinger,
Ambrósio Ronchi,
A1vino Mahnke e
OIto Holzinger -
Agachados:Horst
Reinke, Oslim, Ivo e

Claudio Bramorski,
Vdbert Welck.

Perfil
Traçaremos o perfil dos irmãos Bramorski: Oslim, Ivo e Claudio passavam a semana tramando

junto com a bola o desespero e a desdita das defesas adversárias, ditas intransponíveis.

OSLIM - Volante de armação, seu ponto forte
era a ótima ocupação dos espaços, recuperação,
arranque compotência e bom passe. Quando
passou a jogar na ponta direita, veio à tona todo
o seu talento.Veloz e habilidoso, exibia dribles
incisivos e cortantes, abria caminhos para o

gol com picardia. Fora das quatro linhas era o
encarregado do transporte rodoviário da
empresa da família.

CLAUDIO - Artilheiro implacável.Veloz e

inteligente. Com excepcional colocação na área,
chutava bem com ambos os pés. Definidor
por excelência, preciso nos chutes emortal no
cabeceio. Era omatador do time, seu desempenho
era comparado aos dos mocinhos dos filmes
faroeste: acionava o gatilho, fechava o caixão
e consolava a viúva. Aos 16 anos, fez testes no
Corinthians em São Paulo. Foi aprovado... Com
saudades de casa, fugiu do timão e retomou para a
casa dos pais onde, além de jogar futebol, trabalhava
na empresa da família. Jogou no Palmeiras de
Blumenau, Cruzeiro, Comercial e Frigor.

Ivo - Meio campista criativo e genial. Iniciou a

carreira no futebol, quando estudante no Colégio
Marista São Luís, em Jaraguá do Sul. Nos anos
de 1952/53, estudante do Colégio SantoAntônio
em Blumenau, jogou nos dois principais clubes
da cidade: Olímpico e Palmeiras. Foi tricampeão
pelo Baependi de Iaraguá do Sul (1956/ 57/58). É
o maior jogador de futebol deMassaranduba de
todos ostempos, Fora das quatro linhas auxiliava o

pai na administração dos negócios da família.

LEANDRO BOGa - Foi um grande presidente e o

artífice das grandes conquistas do time cruzeirense

(1959/1969); visionário genial, contratou os

melhores jogadores da região e formou um grande
esquadrão. Com o seu entusiasmo, motivou o

plantel a tal ponto que o tornou quase imbatível.

A nossa homenagem
. Aos fundadores que vislumbraram novos caminhos para os jovens domunicípio. Ao senhor
Leandro Bogo, pela coragem, desprendimento e ousadia de bancar o time durante dez anos. E
aos jogadores que regeram o pêndulo inatingível do tempo, que oscila entre o suor e a fantasia.
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seno comJeito
. decolônia

deférias
Pautado na educação musical, Femusckinho

integra crianças da microrreçíão
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

Não são somente os adultos que, durante
as duas semanas de duração do Festi

val de Música de Santa Catarina, estudam,
se dedicam às partituras como fieis compa-

• nheiras e, como brinde pelo esforço, fazem
amigos e se divertem. Com quase uma cen

tena de crianças da microrregião acontece

exatamente a mesma coisa, porém, em pro
porções diferentes,

O Femusckínho, urna espécie de colônia de
férias, reúne jovens de seis a 12 anos de idade
em torno da musicalização infantil e do con
sequente aprendizado da técnica destinadá
aos instrumentos de cordas e flauta doce. Para,
isso, há até um corpo docente específico. Ele
conta com as professoras Patrícia Perizzollo,
LiaraKrobot, Rúbia Lohmann eÂngela Sasse.

Neste ano, sob a batuta do quarteto, está
Tabea PaulsWarkentin. Amenina, de apenas
oito anos, participa pela primeira vez da ini
ciativa. Porém, logo de início, já demonstrou

Assim como a filha, Tabea, Veroria Pauls
Warkentin também começou a tocar violi
no ainda na infância. A inspiração veio do

pai, também violinista, e da mãe, uma pia
nista. Depois,ela fez o curso intermediário
do instrumento no conservatório de Belas
Artes do Paraná.

Foi essa relação firmada com a música
desde os primeiros anos de vida que a fez

aguçar o interesse nos herdeiros. Além de 'Ia
bea,Verona estimulou o filho, Mateus, a tocar,

empolgação. Filha de musicista, a garota foi
incentivada pela mãe, Verona, a aproveitar a
chance oferecida pelo Femusc de aprender
mais sobre o violino, instrumento que toca

faz algum tempo. "Fiquei interessada logo
que ela me sugeriu", comenta.

Acostumada a tocar o instrumento na

igreja frequentada pela família, Tabea estu

da com a mãe, em casa. Por isso, o Femus
ckinho abre novas perspectivas e expecta
tivas. "Vai ficando mais difícil, estou com

um pouco de medo", confessa. O receio,
em suma, tem relação com a apresentação
final que os alunos do evento fazem anual
mente no 'Concerto para as famílias', rea
lizados nas manhãs de sábado, e no encer
ramento do festival, marcado para a noite

.

de quatro de fevereiro.
Até o,s concertos, as atividades do Fe

musckinho estão centralizadas no Colégio
Jangada. Elas acontecem de segunda a sex

ta-feira, das 8h às 17h. Ao todo, foram ofere
cidas 80 vagas e as inscrições ocorreram nos

últimos meses/antes do início do Femusc.

Hoje, ele tem como amigos íntimos o. violon
celo e a guitarra. Já amenina, se divide entre o

aprendizado do violino e da harpa.
Segundo a mãe das crianças, o envolvi

mento com as artes só faz bJm a elas e, no

Femusckinho, paralelamente às aulas, ainda
há um incentivo extra ao relacionamento com
outros jovens de idades semelhantes. "Inde
pendente do instrumento tocado, quero que
meus fllhosvejam a música como uma opção
amais de trabalho e até de terapia", enfatiza.

MARCELE GOUCHE

JOVEM .llLUNA
Tabea é uma das crianças que
participa do Femusckinho e

esbanja empolgação quando o

assunto é a colônia de férias

-I
In"ependente do instrumento

tocado, quero que meus filhos

vejam a música como uma

opção a mais 'de trabalho
e até ele terapia.
Verona PauIsWarkentin
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Exemplo de,participação!
Vanja Ferreira é harpista profissional, mas nem por isso deixa de comparecer ao Femusc

JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

aniversário do neto, comemorado em dois de fevereiro,
costuma ser passado longe de casa e distante do res

tante da família. "O Femusc é o único do Brasil que dá
chance para nós, os músicos profissionais. É importan
te isso, porque assim podemos nos reciclar e sabermais
do cenário atual no exterior", explica.

Como contrapartida, Vanja gosta de transformar .a
sua participação em um benefício à comunidade. Já no

primeiro dia de evento, fez questão de se apresentar em
concertos sociais, prática que só se intensifica ao lon

go das duas semanas de duração da maratona m�sical.

Pelo quinto consecutivo,Vanja Ferreira, 48, arruma as

malas em pleno verão carioca e se instala por duas
semanas em Iaraguá do Sul. Isso porque, ela não deixa
de participar do Femusc, mesmo já sendo harpista pro
fissional e professora do instrumento no Rio de Janeiro.

Não entendeu nada? Pois saiba que para ela, o Fes
tival de Música de Santa Catarina é uma experiência
daquelas quase obrigatórias. Tanto que até o mesmo o

Um dos lugares indispensáveis à agenda da haspista é o
Lar das Flores, onde os moradores aguardam ansiosos

pela visita ano após ano.
Segundo a'musicista, a experiência vem sendo in

'descritível. "Dessa forma, tenho a oportunidade de
contribuir com a cidade, de dar I}-m pouco de alegria às

pessoas", complementa. O comprometimento social,
aliás, também é uma prática estendida ao longo dos
meses não destinados à participação no Femusc. No
Rio de Janeiro, Vanja leva a harpa para a periferia, nas
cidades da Baixada Fluminense.

