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EDUARDOMONTECINO

CONTINUA O PERIGO
Após as chuvas de quarta-feira, o risco de desUzamentos persiste na região e a
Defesa CivU se mantém alerta, monitorando áreas de risco. Uma casa na rua Cecília
PlaninschekMárquardt, no bairro Rau (foto) é um dos casos que preocupa. Página 5

QuarteldaPMestá
emfase de conclusão
APÓS ENTRAVES BUROCRÁTICOS, PARALISAÇÃO
de quase um ano nos trabalhos e problemas com
omau tempo, o término das obras de construção
do quartel daPolíciaMilitar, emGuaramirim,
está previsto para fevereiro. Hoje, os policiais
trabalham em área alugada de apenas 150

metros quadrados. Página J:9

co' I

Investimentos

para aSaúde
o SECRETÁRIO FRANCISCO

Garcia anunciou a construção
de cinco novos postos de
saúde, com investimentos que
vão superar os R$ 2 milhões.
Outras unidades estão sendo
reformadas.Página 6

OS FIÉIS SEM FÉ ...
Para prosperar
é preciso. mais
que tudo. da

água benta
do suor.

LUIZ CARLOS PRATES

Página 3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 10,5% 18.JANEIRO.2012

D TR 0,060% 26.jANEIRO.2012

I CUB 1.128,35 JANEIRO.2012

C BOVESPA te 0,98% 26.JANEIRO.2012

A POUPÂNÇA 0,6287 26.JANEIRO.20 12
"

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7432 1,7442 .. -0,95%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6800 1,8200 * 0,55%
E EURO (EM R$) 2,2938 2,2955 '" -0,37%
S LIBRA (EM R$) 2,7451 2,7470 Cf- -0,31%

DIVULGAÇÃO

Vida nova
o Projeto SDR de Inclusão Digital
passa a ser um parceiro da
Comunidade Terapêutica Vida
Nova, de Iaraguâ do Sul, entidade
que oferece tratamento voluntário
para dependentes químicos do
sexo masculino de 12 a 18 anos.

Através da parceria, equipamentos
doados para o projeto são .

encaminhados para a entidade,
que se responsabiliza pela limpeza,
montagem e reciclagem das peças.
Os residentes aprendem sobre

manutenção de computadores

e também recebem noções de
informática.Além disso, exercem a

cidadania, já que os computadores
montados por eles são entregues
a estudantes da rede estadual de
ensino que tenham boas notas e

baixa renda.

Formação de qualidade
Senai de Jaraguá do Sul comemora a classificação de uma de
suas alunas do CUJso médio em primeiro lugar no vestibular
para matemática na UFSC. Ela já havia conquistado menção
honrosa na Olimpíada de Matemática 2011.

Horário Ilexível
A partir do dia lo de fevereiro, a Lunender passa a adotar
o sistema de horário flexível para os colaboradores do
turno normal em suas unidades de Guaramirim, Jaraguá
do Sul e Corupá. Com o novo sistema, em torno de 500

colaboradores serão beneficiados. A adoção do horário
. flexível tem não só o objetivo de auxiliar na redução do
fluxo de veículos nos horários de pico, mas principalmente
de contribuir para o aumento da qualidade de vida
do colaborador, que passa a termaior disponibilidade
para administrar seus compromissos pessoais. Para a

Lunender, a flexibilização é também a oportunidade de
reter profissionais de talento. "Trabalhando satisfeitos, os
profissionais permanecem e se desenvolvem dentro da

empresa, o que 'reflete na qualidade do trabalho realizado",
afirmaViviane Cecilia Lunelli, diretora administrativa.

··Imposlo" indireto
Em 2011, os consumidores brasileiros
de energia elétrica pagaram R$ 17,6'
bilhões - 2012 deverá bater em R$ 19
bilhões - que vem embutido na conta
e vai para bancar o sistema elétrico
brasileiro. Este crescente encargo
se deve a uma distorção no modelo
brasileiro, pois todos os investimentos
necessários para a implantação de
uma novausina são cobertos durante
o prazo de concessão. Uma vez
finda a concessão, esta usina deveria
voltar de graça para o governo que,
através de um novo leilão, poderia
levantar recursos.sem onerar o

consumidor. Isto, no entanto,
não está acontecendo e por isto o

consumidor fica com o ônus.