CARDÁPIO MUSICAL -

DmlCllÇÃO
Vanjaé só
sorriso no

remusc, afinal,
além de se

reciclar como

profissional, no
evento, ainda
pode oferecer
música de

qualidade às
pessoas da
comunidade

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

• 12h30 - Femusc na Praça
(Espaço Cultural Angeloni)
Repertório: Sonata nvl para violino solo, de
Johann Sebastian Bach; Parábola para trompa
solo, deVincent Persichetti; Postales Invisibles,
de Raul Minsburg

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

• 18h - Piano Masters (Scar)
Repertório: Barcarola para piano a quatro mãos,
de Sergei Rachmaninoff; Café 1930, de Astor
Piazzolla; Adias Nonino, deAstor 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 (Scar)
Repertório: Cantilena e dança, de Marc
Eychenne; Quinteto para violão e cordas, de Leo
Brouwer; Septeto, de Lud�g van Beethoven

• AMANHÃ, SEXTA-FEIRA
• 12h30 - Femusc no Shopping
(Shopping Breithaupt)
Repertório: Suíte n02, de Iohann Sebastian Bach;
Ária em estilo clássico, de Marcel Grandjany

• 12h30 - Femusc na Praça'
(Espaço CulturalAngeloni)
Repertório: Pieza concertante, de Paul
Hindemith; Aquelamodinha que oVilla não

escreveu, de Francisco Mignone; Capricho n013,
de Niccolo Paganini

• 18h - Violão Plus (MuseuWeg)
Repertório: Três peças francesas, de Jacques
Duphly; Terzetto em ré maior, Niccolo Paganini

• 18h - Piano Masters (Scar)
Repertório: Sonata no8 para violino
e piano, de Ludwig van Beethoven;
Sonata n023, de Ludwig van Beethoven;
Sonata opus 23, de Ludwig van Beethoven;
Variações Rachmaninoff/Paganíní,
de Benjamín Gutiérrez

• 18h - Concertos em Igreja
(local não divulgado)
Repertório:Wave Train, de Howard Buss;
Quinteto para instrumentos de sopro, de Paul
Taffanel; Serenata para 13 instrumentos de

sopro, de Richard Strauss

• 19h - Femusc em Blumenau
(Teatro Carlos Gomes)
Repertório: Sinfonia em ré menor,
de FelixMendelssohn; Gran Partita,
WolfgangAmadeus Mozart

• 19h - Femusc em Pomerode

(Teatro Municipal)
Repertório: Jardim deAdonis, de Alan Hovhaness;
Divertimento KV136, deWolfgangAmadeusMozart;
O lado oculto das nuvens, de Gianluca Podia

• 19h - Femusc em Timbó (Museu daMúsica)
Repertório: Quinteto no6 em ré maior, de
Luigi Boccherini; Don Giovanni, deWolfgang
Amadeus Mozart; Divertimento KV138, de
WolfgangAmadeus Mozart

• 19h - Femusc em Joinville
.
(Teatro JuarezMachado)
Repertório: Quarteto de cordas archi, Recital

• 19h - Momento Springmann (Scar)
Repertório: Serenata em dó menor, wolfgang
Amadeus Mozart; Sinfonia n035,Wolfgang
Amadeus Mozart

• 20h - Musicalmente Falando (Scar)
Palestra: O gênio rebelde

• 20h30 - Grandes Concertos (Scar)
Repertório: Sinfonia nol Clássica e Romeu e

Julieta, Suíte n02, de Sergei Prokofiev

l
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··E se .r:
Ee todos os que podem, ficassem um dia

em comer e dessem um prato de comi
da a quem nada tem? E se ficássemos um

dia inteiro, com direito a nascer e pôr do sol,
sem assistir televisão? E se dirigíssemos nos
sos carros a 40 kmlh durante 24 horas? E se

ninguém votasse em ninguém nas próximas
eleições?E se todos passássemos um dia sem

agredir ninguém. E se-durante um dia intei
ro ninguém roubasse sequer um pedaço de

pão e nem mentisse? Nesse dia, poderíamos
ver oParaísoPerdido há milênios."Que tal?

SEGUROS
GARCIA

C0MIl'IOM

'I

47 3371-1788

Lixo
Pegando carona na dica da leitoraMargaret,
da Esquadrias Klug, quando é que o Dnit
vaidar atenção para o acostamento da BR
280(Jaraguá-Corupá)? O trecho está virado,
literalmente, em um lixão. É uma vergonha
uma das portas de entrada de Jaraguá o Sul
estar nessa situação. Com a palavra!

. Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o empresário Luiz
Mendonça. Ele também acompanha a

coluna todos os dias para ficar antenado
nas novidades da região.

Cooper
Quem eu vejo constantemente fazendo
seu cooper, ao lado da filha Bárbara, é
a coordenadora pedagógica do Solégio
Evangélico Iaraguã.Elálne Moraes.
É isso ai amiga!

1
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Buxixo
Aquele jovem empresário e dublê de

político, depois que ganhou carta de
alforria, está esbanjando dinheiro e

curtindo a vida adoidado. Na segunda-feira,
presenteoua nova namorada, uma
morena de fechar quarteirões, com
um belo apartamento. Tá podendo!

Pqntoa,lido.de, eficiência,
conforto e'segurança,
agora, de

DlllMllNTE o casalllrno e Marciana Zimmermann

festejam bem nesta quinta-feira, dia 26, 50 anos de feUz vida
conjugal. Aitair Zimmennann e famíUa estão comemorando.

MAURICIO HERMANN

<'

NIGHT
Os jovens

Daniel Petry
e ElaineMaia
conferindo
os lugares
damoda

• .Falha nossa!A previsão
de saque para valores
acima deR$ 2.500,00, na
Cooperativa CredCrea,
é de 24 horas, e não 48
horas, como registrei na
minha coluna.

.. 4 primeira "Garage"
versão .2012, será aberta
tiia .16 defeverf!iro, com
a presença do "Cacique'»
americano.

MAURICIO HERMANN

5U5HI Arlete Colares, Sérgio e Marisa 5cherer, conferindo as delícias do Kantan

, • SilvanaLopeséa
aniversariante mais
festejada ele hoje. Para.béns!

MEC?A PROMOÇÃO
Na compra de 1 peça,

você ganha outra de presente !
E o melhor, é toda a loja .

Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira das 9h as 19h

Sábados das 8:30h as 12h.

UPPER k\d�

.5S'
capital

. wwwJmoveiscapitaLnet

473370.1900

Até que
faz sentido;;"
Um blog de humor

mais que fervescente,
falando dos babados

que acontecem em

redes sociais, diz que
tem vaca postando
foto com seu ex, lobo
em pele de cordeiro,
galinha atrás de pinto,
veado fofoqueiro,
piranha profissional,
burro invejoso e vários
macacos de auditório.

Aqui pra nós, faz
todo o sentido.

De volta
A boa gente RoseMari Junckes
voltou das férias entre a praia
de Porto de Galinhas com as

amigas Sueli eMari, e alguns
dias em Porto Seguro, bronzeada
e aindamais charmosa.

Pensando bem...

Leros e boleros
Cá entre nós, nos babados
mais quentes não são apenas
meninos que gostam de
meninos que circulam na urbe
sorriso namaior desenvoltura.
Aumenta cada vez mais o

número de meninas que
gostam de meninas nas festas (

GLS deste verão tórrido e para
lá de caliente. Como na festa

privêna casa do HelinhoWolf,
no fim de semana. Ah, tinha
meninos também - poucos.

Eu não sabia que o perigo é o

que torna preciosa a vida.

Clarice Líspector

É,impossível
você segurar
Ulllatocha

para ilUIIIinar
o caminho
dos outros
sem que o

seu fique
muito anais '

claro.

Onde
comer bem
No TuttyRestaurantes e

Pizzaria. Todo dia
uma novidade.

CRllQUE llgenor
BoUauf, em recente

viagem a São Paulo,
no CT do Pabneiras,

com o craque Valdivia
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

MASSACREEM
PINHALZINHO

Era uma vez um domingo como outro qualquer
em uma comunidade carente do interior

do Estado de São Paulo. Bom, o conto de fadas

que nunca começou termina quando dois mil
homens fardados e equipados com armas de fogo
invadem o local com uma ordem. A princípio,
a ordem é de despejo e reintegração de posse.
Mas não, não é isso e nunca foi. O mandado é
de limpeza. Sim, limpar o local ema tarefa dos
nobres policiais. A ordem, oficialmente, veio do
governo do Estado de São Paulo. Mais uma vez
existe um engano nessa história. A ordem veio de
um sujeito pra lá de duvidoso, que aplicou golpes,
derrubou uma bolsa de valores e foi absolvido

pela nossa justiça cega.
O terreno era desse cara e ele queria de volta.

CQIUO faz? Aciona o governador e ele coloca seus

dois mil homens a serviço de um sujeito, que
como já disse, tem índole pra lá de duvidosa. As

pessoas, tratadas como invasores e bandidos, são
expulsas de um local que chamaram de casa por

quase oito anos.

Mais uma vez, a

polícia desceu
o sarrafo em

quem não tinha
nada a ver com a

história. O terreno

abrigava uma
empresa falida,
ou seja, não servia

para nada atéque
essa população
passou a chamar
de casa. Tratados

II
.

O Brasil assistiu a
isso quieto, como
se não tivesse
nada a ver com
a história. Mas

tem, sim. Isso não
acontece somente
em São Paulo.

como lixo, foram expulsos, casa por casa. No
lugar de palavras, os soldados a serviço de um

empresário especulador dispararam bombas,
tiros e golpes. Mataram.quase dez, prenderam
muitos e deixaram milhares sem casa.

.

O Brasil assistiu a isso quieto, como se não

tivesse nada a ver com a história. Mas tem,
sim. Isso não acontece somente em São Paulo.

Diariamente, em todo o país;milhares de pessoas
são privadas do direito a umamoradia decente,
porque alguns homens preferem ganhar dinheiro,
valorizar, cobrar fortunas por algo que está
escrito na Constituição Federal. Esses sujeitos
recebem o privilégio da terra em abundância e

ainda, como gorjeta, tem o apoio de soldados que
deveriam estarprendendo bandidos e não pobres
trabalhadores. Mas parece que aqui tudo pode,
tudo é permitido.

Enquanto fingimos que isso não acontece

por perto, dezenas de pessoas ao seu lado

pagam fortunas pelo direito de morar em uma

casa. O Estado brasileiro continua a serviço
de poucos, de meia dúzia de sujeitos pra lá de

duvidosos, que fazem de seus interesses armas

que prejudicam toda a população. Mas vamos
aguardar, um dia a polícia vai descer o sarrafo
nas pessoas certas e as pessoas terão mais
liberdade. Já o tal empresário dono daquele
terreno está folgando agora em sua casa.

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

o As aventuras de Tintim - Leg (19h1 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 (2.1 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 escuridão - Leg (22h10)
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 (15h1 O, 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 (13h20, 15h45, 18ti1 O, 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 escurição - 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, 17h30 e 19h30)
• Cine Garten 4
o Dois coelhos - Dub (14h30, 17h, 19h20 e 22h)
• Cine Garten 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 (19h1 O)
• Cine Mueller 1
o Alvin 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 de Tintim - Dub (14h20, 16h45, 19h15 e 21h40)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
o As aventuras de Tintim - Dub (14h1 O e 16h40)

• Cine Norte Shopping 7
o Alvin e os esquilOS 3 - Dub (14h50, 17h e 19h1 O)
o A hora dá escuridão - [eg (21 h20)
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I{OVELAS
• FINA ESTAMPA

Griselda garante a Antenor que o segredo de
Tereza Cristina não será revelado por ela. Quinzé se

encontra com Teodora. Alexandre e Patrícia elogiam a

aula de Letícia. Alberto implica com Dagmar. Vanessa
fica incomodada com o clima amistoso entre Esther e

Paulo. Crõ estranha a vontade de Tereza Cristina em

querer visitar o túmulo de seus pais. Tereza Cristina vê
Marcela no cemitério e desmaia.

• A VIDA DA GENTE
Jonas afirma que seu irmão se arrependerá se

tentar quebrar o contrato que fizeram. Lorena avisa a

Lourenço que Jonas viu sua foto com Tiago. Alice pede
para Ana ajudá-Ia a se aproximar de Sofia. Lúcio fica per
turbado com a consulta qúe terá com1\na. Manuela volta
para casa e Júlia pede para ela deixar Rodrigo ficar para
jantar. Alice ouve de Marcos que seria bom se ela se apro
ximasse ge Bárbara e Sofia. Jonas fala com Lourenço.

• AQUELE BEIJO
Claudia fica abalada com a prisão de Rubinho e

dispensa Vicente. Camila leva Flavinho para passar
a noite com o pai. Alberto dá um anel de noivado
a Sarita. Damiana e Raimundinha armam um plano
para separar Locanda e Felizardo. Damianà insinua

que Locanda tem um amante e deixa Felizardo intri

gado. Deusa procura Sarita e lhe pede informações
sobre Henrique. Claudia vai à Comprare conversar

com Rubinho.

• VIDAS EM JOGO
Cleber fala para Francisco que ele terá que trocar

de lugar com Marcolino se quiser manter o irmão vivo.
Edmundo diz a Francisco que ele pode morrer e insiste
em pedir ajuda, mas o irmão afirma que ninguém pode
saber sobre a troca. Quando Francisco está prestes a

sair escondido, Patrícia aparece e Edmundo revela que
lhe contou sobre a negociação. O milionário exige que
eles mantenham segredo, mas Patrícia decide seguir
Francisco até o local do encontro.

'

ANIVERSARIANTES

26/1
Ana C. Borchardt
Débora V. Viola
Deise Kotchela

Giseli Zapela
Isaquiel Bassani
João D. Tavarim

Leonardo Kuhn
Silvana G. D. Court
Suziane Roeder

Kauane K. Nillnitz Terezinha H. Melchioreto

(
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Dobre a atenção para não cometer erros
nas relações profissionais. No amor,
aproveite o clima para compreender as
motivações do par.

'_ TOURO
O impulso para gastar dinheiro com
bobagens é forte. Cuide da qualidade de
sua alimentação e deseu sono. A dois,
haverá muita sensibilidade emocional.

GÊMEOS
Pendências no trabalho podem ser

resolvidas. Dia ideal para esclarecer
mal-entendidos. Atração por pessoa
experiente tende a crescer.

CÂNCER
Mantenha distãncia de intrigas no ·serviço.
Astral propício para seus sonhos de amor.

Expresse seus sentimentos e romantismo
sem reservas.

LEÃO
Não deixe que dúvidas pairem no ar em um

dia como este. Há risco de envolverem você
em intriga O recado também vale para os
interesses afetivos.

VIRGEM
I Aprofunde sua espiritualidade, indepen
dentemente de sua fé.A responsabilidade
com gente do seu convívio tende a crescer.

Há o clima de envolvimento na paixão.

• ��:�o de sensibilidade pode atrapalhar
suas relações profiSSionais. Evite criar
expectativas para não atrapalhar seu astral.
Os laços com familiares ficam mais fortes.

• ESCORPIÃO
Inspiração tará toda a diferença na .

profissão. Aproveite para se relacionar com
pessoas mais jovens em geral. No setor
afetivo, você estará mais sensível.

SAGITÁRIO
Neste dia, convém selecionar melhor as
suas amizades. As relações familiares
exigem atenção. Evite discussões com
colegas de trabalho. Tudo indica que vai
curtir paz,com quem ama.

CAPRICÓRNIO
Criatividade e imaginação estarão em alta
neste dia Deixe as atividades que exijam
atenção aos detalhes para depois. Na
relação a dois, ha muita temura.

AQUÁRIO
Evite se envolver em disputas. Foque suas
atijudes na realização de seus desejos. Em .

família, o momento pede descontração. No
romance, o clima é de muito amor.

PEIXES
Tente manter distância de tudo o que possa
lhe aborrecer. Acredite em seus sonhos e

faça o que for preciso para alcançá-los.
Não faltarão charme e simpatia hoje.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Inauguração da
Room Music SE Arls
Novidade na cena, amanhã a RoomMusic &
Arts abre as portas na Rua João Planincheck pela
primeira vez, para receber os amantes de música
eletrônica da região. A casa, que tem capacidade
para 400 pessoas, apresenta em sua estreia os

DJs EduardoMoretti, Erick Iansen e Eduardo
Schwartz em b2b comAlva K, paramarcar a data
em grande estilo. Ingressos antecipados custam
R$15 para elas e R$20 o masculino, podendo ser

adquiridos nos postosMimeMatriz e Reinoldo e

Ótica Safira. As reservas já estavam esgotadas ao
fechamento desta edição, mas pode-se tentar a
sorte pelos telefones (47) 96541373 e 33613121.

E-music no ondon
Boas baladas àvista, temos três atrações de peso do cenário eletrônico
confirmadas na agenda do LondonPub: DJ Fabrício Peçanha dia 11

de fevereiro, o retomo do DJMario Fischetti dia 31 demarço e, em

primeiramão, anunciamos que está confirmada apassagem do duo
Léozinho & Paciornik, em festa que será dia 5 demaio.

Fe.musc pelos poinls
Os points da cidade também entram no ritmo do Femusc,
aproveitando o agito que as centenas de visitantes promovem
na cidade. Baladinhas informais, confiram o que vai rolar fora
da Scar: o Sacramentum: Pub está isentando os estudantes
emúsicos credenciados de cobrança de ingresso, e, com o

palco livre para jam sessions, é point de únicas e inusitadas

apresentações; o London Pub faz na sexta-feira dia 27 e sábado
dia 4 duas noites com palco aberto, onde a galera pode subir para
apresentar-se sendo recompensada com brindes da casa; por fim,
a Licoreria planeja uma festa temática dia 28 em parceria com a

organização do evento, trazendo toda diversidade do evento para a
casa com garantia de música de primeira all night longo

OBRA NA MARECHAL
Há quem ainda desconheça o propósito daquela grande obra com
containers feita em esquina daMarechal Deodoro, bem em frente

ao Marcatto Center, e como faltam poucas semanas para a abertura
a gente traz o assunto de volta: trata-se de um garden center,
propriedade do Sr.Wagner Giacomini, que em Corupá trabalha há
mais de sete anos na área. O ponto, além de vender flores, plantas
exóticas e árvores adultas, irá conjugar espaço com um café e

também uma chocolateria. Se perceberem, a parte externa concebe
um pequeno lago com deck para instalação de mesas. Será um
refúgio verde para o coffee break emmeio à rotina cinza da cidade.

DIEGO jARSCHEL

....