"

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Inexigibilidade de Licitação - 5/2012

Tipo: Menor Preco - por itens

Objeto: CREDENCIAMENTO UNIVERSAL DE LABORATÓRIOS DE
ANÁLISES ClÍNICAS
Entrega dos Envelopes: 30/01/2012 à 31/12/2012

Q Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e �orário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta

feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, fone (47) 3373-
0247, ou ainda, através do site: www.guaramirim.sc.gov.br.
GlJARAMIRIM, 26(vinte e seis) de janeiro de 2012(dpis mil e doze)

NILSON-BYLAARDT - PREFEITO MUNICIPAL

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO"": SAl\I1AE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 10/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: TIJOLO DE CONCRETO MACiÇO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/1/2012,
das 8h às 11 h30 e das t3h às 16h
DATA DA ABERTURA: 10/02/2012 10 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site:
www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente
. i

� LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO W 04626

l° 18.917 250.000,00
2° 56.962 22.000,00
3° 38.370 12.000,00
4° 62.742 11.000,00
5° 66.873 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO W

04 - 06 - 15 - 20 - 23

30 - 34 - 35 - 37 - 44

45 - 56 - 58 - 67 - 72

79 - 82 - 86 - 92 - 00

MEGASENA
SORTEIO N°

01 - 19 - 24 - 26 - 52 - 55

QUINA
SORTEIO W 2807

18 - 39 - 50 � 53 - 65

Dois motores síncronos

para operar em planta
estatal Codelco - Divisão 'Ieniente. ampliar
a produção em suamina de cobre, à estatal chilena
Codelco - Divísion El Temente precisou troçar antigos
equipamentos por modelos potentes. E para
garantir uma troca eficiente e confiável, apostou
na parceria com aWeg para o fornecimento de
doismotores síncronos. Os equipamentos já foram
entregues na planta do cliente, próximo à cidade de

Rancagua, ao Sul de Santiago. Os novosmotores de
3.500 HP serão responsáveis pelo acionamento de
dois moinhos de bolas em uma das linhas do

processo de concentração de cobre.

Farmácia do Sesi
. o Sesi, entidade do Sistema Fiesc, abriu na última segunda
feira, dia 23, em Jaraguá do Sul, mais uma farmácia de sua
rede. A unidade vai oferecer medicamentos, além de grande
variedade de perfumaria e cosméticos. A expectativa
é que mais de 1,8mil atendimentos sejam realizados
mensalmente. Esta unidade está localizada no prédio
recém inaugurado que abriga as atividades de saúde.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - se

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encon

tra instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 11/201-2
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRAT�ÇÃO DE EMPRESA PARA

PRESTAR SERViÇO DE ESCAVAÇÃO MECÃNICA

DE VALAS COM RETORESCAVADEIRA HIDRÁULICA
RETIRADA DO EDITAL:. A partir do dia 27/1/2012,
das 8h às 11�30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 13/2/201214 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados

no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO

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

Isair Moser - Diretor Presidente

•Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pr
OS FIEIS 'SEM FÉ••�

.,

/\ s vezes fico pensando e não quero dar
r1razão a quem um dia disse que o oti
mista não passa de um pessimista mal
informado. Claro que.o sujeito que disse
isso devia ser um daqueles tipos amar

gos, daqueles que dificilmente nos aju
dam a tirar a corda do pescoço quando
estamos pensando no pior...

Essas divagações me vieram à mente

porque tenho diante de mim umaman

chete que resultou de uma pesquisa fei
ta pelo Ibope no início deste janeiro. A
manchete diz assim: - "Brasileiro inicia o

ano otimista". E nos detalhes da pesquisa,
fica-se sabendo que 74% dos brasileiros

,)

ouvidos disseram que este ano de 2012

será bem melhor do que o foi 2011. Mais

que isso: 60% desses brasileiros acredi
tam que vão prosperar muito este ano.

Interessante, mas discutível.
Para prosperar não basta o otimismo

labial, é preciso, mais que tudo, da água
benta do suor. Essa água benta, sim, essa
produzmilagres, apenas juntar asmãos em
oração, sentar e esperar dá em nada. Todos

podemos de fato prosperar este ano ou em
qualquermomento, dependemuito da ca

pacidade de decisão e das mãos à obra no

projeto pensado, desejado. De outro modo,
é otimismo sem fundo, a praça não aceita...

Vou um pouco adiante lendo os jornais e
acho esta outra manchete, que bem se pode
juntar à primeira. Diz assim a manchete:

"Igreja católicaperdeu 6,7% dos seus fieis nos
últimos 6 anos". Fieis no quê? Más eu acres

cento: as outras igrejas tambémperderam.
Ocorre que as pessoas não têm fé, vi

vem pulando de uma seita ou igreja para
outra, sempre à espera do milagre de sair
da miséria... Esses "fieis" querem milagres,
não querem trabalho, são os otimistas da
boca para fora. E aí, comadre, não há santo
ou igreja que ajude. Este ano vai sermelhor
que o outro? Vai, se o povinho sair mais
cedo da cama e parar de rezar com a boca...

TALENTOS SEXO
. -

Vejo nas escolinhas de futebol guris bem-vestidos,
uniformes flamantes, tudo compradopelos pais. Mas
não adianta, os guris não jogam nada. Já aqueles que
não têm dinheiro para comprar uniforme comem a

bola. Que bom que é assim! Bom, não vamos longe,
Machado deAssis escreveu toda a sua belíssima obra a.
mão, a lápis.. .Iâ os "bacanas"com computadoresmo
dernos não escrevem uma linha. De nada adianta o

dinheiro quandofalta talento na cabeça...

Para muitas mulheres, o sexo sempre se prestou
como escada para a ascensão social. Mas hoje a dose
passou do limite, a tal escada virou escada rolante.
Poucas sedão ao respeito, atiram-se diante dequalquer
bermudão sem graça que sacuda uma chave de carrão
e lhes dêalgum indício de "uaniagens". Que vantagem
pode resultar de ter ao lado um tipo sem classe nem

qualidades? Infelizmente, dinheiro ou algo parecido
anestesia tudo o mais para as ambiciosas.

Diz o Estadão: -

"Pilas por vistos nos

Estados Unidos vão
continuar". E eu digo:
esse pessoal da fila só
vai ser alguma coisa
na vida no momen

to em ficar na fila de
uma livraria...

DO LEITOR

NOSSA POLÍTICA
l)odemos dizer que, do ponto de funcionários da Casa torciam por ele
r vista político, tivemos em 2011 e isso já é um péssimo indicativo, pois
mais ganhos que perdas para nossa poderá aumentar ajudamais os privi
Iaraguá do Sul. Os melhores resul- légios desses "nobres servidores". De
tados foram alcançados pelo Poder qualquer forma, desejo sinceramente
Legislativo, tendo à frente o trabalho que o sr.Wmter prove quemeu pessi
sério, dinâmico e honesto do verea- rnismo não se justifica
dor Jaime Negherbon. Soube, de ma- Do lado do Executivo notou-se

neira exemplar e serena, comandar uma normalidade tradicional, típica
os trabalhos desse importante poder de uma gestão com pouca criativida
de forma produtiva, bem acima da de. Reconheço que muitas ruas rece
média. Nosso' município ocupou de - beram asfalto, mas grandes obras não
forma positiva o noticiário nacional foram sequer iniciadas.A exceção fica
quando sabiamente recusou o au - para uma série de galerias que a natu
menta do número de vereadores. reza tratou de colocá-las na relação de

, Mereceria mesmo destaque quando, obras a serem feitas.
ao final do ano legislativo, destinou as A questão sobre o ginásio Ar