= \

eJéssika
Scbafauser
marcaram

presença
noshowda

duplaTéo
&Edu,que
aconteceu
no último

domingo
nal'uel

Living

Os amigos Bruna Baratto e
Juan Cados ReaIi em happy
hour no Sacr.unentum Pub

.
...

eStou
ouvindo
Time For
Heroes,
dabanda .

rhe Libertines

-

]eferson França,
20 anoS, estudante.

ERlCDE LlMA

Eduarda Ramos faz wn break do
show da dupla lUeX&WiUian para
o shot da coluna, no LondonPub ./
...............................................................................

"O nomeda obra na prateleira da
livraria: 10 Futuro da Humanidade:

Tem mais de 100 páginas,
.

assombroso o otimismo do autor."

1
1
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Amigos nossos domais fino gostomusical, os publicitários
Douglas Stange e KélsonMendes pediram que guardássemos
alguns detalhes, mas enfim liberaram apublicação na coluna de
algumas linhas sobre o novo bar que estãoparaabrirna cidade

.

- uma das grandes premissas do ano.Alguém jáviu a obra, agora
em fase final, no endereço ao lado daStudioFM?Daarquitetura
à decoração, o ponto está ficando fantástico! Forammais de dez
mesesentreplanejamento dobare execução, queagoravão
entregar ao público um local com sete aínbíentes diferentes,
todos climatizados, tendo área exclusiva para fumantes.
Alternativa para certas noites, o point ainda terá um palco
para apresentar bandas emúsicos. A data de inauguração está

por ser definida, porhora fica apenas a ansiedade. _

"

. AGENDA
QUINTA-FEIRA 26/1
• 22h - Show com o grupo Pagode Pontocom
Local: London Pub 147 3055 0065
• 22h.- Show com o músico James, da banda Coyote Jack
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

SEXTA-FEIRA 27/1
• 22h - Sexta Femusc / Palco Aberto
Local: London Pub 147 3055 0065
• 22h - DJ Gi Bonelli / Shaw comÁlvaro & Magrão
Local: Upper Floor, em Guaramirim 147 9912 5911
• 22h - InauguraçãoRoom Music & Arts / DJs Eduardo
Moretti, Eduardo Schwartz, Alva K. e Erick Iansen
Local: 'Roam Music & Arts 147 3361 3121
• 22h - Ice eu te Pego / Shaw com Fernando Uma & Banda I
Shaw com Grupo Apogeu I Elas free até Oh
Local: Moving Up, em Schroeder 147 8856 8389
• 22h - Shaw com Ulysses e Thirray, da banda Deserta
Local: Sacramentum PUlJ 147 88321524

sÁBADo 28/1
• 22h - Preview 2012 TheWay / Shaw com Leo Lima & Banda I
Shaw com Elton & Fernando / DJ BibbeAndreatta
Local: TheWay 147 84330083
• 22h - Shaw com a duplaDany & Rafa / DJAdrian P I Elas free
até as 23h30
Local: Moving Up, em Schroeder 147 8856 8389
• 23h - Sax n' House / DJsAlex Silva, Sidix, Bino e Héron Lave /
Shaw com Leo & Luccas
Local: Banana Ioe, emUbatuba 147 8852 2252
• 22h - Shaw comTiago e Lenilson, da banda Camaleão Robô
Locak SacramentumPub 147 88321524

DOMINGO 29/1
• 20h30 - Shaw com a dupla Sandra & Leonarda / Elas free até
as21h
Local: London Pub 14730550065
• 20h - Pagode Chique / Shaw com Grupo Kibelleza / DJWill /
Double Caipirinha até as 21h
Local: Upper Floor, em Guaramirim 147 9912 5911
• 22h - Domingos Especiais deVerão / Shaw com a dupla
Mazzo &Gabriel/DI Bibbe Andreatta / Elas free atê as 22h30
e ganham uma caipirinha
Local: Fuel Living 147 8433 0083

.cONTATOS: AJTiba Mexican Bar· 33711160 . Banana Jee- 8852 2252 ' Choperia &:ondidinho· 33731299 ' Confraria do Churrasco· 32751449· Espaço do Oca· 3370 9160 • London Pub· 3055 3005
. Madalena Chopp e Cozinha "_3059. PaÍuáMusic-30550064· MOvingUP· 9998 6691 ,MrBael·96082166· Sacramentum Pub· 88321524, SevenChoperia' 91227190, 11IeWay -8433 D083
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado d� 3x3: .

PALAVRAS CRUZADAS
" ,

Rossotemf?o . A Recreativa <O pnrnE>tro reViS,O de- poklvros CI1U:::C\OOS do Bros:!
I ',I 'r I I I" ,

c

HORIZONTAIS
1. Importante marca francesa de relógios e joias
2. Sigla do estado de Torres I (Fig.) Severo, inflexível
3. Coragem, audácia
4. (Ouim.) O neodímio I Abreviatura (em português)

da Nicarágua I Sem valor (fem.)
5. Indigena mexicano, antigamente compreendido em

numerosas tribos
6. O centro de ... Minas I Drama lírico
7. A filha da filha Ilr de dentro para fora
8. Abrigo / Existir fundamentalmente, substancialmen

te
9. Levemente aquecido
10. Divisão de Saúde I Deusa marinha da mitologia

grega, era objetá de importante culto nos portos
e nas ilhas I As iniciais da atriz norte-americana

Jolie, de "Tomb Raider"
11. O conteúdo (quando cheio) do utensílio em que é

normalmente servida a comida à mesa
12. O nome da atriz Sorrah, da TV, teatro e cinema I

iO

Espera Deferimento
11

13. Aumento do tecido conectivo de um órgão devido
a um processo morboso.

VERTICAIS
1. (Autom:) Peça de metal macio que liga a biela ii

árvore de manivela ou esta ao mancai I Documento
de Arrecadação da Receita Federal

2. As mulheres do maior país africano I Interjeição
usada para chamar a atenção

3. Calçado munido de lâminas metálicas na sola' para
deslizar no gelo I Produto Nacional Bruto

4. (Pop.) Ato de roubar I Clarear (o cabelo)
5. Mencionado novamente, ou muitas vezes I Um de

senho à mão livre
6. Diz-se de ou músculo que tem três feixes fibrosos

em uma das extremidades I (Mús.) Sinais gráficos
representativos da altura e duração dos sons

7: A fúria dos sentimentos I Sigla de uma central de
. abastecimento de produtos alimentício.s, plantas,
etc.

8. As iniciais do atar norte-americano Eslevez I Diver
sidade de c oisas comparadas

9. Fruto agridoce, de pequenos grãos vermelhos Iln
trépido.
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A Recreativqa
desde 1950-'
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PREVISAO DO TEMPO,

SUDOKU

DIVIRTA-SE

Orçamento doméstico
No fim do 'ano, o Joãozinho volta da escola, vê o pai
fazendo contas do orçamento da casa, todo preocupado.
Aí elediz:

'

- Pai, eu tenho uma boa notícia para você! Você não vai
precisar comprar nenhum livro da escola paramim
neste ano!
- Que ótimo, meu filho! O que aconteceu?Você ganhou
os livros para o ano que vem?
- Que nada, pai! Eu repeti de ano mesmo!

Desconlorto
térmico aumenta
Segundo o EpagrilCiram, a
previsão dos maiores índices ,

de sensação de calor
(desconforto térmico,
medido no horário de
ocorrência da temperatura
máxima do dia) para os
próximos cinco dias são
dos municípios de São

Miguel do Oeste, Abelardo
Luz, Xanxerê e Chapecó.

'.

\

"

if''':it�
JDAÇABA
.....
19° 28°

. """

J� �."

CHAJlECÓ
.....
17° 24°

........ 0.."...-;
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 24°C

HOJE SÁBADO DOMINGO

MíN: 17°C ��
MÁX: 26°C

-

-

MAFRA
.....
14° 19°

\ CANDINHAS
.....
13° 180

Ensolarado
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�..;;
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r

Indica ultravioleta
..,.

Tempe:ratura'elevaclcl, ..

......

RIO DO SUL
. ....
140 21 °

LAGES
.....
150240

�•.l't

�";;i'
�. SÃO JOAQUIM
" .....
\. 100160

'�.....,

(i) \ \
SE v�rA v.. I r RA...

ARAQUARI
A quinta-feira terã o tempo
nublado com chuva de

manhã. Jã à tarde e à noite

pode garoar. A temperatura
varia entre 16"C e 22·C. Na
sexta-feira, o sol aparece,
mas fica encoberto com

�

JOINVILlE
.....
160220

@

/

JARAGUÁ DO SUL
. ....
160220

I

/

BLUMENAU
.....
160 240

""

r� I
't;;:;t I�� /

FLORIANÓPOLIS \ I

• .... '."J
190 250 1('

.,�

ril';if'�-;;
IMBITUBA

De hoje até o domingo, o índice
ultravioleta (IUV), medição da
radiação solar que provoca desde o
bronzeamento de pele até queimaduras
e câncer de pele, estará extremo em
Santa Catarina. A recomendação da
OrganizaçãoMundial daSaúde é evitar o
sol aomeio-dia, permanecer na sombra,
utilizar boné, camisa eprotetor solar.