"sobras orçamentárias" P?Ia eritida- thur Müller quero crer que ainda
des de nossa cidade. não está ultimada. Ações com mais

Neste ano teremos o comando firmeza e um anteprojeto do futuro
do Legislativo confiado ao vereador terminal poderão ajudar na solução
AdemarWmter. Sua responsabilidade da equação - agora arrastada para o

é grande para não deixar "cair a quali- minado campo político. O assunto é
dade" da gestão anterior. sério e não pode ser tratado de forma

Particularmente tenho sérias apaixonada. A população é que deve
dúvidas. Primeiro, o Sr. Wmter era (e merecer toda a atenção dos poderes
possivelmente é) a favor do aumento constituídos. Que o bom senso pre
de vereadores. Ocupa o cargo de vere- valeça, émeumaior desejo para 2012.
ador hámuitos anos e o seu histórico Procório EIvécio�
de realizações é pífio. Eu soube que os econogdstá

FALE CONOSCO

FILAS

CHARGE

EDITORIAL

FEMUSC-DE
JARAGUÁ DO SUL.
PARA0 MUNDO
Motivo de orgulho para os
que nasceram e vivem em

Jaraguá do Sul, oFemusc
(Festival deMúsica deSanta
Catarina) estáaípara ser
usufruído pela comunidade.
Palco flegrandes espetáculos,
o eventoatraimusicistas

renomados, uirtuosese
aplicadosestudantesda
músicaerudita dosquatro
cantos do mundo.
Em sua 7aedição, oFemusc
temmantido a tradição
de trazer novasatrações e
surpreenderpela qualidade,
empenho ededicação de
seus organizadores, com
uma vastaprogramação,
nos teatrosdoCentro
CulturalãáScar (Sociedade
CulturaArtística) e espaços
alternativos, com livreacesso
da comunidade.
lJe22dejaneiroa4 de
[e-vereiT(J, osapreciadoresda
música instrumental,seja 1U1$

Cãtegoriasclássica, barroca,
passandopelomodernismoe
romantismo, têmàdisposição .

um lequedeopçães.São
..

espetáculosapresentados
porcomposuores;professores,
estudante;distribuídos.em
grupossinJVnicoS,quartetos,
,quintetns,sextetos...Nãofaltam
horáriosedataspara conferir!

'araguá do Sul
bem que poderia
ser chamada
de "Capital

Calarinense
Música�'

São cerca de200

apresentaçõesque integram
.

as 18séries da agenda do
Femusc.Méritosparaa

equipe técnica e também
para o diretorartísticO,o
maestro e oboístaAlexKlein.
A incontestáveldiversidade
artística internacional
doevento convergem as

atençõespara omunicípio,
que nesseperíodo bem que
poderia serchamada de
"Acapitalcatarinense da
música':

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

Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268' Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 9132-5491/8446-6817
Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul • SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do povo Ltda
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Trcmspol1e coletivo
Cincomeses se passaram e nada da

divulgação do resultado da pesquisa
sobre o transporte coletivo deJaraguá
do Sul. Segundo o Instituto de

Pesquisas Catarínense, responsável
pelo estudo iniciado em setembro

passado, o relatõrío seria entregue
hoje.Mas, ninguém na Prefeitura
soube informar sobre o assunto.

B8-280

, .

enarlo
Daiana Constantino - Interina

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br .

A Comissão Especial de Licitação
apresentou ontem àAmvali (Associação
dosMunicípios do Vale do Itapocu) o pré
projeto do edital de concorrência pública
para a execução do projeto básico de
duplicação, melhoramentos e restauração
do trecho urbano da rodovia BR 280, entre
Iaraguâ do Sul e Guaramirim.

PDTePV
Verdes e pedetistas se encontraram
anteontem em uma lanchonete
atrás daCâmara deVereadores
de Jaraguá do Sul. O ex-deputado
estadualDionei da Silva (PDT)
e o líder comunitárioAgostinho
Zimmermann (PDT) participaram
do encontro. Há uma conversa
bastante avançada entre os dois
partidos para firmar aliançapara
estas eleições. SeDionei não sair
candidato a vice de CecíliaKonell
(PSD), o PDT e PVpodem entrar no

páreo damajoritária.

Inércia
Na matéria "Placas escondidas

pelo matagal" publicada na
edição de ontem, o repórter
Pedro Leal apresentou o descaso
do Estado com a segurança
na rodovia 413, que liga os
municípios de Guaramirirn
e Massaranduba. O Deinfra

(Departamento Estadual de
Infraestrutura) chegou a ficar 120
dias sem superintendente e os

trabalhos nas estradas estaduais
estavam todos paralisados.
Agora, só a partir de fevereiro
as vias receberão os serviços de
manutenção e o mato que tomou
conta das laterais será roçado.
Enquanto isso, a população corre
aindamais riscos no trânsito.

Nos próximos dias, o projeto do edital
deve ser concluído e em seguida lançado.
A abertura dos envelopes para revelar
a empresa vencedora da licitação está

prevista para o dia 12 defevereiro. Para
a elaboração do projeto, R$ 500 mil do
governo estadual eR$ 51 mil daAmvali
estão garantidos.

o presidente daAmvali, Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), e o vice, Felipe Voigt
(PP), acompanharam a apresentação
da comissão. O pepistajá ensaia para
assumir o comando da entidade em

junho, quando o peemedebista se

licencia do cargo para tentar a reeleição à
Prefeitura de Corupá.

PRIMEIRO ENCONTRO
DOS TUCAROS

a quarta-feira à noite, durante a

reunião da executiva do PSDB
de Jaraguá do Sul, foi aprovado o
planejamento-estratégico para Q

trabalho com os pré-candidatos, focando o
marketing político com orientação de um

especialista na área. Na próxirnaterça-fei-.
ra, dia 31, acontece o encontro com os inte-

ressados em disputar as eleições deste ano.
A reunião será realizada no Saint Sebastian,
às 19h, e objetiva apresentar os planos para
o grupo e também individualmente. Na
foto estão, da esquerda para a direita, Ri
cardo Puff, Niura Sandra Demarchi, Már
ciaAlberton, Isaura Silveira (presidente do

partido) eVicente Caropreso.

Rewüão do PC do B
A primeira reunião do ano do PC do 8 de

Jaraguá do Sul aconteceu quarta-feira, dia 25,
na Câmara deVereadores. O presidente do
partido e pré-candidato a prefeito Jean Cado
Leutprecht conduziu a conversa comos pré
candidatos a vereador. Do encontro resultou a

criação de um grupo de trabalho eleítoral, que
agendará reuniões de trabalho com possíveis
partidos gue poderão compor a coUgação.
Também serão promovidas reuniões nos
bairros para levantar as prioridades e elaborar
o plano de governo. Na disputaproporcional, a
meta é eleger dois parlamentares.. . '.:

I

FAÇA PARTE DA NOSSA EQUIPE!

DESENHISTA/DESIGNER GRÁFICO TÊXTIL
Desejável: Experiência em Corei Draw, IlIustrator ou Photoshop.

Experiência no ramo têxtil

ANALISTA FINANCEIRO

Desejável: Curso superior completo ou cursando.

Experiência em contas a pagar/receber.
Conhecimentos em informática (Word e Excel).

Oferecemos salário compatível com a função, bolsa de estudos, plano de saúde,
restaurante, oportunidade de desenvolvimento profissional e demais benefícios.

Moção de apelo
o peemedebista Jaime Negherbon prepara .

uma moção de apelo para o Ministério
do Trabalho e Emprego de Florianópolis
requerendo mais funcionários para o órgão
de Jaraguá do Sul- que possui apenas uma
funcionária para atender a população.
Nesta ação, o vereador jaraguaense conta
com o apoio de dois deputados do partido
- Carlos Chiodini e Mauro Mariani. O
documento será enviado pormeio da
Câmara de Jaraguá em fevereiro, quando
iniciarem as sessões ordinárias deste ano.