O período do dia 30 de janeiro a 10

de fevereiro será de tempo firme
e seco no Estado, com pequena
chance de chuva no Litoral. Entre
os dias 3 e 4 de fevereiro, uma frente
friamantém variação de nuvens,
com chance de chuva. O período irá
registrar temperatura elevada em
todo o Estado.

.....
180 :.v

CRICVÚMA.....
190 260

e NOVA 23/1

�,"/ e CRES:::: 3:;:
<.� MINGUANTE 14/2

Parcialmente
Nublado

_;;;.
flf il�
Chuvoso

.Nublado

muitas nuvens.
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Placas escondidas pelomatagal
Sinalização de
trânsito ao longo
da SC-413 é

prejudicada pela
falta de limpeza nas

margens da rodovia

GUARAMIRIM/MASSARANDUBA

PEDROLEAL

Para quem precisa viajar atra
vés da rodovia SC-413, seja

no sentido Guaramirim-Mas

saranduba, seja seguindo a Ro
dovia do Arroz rumo a Joinville,
toda a atenção é pouca: ao longo
da via, não são raras as placas de
sinalização escondidas em meio
à vegetação.

A equipe de O Correio do Povo
esteve na SC-413 namanhã de on
tem - apenas naRodovia do Arroz,
são cinco placas cuja visibilidade
foi prejudicada, mas o caso é pior
rumo a Massaranduba: partindo
de Guararnirim, foram 11 sinais

bloqueados pelomato.
Segundo o novo superinten

dente do Deinfra (Departamento
Estadual de Infraestrutura), Ade
mirVicente Machado, o trabalho
de roçada da vegetação ao redor

NOMEAÇÃO
En&m.onovo
superintendente
Após quase 120 dias, o
cargo de superintendente
do Deinfra foi ocupado
nesta terça-feira, e com
isso os trabalhos de

recuperação das estradas,
paralisados desde que
o engenheiro Eduardo
Régua deixou o cargo,
em setembro do ano

passado, devem ser

retomados lentamente.
"Estamos avaliando a

situação das estradas,
reiniciando o serviço onde
é possível, e revendo onde
há mais danos", afirma
Machado. Com a função
vaga, o departamento
não tinha como assinar
contratos e ordens de

serviço, ou como' começar
novas obras.

da SC-413 já foi licitado e deve

começar em fevereiro, "Vamos
encaminhar uma equipe para a

rodovia, para verificar se há ne

cessidade de mudança no servi
ço", afirma. A licitação foi aberta
ainda no ano passado, mas com a

superintendência vaga, o contra
to não podia ser fechado.

Vandalismo

Outro problema que prejudi
'ca a sinalização é o vandalismo.

Segundo a aposentada Loni Sch
midt, de 63 anos, moradora da
Rodovia do Arroz, tanto as placas
de trânsito quanto os pontos de
ônibus da estrada são depre
dados com freqüência. "Onde
tem coisas para quebrar, tem

gente para estragar", lamenta.
Em dezembro, um sinal de cur

va adiante foi destruído ria vizi

nhança. "Foi gente bêbada no

fim de ano, acontece sempre",
conta. Sem conseguir contatar o
Deinfra, a aposentada colocou a

placa na frente de casa. "Assim os

motoristas ainda vêem a placa,
até que seja trocada", afirma. Se
gundo Machado, a substituição
das placas é feita de imediato, e

uma equipe do órgão deve visitar
" o local ainda 'esta semana.

Relatório de pesquisapode
ser entregue ainda hoje

..1

Diagnóstico do transporte coletivo
era esperado para &naI de dezembro

Após quase cinco meses, os re-
,

sultados da pesquisa de transpor
te coletivo realizada em setembro

pelo Instituto de Pesquisas Cata
rinense (IPC) estão prestes a sair:

segundo a sócia e gerente do IPC,
Tatiane Peters, o relatório deve ser

entregue hoje. "Nós entregamos
I uma versão preliminar no dia 4

de dezembro, e agora estamos fe
chando a versão final, com os da
dos adicionais pedidos pela Pre

feitura", afirma.
Porém, segundo a supervisora

de Controle de Transportes, Maria
Christina Quintaes, ainda não há
uma previsão para receber o rela
tório. "Nós vamos ter uma reunião
da comissão de transporte coleti
vo no começo de fevereiro, até lá o

relatoria deverá ter sido entregue",
diz. Isso porque o Setor de Trânsito
da Prefeitura ainda está retoman
do as atividades após o período de
férias coletivas.

A pesquisa custou R$ 75 mil,

e o relatório final deveria ter sido

entregue no dia 12 de dezembro.

Segundo Peters, houve uma ex

tensão no prazo para revisões e

para incluir dados que não foram
utilizados na primeira versão.

Foram 2.900 entrevistas, sendo
1.200 residenciais, 700 nos pon
tos de fluxo e mais 974 dentro
dos ônibus, para obter um retra

to completo das deficiências e

dos pontos fortes do sistema de

transporte coletivo do municí

pio. Após a entrega, os resultados
devem ser discutidos com a pre
feita Cecília Konell e a empresa
Canarinho, que tem a concessão

do serviço de transporte.

j
1
1
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ÁGUA

Samae define reajuste de 6,6%
Percentual

acompanha o INPC
e deve vigorar a partir
de IOde fevereiro.
'Iarífamínima será
R$18,29

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

OS consumidores de Jaraguá do
Sul devem preparar o bolso a

partir de Iode fevereiro. O Samae

(Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto) de Iaraguá do
Sul reajustou em 6,6% a tarifa de

água, que corresponde ao acumu

lado do INPC (Índice Nacional de

Preços ao Consumidor) de 2011,
a partir de fevereiro. Dessa forma,
a tarifa mínima, cobrada dos que
consumem até 10 metros cúbi
cos passará de R$ 17,15 para R$
18,29. Esclarecimentos podem
ser obtidos na sede do Samae, no
ÁguaVerde, ou pelos telefones (47)
2106-9100, das 8 às 16h de segun
da a sexta-feira. O órgão mantém

plantão permanente para emer

gências no abastecimento.
Segundo o assessor de comu

nicação e gestão ambiental do

MARCELE GOUCHE

MAIS CARA .

"

:i''il11pMnm
"I.!l1 'tolO(í

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

1" VARA CíVEL

Samae de Iaraguá do Sul, Vinícius
Schweighofer, o município aten

de 35.642 ligações domiciliares de
água, que correspondem a 99,7%
da cobertura da área urbana. Já a

área rural é abastecida em 11,5%.
A capacidade de produção de

água do Samae é de 600 litros de

água tratada por segundo, capta
das da ETA (Estação de Tratamen
to deÁgua) central, no ÁguaVerde,
da ETA Sul, no Garibaldi, e das
unidades independentes deÁguas
Claras, Krause, Rio Molha, Santa
Luzia e BoaVista.

O reservatório da Serrinha dis

põe de 1,5milhão de litros e ameta

é fechar 2012 com três milhões de
litros de água tratada. No BoaVis
ta já existem dois reservatórios de
100 mil litros cada e este ano está

previsto instalar o terceiro reserva
tório, commais 100mil litros.

Outra meta do Samae é passar
a ter cobertura de 80% no esgo
to sanitário, já que hoje está em

49,9%.A intenção éestender o ser
viço nos bairros São Luís, Parque
Malwee, Barra 'do Rio Cerro, Rio
da Luz, assim como parte da Vila
Lenzi, Nova Brasília, Tifa Martins e

Jaraguá Esquerdo. A obra será via
bilizada através do financiamento
de R$ 21 milhões da Caixa Econô
mica Federal, mais R$ 3 milhões
de contrapartida da Prefeitura.