Fórum Social
Temático 2012
Emmeio à discussão por soluções globais de
enfrentamento dos problemas ambientais, de
olho naConferência das NaçõesUnidas para
o Desenvolvimento Sustentável- aRio+20
-, ambientalistas defenderam nesta quarta
feira, durante o Fórum SocialTemático 2012
(PST), que acontece desde terça-feira em
PortoAlegre, um olhar local sobre os desafios
da sustentabilidade, colocando as cidades
no centro do debate.A ex-ministra doMeio
Ambiente e ex-senadoraMarina Silva, os
teólogos Leonardo Boff e Frei Berto, e o ativista
OdedGrajewparticiparam do evento.

Ainda durante o debate, o programa Cidades
Sustentáveis, ligado a organizações como
oMovimento Nossa São Paulo e o Instituto
Ethos, lançou umaplataforma com sugestões
em níveis internacional, nacional e local para
melhorar a qualidade de vida nas cidades e

incluir centros urbanos na busca de soluções
para problemas ambientais globais.
Entre as propostas apresentadas pelo grupo, .

estão políticas de financiamento para os
poderes locais para investimentos em projetos
de sustentabilidade, o fortalecimento da
representatividade de autoridades locais nas
instânciasmultilaterais e a criação de sistemas
internacionais de intercâmbio, para que as

cidades possam trocar experiências sobre
iniciativas sustentáveis.

Medidas locais, como o incentivo ao uso

de bicicletas como meio de transporte,
a ampliação do acesso à água potável e
o estabelecimento de metas de gestão
também estão entre as propostas que serão

apresentadas a governos. Além de serem
levadas a governos, as iniciativas farão
parte de uma agenda de compromissos
que será apresentada a candidatos nas

. próximas eleições municipais. A campanha
"Eu voto sustentável" sugere que eleitores
cobrem dos candidatos a adoção de

compromissos para cidades mais
sustentáveis. (Informações do Ecodebate)
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DefesaCivil registra deslizamentos
ESTADO DE ALERTA

Chuvas de-quarta-feira voltam a assustar

moradores em vários bairros da cidade

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

pouco mais de um ano depois
das chuvas que assolaram di

ferentes áreas de Jaraguá do Sul
e região, os moradores voltaram
a ficar preocupados. Depois do

temporal que iniciou na tarde
de quarta, a Defesa Civil recebeu
vários chamados. Em algumas
localidades, pessoas sofreram
com os deslizamentos de terra.

Em outros locais, ruas encheram
e a água invadiu casas. A maior

concentração de chuvas foi entre

RESULTADOS
DOTEMPORAL

A Defesa Civil de Ia
raguá teve de retirar oito
pessoas de umamesma
família de uma residên
cia na região do Parque
Malwee. As cinco crianças'
e três adultos foram enca

minhados para um abrigo
.na noite de quarta, mas na
tarde de ontem já haviam
voltado para a casa. Outras
cinco pessoas ficaram

.

desalojadas e foram paraa
residência de parentgs,

O órgão continua moni
torando as áreas de risco.
De acordo com o diretor de
Defesa Civil, Ronis Bosse,
equipes se dividiram em

seis localidades para verifi
car as situações. Em alguns •

casos será preciso fazer
muros de contenção, mas a

Defesa Civil não se respon
sabiliza. O único trabalho
imediato é a remoção de
farru1ias e o corte de árvo-
res com risco de queda.
Segundo Bosse, o local de
maior preocupação é uma
casa na rua Cecília Planins-

.

chekMarquardt, no .l;>a:irro
. Rau. ''Ali é preciso dorI11Ír
de olho aberto", alerta.

dentro de tudo
fique por

no regiãO
que acontece

tUJi,,�er
. dopOYO@ocorrelo

às 14h30 e meia-noite. De acor

do com o diretor de Defesa Civil,
Ronis Bosse, foram registrados
160mm em alguns bairros. Mas,
choveu em média 100mm em

todo o município. O rio próxi
mo ao bairro Garibaldi, segundo
Bosse, chegou a três metros aci
ma do nível normal.ADefesaCivil

preocupou-se mais com os riscos
de deslizamento do que alaga
mento, pois estavam monitoran
do e sabiam que o rio Itapocu não
subiu como normalmente ocorre.