Lunender terá horário flexível em fevereiro
As empresas do Grupo Lunender

passarão a adotar o sistema de horá
rio flexível a partir de Iode fevereiro.
A medida atingirá cerca de 500 dos
1.752 funcionários das unidades de

Guaramirim, Corupá � Jaraguá do
Sul, que atuam nas áreas adminis
trativas. Os trabalhadores recebe
ram oficialmente a comunicação
para que iniciem as adequações de
entrada e saída no início da semana.
Serão beneficiados com a possibi
lidade de optar pelo início das suas

jornadas de trabalho às 7h, 7h30 ou

23,94m, com lote 04 de Honório Pradi; lado
esquerdo, 22,76m, com lote 07 de Marcelo
Pradi, matrícula 53.700 do CRI da Comarca
de Jaraguá do Sul; avaliação R$ 15(l.000,00
em 22/03/2010. Depositário: Conrado
Riegel Neto. Vistoría: rua Eleonora SaUer

l' Leilão/Praça: 01/0212012 -14:00 horas - Pradi, 285, Jaraguá do Sul-SC.
Porvalor igualou superior a avaliação. Processo: 036.11.004903-4 (0004903-
�'Leilão/Praça: 13/0212012 -14 :00 horas - A 44.2011.8.24.0036)

.

quem mais ofertar, desde que não a preço vil Exequente: Evane SalbegoZambelhME
Local: Átrio do Fórum de Jaraguá do Sul-SC Executado: Turma do Barulho
- Rua: Guilherme CristianoWackerhagen, nO Confecções LIda.
87 - Vila Nova, fone: (47')3275·7200. Bem: 01) 500,00m de tecido tactel (70%
Advertências: 01) Ficam intimadas as algodão e 30% poliéster e/ou outro com

partes através deste Edital, caso não o sejam 100% poliéster), cores sortidas; avaliação do
pelo Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); metro R$ 18,00; totalizando R$ 9.000,00; 02)
02) Os credores hipotecários, usufrutuários 300,00m de viscose com elastano, cores

ou senhorio direto que não foram iniimados sortidas; avaíiaçâo do metra R$ 36,00;
pessoalmente, ficam neste ato intimados da totalizando R$ 10.800,00. Total R$ 19.800,00
realização dos respectivos praças/leilões em 19/02110. Depositário: Pedro Manoel

(art. 698 CPC); 03)A verificação do estado de Coelho. Vistoria: rua José Bruner, 283,
conservação dos bens poderá ser realizada Czemiewicz, Jaraguá do Sul-SC.
pelo pretenso arrematante, .se desejado, Ônus: Os tributos incidentes sobre os bens
mediante acompanhamento de Oficial de móveis e imóveis, multas sobre os

Jusliça. automóveis bem como contas vinculadas as
VICENTE ALVES PEREIRANETO, Leiloeiro concessionárias telefônicas, correrão por
Público Oficial e- Rural, devidamente conta exclusiva dó arrematante. Para
autorizado pela Exma. Sra. Ora. KARINA arrematação em primeira praça, os valores
MULLER, Juiza de Direito Substituta da l' das avaliações serão corrigidos
Vara Cível da Comarca de Jaraguá do Sul- monetariamente até a data do leilão/praça,
SC, venderá em Praça/Leilão, na forma da ondeovalordo lanço não poderá ser inferiora
Lei.em dia, hora e local supracitados. os bens avaliação efetuada, sendo que, não
penhorados nos processos a seguir: ocorrendo a venda ou adjudicação nesta,
Processo: 036.08.006803-6 (0006803- será levado à segunda oportunidade,
67.2008.8.24.0036) conforn:e data e horário supra. onde haverá a

Exequente: Julio Leitempergher ahenaçao a quem rTl_als ofertar (art. 686, VI,
Executado:ConradoRiegel Neto CPC), desde que nao a preço VII (art. 692,
Bem: Apartamento de nO 303, do Cond. CPC). Os honorários do Leiloeira na razão de
Edifício Silvio Pradi, situado na rua Eleonora 5% (cinco por cento) correrão por conta do
Satler Pradi, n° 285, em Jaraguá do Sul, no comprador, remiten�e ou adjudican�e em

tercero andar, com 03 quartos, com área caso de �rremataçao, acordo/rerniçêo ou

privativa de 100.31 m', área deusa comum de ad)udlcaçao. respecttvamente, conforme
_ divisão não proporcional de 13,50m': área de compelente Portana. expedld_a por esta

uso comum de divisão proporcional de CO,marca. !"la.lores I�formaçoes com o

3136m' área total construida de 14517m' LelloOlro Publico OfiCiai e Rural VICENTE
in�luind� box de garagem de núme�o 09: ALVES PEREIRANETO, fone/fax (47) 3026-
sobre o terreno com área total de 786,75m', 1615, site www.agencialeilao.cqm.br. end.·
constante dos lotes 05 e 06, confrontando: Rua x:..t de Novembro, 4315, sI. 109/111,
frente 33 70m com a rua 350·Eleonora Centro Comercial Expoville, Glória, Joinville
Satler' pradi �incidindo com alinhamento SC. Exma. Sra. Ora. KARINA MULLER,

. predial; trav�ssão dos fundos, 33,70m, com Juiza de Direito Substituta da laVara Cível da
terras de Conrado Riegel Junior; lado direito, Comarca deJaraguá do Sul·SC.

Bh, com a saída às 16h48, 17h18 ou

17h48 respectivamente.
A iniciativa visa contribuir para a

redução do fluxo de veículos nos ho
rários de pico, mas segundo a empre
sa, também para reter talentos. É a se

gunda indústria da região que passou
a adotar a flexibilização da jornada .

de trabalho com seus empregados. O
pioneiro na adoção do sistema foi o

GrupoWeg, desde 21 de novembro de
2011. Os bons resultados obtidos com
a redução nos congestionamentos
com a iniciativa daWeg teria reforça-

do a decisãona Lunender.
Para a diretora administrativa,

Viviane Cecilia Lunelli, "trabalhando
satisfeitos, os profissionais perma
necem e se desenvolvem dentro da

empresa, o que reflete na qualidade
do trabalho realizado".

O grupo Lunender soma cinco
unidades fabris no Vale do Itapocu.
As duas unidades em Guaramirim
somam 998 trabalhadores. Já as

duas fábricas localizadas em Corupá
e Iaraguá do Sul integram respecti
vamente 647 e 107 empregados.

DJ.VULGAÇÃO

�.�

� ADESÃO

Unidade de
Guaramirim
está entre
as.éiIaco da
empresa e

beneIiciará 500
tl'abalhadores
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COLETA SELETIVA

Moradora reclama
de falhas no serviço
Prefeitura e Ambiental estudam ampliar
ações para atender aumento na demanda

J����DOSUL
LORENA TRINDADE

I\. pós vários telefonemas e re

r1clamações, a técnica em Raio

X, Cleide Araújo Largura não sabe
mais o' que fazer. Ela já pediu para
a empresa Ambiental, responsável
pela coleta de lixo em Iaraguá do
Sul, para que passem pela sua rua,
no bairro Vila Lalau, e recolham
todo os materiais recicláveis, que
ela faz questão de limpar e orga
nizar há quatro anos. De acordo
com Cleide, n9 início dos serviços
de coleta seletiva, raramente o ca

minhão falhava. No entanto, de
acordo com ela, a situaçãomudou
há aproximadamente dois anos.

Ao perceber a falta de periodi
cidade do recolhimento de mate

rial reciclável, ela ligou para aAm
biental e conseguiu que a empresa
pegasse o lixo juntado por ela com
um carro menor. "Parece que eles

não estão dando importância para
este serviço. O lixo comum nunca

falha", diz. "As pessoas acabam de
sanimando de ter que organizar o
lixo reciclável", acrescenta. .

A reportagem de OCP entrou

em contato com a Ambiental.
Conforme o assistente administra

tivo, Alisson Rangel, seria preciso
ir até a casa de Cleide para veri
ficar o porquê de não passarem
por aquela rua. Antes mesmo do
fechamento destamatéria, Alisson
e um fiscàl estiveram no endereço
e conversaram com Cleide. "Já es

tivemos na casa dela. Houve falhas
e os motoristas dos caminhões
foram advertidos. Isso não deve
acontecer mais e faremos o possí
vel para que não se repita', garan
te. Rangel aconselha que .em casos

como o de Cleide, os cidadãos de
vem entrar em contato com aAm

biental, pelo telefone 3275-3655.
De acordo com o engenheiro

Florestal Robin Pasold, da Secre
taria de Obras da Prefeitura, aAm-

-

biental estuda duplicar o serviço r

de coleta seletiva. Até o fim de

março, a intenção é ter mais um
-

caminhão e duas equipes nas ruas �

do município. "Precisamos aten

der a demanda. O volume aumen

tou", diz. Pasold pede à população '

para que se atente: "lixo reciclá
vel é o que está limpo. Patinho
de iogurte com testo do líquido,
por exemplo, acaba sendo leva
do para o lixo comum", alerta.
Ele destaca que outros projetos
estão nos planos da Ambiental
e da Secretaria de Obras, como
o.recolhimento de óleo de cozi
nha para reciclar. No entanto, o
material ainda não está sendo
recolhido. O que pode ser feito é

en.tregar o óleo usado nas escolas
da rede municipal, de preferên
cia acondicionado. em garrafas
pet. Semanalmente, uma empresa
recolhe este óleo usado e em troca

as escolas recebem materiais de

limpeza. O óleo é utilizado como

matéria prima pela empresa.

�

Cleide mostra o acúmulo de lixo
reciclável na entrada de sua casa

:;

I
I

I
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,
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POLIESPORTIVO

Inscrições abertas aos Jogos do Sesi
Pesquisa aponta o retomo de R$ 11,50,
para cada real investido no desporto
JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

As empresas interessadas em

participar da 31 a edição dos

Jogos do SESI já podem prepa
rar seus uniformes. As inscrições
para as treze modalidades do pri
meiro semestre estão abertas até
o dia 17 de fevereiro.

Os industriários podem optar
entre as modalidades de canas

tra, canoagem,. dominó, futebol
de campo, futebol sete, futsal,
general, handebol, sinuca, truco,
tênis de mesa, xadrez e caxeta -

que estréia na competição.
"No ano passado tivemos a

participação de 49 empresas da

região nos Jogos do SESI, movi
mentando mais de quatro mil.
industriários", festeja o promotor
de lazer EronWaltrick.