Veja a seguir os bairros que mais
sofreram com o temporal:

-

Â BRAÇO DO RlBElRAO CAVALO
Rua Francisco Mokwa: Neste local uma enxurrada levou barro para

dentro de uma casa. Márcio Mokwa, o proprietário, não estava na hora
do temporal, porvolta de 19h. Mas, a tia deMárcio, SinaraBarboza, abriu
uma das janelas e ergueu o que pode. Sinara desligou um computador,
mas não percebeu uma TV que estava no chão. Os móveis de Márcio fi
caram intactos, mas ele perdeu a TV; calçados e algumas peças de roupa.
Nas chuvas de janeiro de 2011, a mesma casa foi atingida. "A prefeita es

teve aqui e nos prometeu fazer tubulação que suporte a quantidade de

água, mas até hoje nada", declaraMariaMokwa,mãe de Márcio.

-

Â )OAO PESSOA
Rua Paulo Eggert: De acordo com moradores do local, esta via sem

pre fica alagada. O bairro foi onde se registrou omaiorvolume de chuvas:
160mm. Na casa de lúlíana da Silva, a água subiu pelo ralo do banheiro.

Quando elapercebeu a invasão da água, ergueu osmóveis. Pela segunda
vez, toda a casa de Juliana ficou alagada. Elamora no local há seis anos.
"Não consegui dormir commedo de voltar a-acontecer", afirma. Roberto
Hoppel, proprietário de um bar na mesma rua diz: "o alagamento é nos-'
so grande problema". Roberto acredita que as bocas de lobo pequenas e

insuficientes são a causa do problema.

AMIZADE
RuaEmílio Butske: O muro da

casa de João e LoniVargas desabou
por volta das 19h de quarta. A parte
da frente do muro caiu primeiro, João
se preveniu tirando os carros de uma
varanda que ficava na lateral da casa
Não tardou para que o resto da parede
caísse, levando a varanda abaixo. "Não
voumàis fazer estemuro. Émelhor
que fique assim", diz. Segundo João,
ele já tentou negociar com vizinhos

para fazerem omuro juntos,mas nada
adiantou.ADefesaCivil esteve no local.
"Nempreciso que venham aqui. Pro
meterammudar a situação, mas ainda
não fizeram nada", comenta.

Â SANTO ANTÔNIO
Rua Hercílio Anacleto Garcia: Por volta das 19h, parte do terreno da

casa da doméstica Mariane Martins veio abaixo. O local fica na beira de
um córrego. Ela não ouviu barulho algum, mas quando chegou na parte
de trás da residência ficou desesperada. Ela, o marido e o filho estavam

na casa. "Ligamos para a Defesa Civil quarta, mas só vieram ontem pela
manhã", afirma, "disseram que se voltar a chover, devemos sair de casa",
acrescenta. Mariane e o marido pensaram na possibilidade de desman
char parte da casa. "Só lamento que a gente não tenha apoio para fazer
ummuro de contenção. Não tenho condições, mas vou tentar", conclui.

Â MU
Rua Cecília PlaninschekMaquardt: Uma casa, construída erri condi

ções aparentemente perigosas, amedronta os donos de dois estabeleci
mentos comercias nos fundos da residência. As lojas têm frente para a

ruaAffonso Nicoluzzi. Segundo aDefesa Civil, o corte na encosta criou a

desestabilidade do terreno da residência e parte do barranco localizado
do outro lado do muro de contenção cedeu. Jorge Cruz, proprietário de
uma das lojas, disse não ter visto o momento da queda. O estabeleci
mento está há dois meses no local. "Estamos pensando em nos mudar.
Não sei como alguém pode ter coragem demorarnuma casa assim", diz.
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blico, ainda no primeiro semestre.
Contará também com equipe ESR
Totaliza investimento de R$ 245,5
mil. Do montante, R$ 200 mil é de
emenda parlamentar e R$ 45,5 mil
de recursos da Prefeitura. A obra
será executada pela Hexagonal
Engenharia e Construções Ltda.