Segundo ele, a entidade tentará
manter esses números nesta edição,
já que existemalgumas limitações a
serem respeitadas. ''A principal de
las é o fato da gente só ter o fim de

semana para realizar os jogos, que
normalmente acontecem no sába
do pelamanhã", comenta.

Estudo
"É importante as empresas

terem em mente que terão um

retorno de R$ 11,50 para cada real
investido no desporto de seus in

dustriários", afirma Waltrick, en

quanto apresenta um estudo reali
zado pelo Departamento Nacional
do SESI em 2010, com 3.459 parti
cipantes da fase municipal dos Jo
gos do SESI em todo o Brasil.

Foi a primeira vez que se procu
rou fazer um estudo com base cien
tífica sobre o assunto. ''A pesquisa
deixou claro que o investimento no

esporte retorna em qualidade de

vida e na redução do absenteísmo.
Ou seja, o funcionário acaba fal-

. tando menos e produzindo mais",
concluiWaltrick, que pretende en

tregar uma cópia do estudo para
cada gestor de esporte das empre
sas participantes.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

."... c2t'r:
Nível técnico costuma atrair equipes de fora, como o blumenauense Loes

Torneio deVerão de Schroeder apresenta datas
o Torneio de Verão de Schro

eder começa a tomar forma. A

primeira reunião da comissão

organizadora aconteceu no iní
cio da semana e definiu datas

importantes. A primeira delas é
a data de início do campeonato -

que chega à sua 19a edição - pre
visto para 24 de fevereiro.

Assim como nos últimos
anos, as inscrições serão limi
tadas. As equipes interessadas

podem entrar em contato com

a Diretoria de Esportes e Lazer
a partir de Iode fevereiro, pes
soalmente, por e-mail (editeh@
schroeder.sc.gov.br) ou telefone
(3374-0322) .

Conforme informa a asses

sora esportiva Edite Hang, o

campeonato não deve ter al

terações quanto à sua forma
de

.

disputa. Detalhes como

participação de atletas fede-

rados e a quantidade dos mes

mos serão definidos no con

gresso técnico.
Edite se disse surpresa com

a criação da Copa Beira Rio de

Futsal, evento que tem como

objetivo principal preparar as

equipes para o Torneio de Verão,
"Acredito que isso seja resultado
da credibilidade que alcançamos
ao 'longo desses quase vinte anos

de competição", diz.

FUTEBOL (
Leão encara
Perdigão
o gerente de futebol
do Sport Club Iaraguá,
Rodrigo Stoco, esteve
em Curitiba na terça
feira. Lá se reuniu com
o ex-jogador Perdigão,
para definir mais alguns
detalhes acerca do
amistoso marcado para
o dia 11 de fevereiro, às
16h, entre o Leão doVale
e osAmigos do Perdigão.
Stocco aproveitou a

oportunidade para
apresentar ao ex-atleta de
Internacional eVasco o

planejamento estratégico
do clube. Segundo o

dirigente, Perdigão
gostou do projeto, o qual
pretende avaliarmais
de perto quando vier ao
município. "Caso tudo /

- ocorra de forma positiva,
poderemos ter novidades
no Iaraguá em breve",
informa Stocco.

II1II

FUTEBOL

Timão vence
aCopinha
O Corinthians faturou
seu oitavo titulo na Copa
São Paulo de Futebol
Junior namanhã de

.

ontem, em um Pacaembu
lotado. A conquista
não foi fácil. Do outro
lado do campo estava

o Fluminense, time
com grande tradição
no torneio. E foram os

cariocas quem saíram na

frente, aos 3' do segundo
tempo, quando Michael
aproveitou uma falha
do arqueiro adversário .:
A virada veio ao melhor
'estilo Corinthians', com
dois gols do zagueiro e

capitão Antonio Carlos,
ambos de cabeça, aos 20'
e aos 43'. Coincidência
ou não, o atleta foi
revelado no Fluminense.
"Fui dispensado, para
graças a Deus jogar no
Corinthians", destacou.
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Novas regras passam
valerapartirde abril
Placas refletivas serão obrigatórias para
quem emplacar veículo

JARAGUÁ DO SUL

CAROL�ACARRADORE

" partir de abril, novas regras se

.l'\rão adotadas para o motorista.
Todo emplacamento de veículo
zero quilômetro ou troca de domi

cílio, precisarão de placas cobertas
com película refletiva.A determina

ção do Contran (Conselho Nacional
de Trânsito) passa a vigorar a partir
do dia Iode abril.

O despachante Edio Nei Dol
zan explica que a medida do
Contran é válida para amenizar

problemas de insegurança. "Em

lugares mais escuros, o refletivo

ajudará na sinalização do automó
vel. Assim como facilitará a visibi-

lídade da Polícia na hora da fiscali
zação", enfatiza.

Ele esclarece que veículos em

placados até o dia 31 de março não

precisammudar aplacapara a refle
tiva, assim como quem irá renovar o
licenciamento.

Em Iaraguá, a nova medida irá

aquecer omercado de placas.Amé
dia de transferência de domicílio na
cidade chega amil por mês.

Essa nova regra também quer'
dizer que, a partir de abril, o con

sumidor irá pagar um pouco mais
caro pelo serviço. O par de placas de
alumínio refletivas para automóveis
(carros, caminhões e carnionetes)
custam R$ 115. Placa refletiva para
motos custaR$ 65 (preço tabelado).

Motos terão

placas maiores
As placas refletivas não são a

única novidade deste ano. A par
tir de lo de abril, todas as motos

emplacadas deverão ter placas
maiores do que as antigas. O des

pachante Edio Nei Dolzan infor
ma que o novo tipo de sinaliza

ção passa a ter 170 mm de altura
e 200 mm de comprimento. Atu
almente, as placas para motos

são de 136 mm de altura e 187
mm de comprimento. A justifi
cativa do Contran também seria
maior visibilidade e segurança
dos motociclistas. Os caracteres

também devem ser aumentados,
passando de 42mm para 53mm
de altura.

ARQUIVOOCP

Placas reftetivas devem ajudar na sinalização e facilitar a visibilidade

Motoqueiro morre
em acidente
O jovemWillian da Silva Ferreira,
27 anos, morreu por volta das
22h de terça-feira, ao se envolver
em um acidente na BR-280, em
Guaramirim, próximo à entrada do
bairro Guamiranga. Ferreira teria
colidido com outramoto guiada
por Cleber Zem, 30 anos. Na carona
estava Adriana RosaXavier Neto,
32, grávida de cinco meses. Os dois
foram encaminhados ao hospital São
José, em Iaraguá do Sul. No início da
manhã do mesmo dia, outros dois
motociclistas perderam a vida em
um acidente, na SC-416, no bairro
Rio Cerro, em Jaraguá.

'Animal é vítima ae
espancamento
Um caso inusitado chocou a comunidade de Corupá.Avaca,

pertencente ao rebanho do Seminário Sagrado Coração de
Jesus, foi encontrada com sérios sinais de espancamento, na
manhã de ontem. O padre CíceroMurara conta que a vaca de
corte teria dado à luzumbezerro na noite anterior. Obezerro
morreu horas depois do parto.Avaca então foi isolada das
demais e recebeu osmedicamentos necessários. Pelamanhã,
funcionários se depararam com o portão aberto e o animal

ensanguentado. "Foi uma violência sem tamanho. Ela estava
com sangue pelo nariz, pelo corpo, o chifre quebrado e

muito ferida. O animal foi espancado com um pedaço
de madeira da própria estrebaria. Foi umamaldade sem
tamanho", desabafa o padre.A vaca foimedicada e se

recupera bem. O caso foi registrado naDelegacia deCorupá
que irá investigar o crime. Até omomento, não hápista de
quem poderia ter causado os ferimentosno animal.

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

o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de

Jaraguá do Sul - Samae, torna público que tendo em

vista o relatório apresentado pela SOCIESC - Socie
dade Educacional de Santa Catarina, responsável
pela operacionalização do Concurso Público - Edital

.

001/2011, homologou os resultados finais do Concur
so Público - Edital 001/2011, para os candidatos de
vidamente aprovados.
Informamos que a lista contendo o cargo, o número de

inscrição, o nome, a pontuação final e a classificação,
obtida pelo candidato, em ordem da classificação final,
encontra-se publicado no mural do Samae e no endere

ço eletrônico http://www.sociesc.org.br
Jaraguá do Sul, 25 de janeiro de 2012 .

Isair Moser - Diretor Presidente

Tabelionato G"iesbach
Notas e PI'otesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL-Se
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer porescrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legaL FICAM INTIMADOS DO PROTESTO: ,,�

Apontamento: 200069/2012 Sacado: ANTONIO BASANELA DA SILVA Endereço: RUA ERWIN RUX89 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89264-600 Credor: T E S COM E REPRESENTACOES=A ME Portador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 08551004
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Data para pagamento: 31/01/2012-Valor total a pagar R$2�9,46 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$ 0;60 Emolumentos:R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 200077/2012 Sacado: CINDER COM, E TRANSPORTES=A Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO
2185 - Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89253·100 Credor: FLORIANI EQUlP PESCRITORlO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
2955-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 992,85 - Data para pagamento: 31/0)/2012- Valor total a pagar R$J.068,43
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 992,85 - Juros: R$ 2,97 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 200002/2012 Sacado: DOSETEC INDUSTRIALELEIROELElRONlCA=A Endereço: RUA LUIS BORJO
!lN 801- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-500 Credor: DIFUSODISTRPARAFUSOS EWALD=A Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 26778 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 851,25 - Data para pagamento: 31/01/2012-Valor total a pagar
R$928,54Descrição dos valores: Valor do título: R$ 851,25 - Juros: R$ 3,12 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 199649/2012 Sacado: DULCE HELENAMELDAU BENKE Endereço: RUALlJIZMARANGONI 245 - Iaraguã
do Sul-8C - CEP: 89259·100 Credor: FISCHERCOMERCIO OETINTASEMATERlAISA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
4078/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 500,20 - Data para pagamento: 31/01/2012- Valor total a pagar R$564,53
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 500,20 - Juros: R$I,16 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 200035/2012 Sacado: ESTAMPARIAMAISBRASIL=AME Endereço: RUAJACOBDA SILVA 100 - Jaraguá
do SuJ-SC- CEP: 89258-390Credor: LAMBERTIBRASILPRODUTOSQUIMICOS=A Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
2000893A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 354,00 - Data para pagamento: 31/01/2012-Valor total a pagar R$427,71
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 354,00 - Juros: R$ 0,35 Emolumentos: R$ iI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 200031/2012 Sacado: GABAR INDUSTRIA DE MAQUINAS LIDA Endereço: ROD SC 416 KM 16,5 5305-
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DEACOS ll'DA Portador. - Espécie:
DMI - N'Titulo: 139080·1· Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 873,81 - Data Para pagamento: 31/01/2012- Valor total a
pagarR$954,70Descrição dos valores: Valor do título: R$ 873,81- Juros: R$ 2,03 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital:
R$ 23,10. Condução: R$ 23,20· Diligência: R$ 20,96

-

Apontamento: 20.0040/2012 Sacado: IR JARAGUA Endereço: RUA JOSE TIlEODORO RIBEIRO 440 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89258-000 Credor:ATUAL CARGAS TRANSPORTES ITDA Portador. - Espécie: DMI - N°TItulo: 0001 049569 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 95,70 - Data para pagamento: 31/01/2012-Valor total a pagarR$169,25 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 95,70· Juros: R$ 0,19 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$ 15,46

Apontamento: 200094/2012 Sacado: KAROISA LIDAME Endereço: RUAWAtIERMARQUARDT 30.50 SALA 02 - BARRA
Do RIO MOLHA - Jaragué do Sul-SC - CEP: - Credor. H I INDUSTRIADEEI'IQUEIAS SA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0004635702 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.037,1O - Data para pagamento: 31/01/2012-Valor total a pagar
R$I,107,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.037,10 - Juros: R$2,76Emolumentos:R$Il,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 200072/2012 Sacado: KRAUS & CATELAN ALEXANDRE ll'DAME Endereço: RUAJOAO JANUARlO AYRO
SO 1723 SALA 01- Jaregué do Sul·SC - CEP: 89253-100 Credor: UNISERV INFORMilTICA=A Portador. - Espécie: DMI
- N°Titulo: 09360112 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 200,00 - Data para pagamento: 31/01/2012- Valor total a pagar
R$273,2l'Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,69 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$
23,10. Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71 ....

Apontamento: 199943/2012 Sacado: UON COMERCIO DEMAIERIAISDE CONSTRUCAO Endereço: RUAALWIN KOCH
1559 - Jaraguá do Sul-SC· CEP: 89254·210 Credor: OXFORD PORCELANAS SA Portador: - Espécie: DMI· N° TItulo: 73652
OI - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2,441,72 - Datapara pagamento: 31101/2012-Valor total a pagarR$2,525,52 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 2.441,72 - Juros: R$ 6,51 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20. - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 200030/2012 Sacado: WJA DE ROUPAS VAES=AME Endereço: RUAWALTER MARQUARDT 155 SALA
13 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: VILEIRO INDUSTRIA DE CONFECCOES=A Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: E0729/02 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 273,12 - Data para pagamento: 31101/2012-Valor total a pagar
R$336,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 273,12 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 2000.62/2012 Sacado: MARLON RODOLFO ROSA Endereço: RUA OSVALDO GLAlZ 40 - Iaraguã do Sul
SC - CEP: 89259·120 Credor: r:OOP DEECON E CREDITO MUTUO DOS Portador: MC SOM E ILUMINACAO LIDAME
Espécie: DMI • N'Tirulo: 000024-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 769,00 - Data para pagamento: 31/01/2012- Valor

-

total apagar 11$833,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 769,0.0 - Juros: R$ 1,53Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,1 O Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$ 5,27

.

Apontamento: 199834/2012 Sacado: SERASTlAOHECK Endereço: RUAJOAO MASS, 108 - Jaraguádo Sul·SC - CEP: 89260-
644 Credor: CENTRO FORM CONDLES ITDA EPP Portador: - Espécie:DMI - N'Tirulo: 28279· Motivo: falta depagamento
Valor: R$ 52,00 - Data para pagamento: 31/0t /2012- Valor total a pagar R$133,07 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 52,00 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$1I.60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 199515/2012 Sacado: SILVIA EUANE SZEPANSKI Endereço: RUA FRANCISCO VEGIN1223 CASA - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: 89255-270 Credor: PODERIMOVEIS ll'DAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0000009775 - Moti
vo: falta d� pagamentoValor: R$ 938,03 - Data para pagamento: 31/01/2012- Valor total a pagar R$1.021,27 Descríção.dos
valores: Valor do título: R$ 938,03 - Juros: R$ 10,63 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 199825/20.12 Sacado:VENTURITRANSPORJF.5 ll'DA ME Endereço: RUAGIOVANTVICENTI 54 - jARAGUA
DO SUL - CEP: Credor: POSTO DE MOLAS GUARAMIRlMLIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0093.(2/2),1292 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 725,00 - Data para pagamento: 31/01/2012- Valor total a pagar R$799,30 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 725,00 • Juros: R$I,69 Emolumentos: R$Il,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ .

23,20 - Diligência: R$14,71

Certifico; que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de 26/01/2012.
Jaraguá do Sul (Sq, 26 de janeiro de 2012,
Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 15

I
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
WWW.vw.com.br. Promoção válida até 31/01/2012 para veículos Okm, pintura sólida e custo de frete incluso. Novo Jetta 2.0 Total Flex, transmis
são manual (cód. 1623H1). Preço à vista a partir de R$ 65.755,00.

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

- Cápsula de óleo de coco
A Ekilíbrio traz novidades para quem quer perder peso e medidas com saúde.

Feito à base de coco, o óleo natural acelera a queima de calorias, tira a fome, regula o intestino e &juda a secar alguns
quilinhos.
O óleo do coco é considerado auxiliar no emagrecimento quando incluído no cardápio diário. É rico em substâncias
antioxidantes e apresenta propriedades funcionais, conferindo diversos benefícios à saúde.
O óleo de coco auxilia no emagrecimento devido ao seu efeito termogênico, que aumenta o gasto energético do organismo. Ele
controla a compulsão por carboidratos, pois proporciona uma sensação de saciedade. Diminui também a compulsão por
doces.
Além de &judar no emagrecimento o coco tem alto poder antioxidante que colabora na diminuição da produção de radicais
livres, graças à ação dá Vitamina E. Melfiora o sistema imunológico. Previne e age no combate a bactérias e fungos. <

Conseqüentemente, facilita a absorção dos nutrientes, aumentando todas as defesas do organismo.
Ele &juda a reduzir o colesterol ruim (LDl) e promove a elevação do bom (HDl), contribuindo assim para a prevenção e o

tratamento das doenças cardiovasculares.
Ele &juda a regular a função intestinal e ainda protege aflora.
Beneficios do óleo de coco
- Acelera o metabolismo

.

- Melhora o funcionamento do intestino
- Reduz a gordura abdominal
- Diminui a fome e a ansiedade
- Reduz o colesterol ruim
- Retarda o envelhecimento

Você encontra o óleo de coco em Cápsulas na Ekilíbrio Farmácia de Manipulação!
Consulte seu médico ou nutricionista.

�e.\RA DE JARAGUÁ Do
f?\O 8ú(,
Manipulação de Fórmulas M�dicas
Dermatológicas � Fitoterápicos

Conheça também nosso Composto ativador, do bronzeado com Betacaroteno,
Urucum e Vitamina E. Um meio natural e eficiente para alcançar um bronzeado
bonito e duradouro sem deixar de proteger a pele dos raios UV.
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