SAÚDE

Posto do Rau passa por reformas
Se o bom tempo
permitir, intenção
é concluir a parte
externa na segunda.
Unidade também
terá uma sala nova

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

/\ unidade de saúde do bairro
rlRau está em reformas. Os tra
balhos iniciaram antes mesmo do
fim do recesso da Prefeitura. As

adequações da parte interna estão
em andamento. Apenas a pintura
e os acabamentos externos ainda
estão em aberto, por causa das
incessantes chuvas registradas
esta semana. Segundo o secretá
rio municipal de Saúde, Francisco
Aírton Garcia, justifica: "em fun

ção do mau tempo, tivemos um

pouco de atraso. Por isso estamos

providenciando primeiro a parte
interna. Esperamos poder termi
nar a reforma da parte de fora na

segunda-feira;'.
O titular da Saúde assinala que

a administração municipal está
construindo também mais uma

EDUARDO MONTECINO

sala com recursos próprios, antes
mesmo da liberação dos recursos,
através de portarias do Ministério
da Saúde. "Estamos ampliando
também o posto daVila Lalau e te

mos projeto de licitação para o da
Estrada Nova', revela o secretário.

Esta semana, a Secretaria Mu

nicipal de Saúde anunciou que no
final de 2011 o Ministério da Saú
de havia autorizado a construção

Planejamento Urbano elaborar o

projeto final do posto.
Já o bairro Iaraguá 99 será con

templado com unidade de saú
de no segundo semestre. A obra,
em frente à Escola Luiz Gonzaga
Ayroso, na rua Bertha Weege, co
meçou em outubro de 2011 e deve
se estender atémarço deste ano. A

contratação dos profissionais da
área será através de concurso pú-

do posto de saúde do Iaraguá 84.
A unidade terá 195 metros qua
drados, com ESF (Estratégia Saúde
da Família), médico com jornada
de 40 horas semanais, dentistas,
equipe de enfermagem e agentes
comunitários. O início da cons

trução está previsto para março.
A primeira parcela para a obra,
de R$ 20 mil, já foi liberada pelo
Ministério. Caberá à Secretaria de

Mais cinco
novas unidades

mapeadas
A Secretaria Municipal de

Saúde programa mais cinco uni
dades, com investimentos que
superam R$ 2 milhões. Falta

apenas a assinatura da ordem
de serviço para iniciar as obras
nos bairros BoaVista, Rio Molha,
Chico de Paulo (Loteamento Fi
renze), assim, como Santa Luzia
e Amizade, em que as estruturas

antigas serão substituídas por no
vas e modernas edificações. Ainda
de acordo com o secretário Fran-

-

cisco Garcia, a segunda unidade
do bairro Amizade, na localidade
de Tifa Schubert, deve ser inaugu
rada em fevereiro. "Já estão funcio
nando os serviços de enfermagem
e dos agentes comunitários."

..
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Samae pede à população
economia de água no verão

Na edição da semana entre os dias 17 a 23 de janeiro, o jornal
O Correio do Povo fazia um alerta à população doVale do Itapocu.
Segundo a publicação, o Samae (ServiçoAutônomoMunicipal de
Água e Esgoto) havia distribuído nota à população, solicitando que
economizassem água naquele verão, usando somente o necessá
rio. "Segundo o diretor interino do Samae de Iaraguá do Sul, Fran
cisco Rodrigues, a autarquia já está operando com a nova Estação
de Tratamento deÁgua, anexa à antiga, no entanto, adverte: a falta
de água ocorrerá se não houver economia por parte dos usuários,
devido ao fato de que houve umamelhora em tomo de trinta por
cento na capacidade de tratamento, porém a economia é necessá

ria, haja vista que somente assim poderemos atingir o máximo de

produção e distribuição, com a construção do Reservatório núme
ro 3, localizado na ruaAdélia Fischer e que deverá estar concluído
dentro de seismeses", dizia o semanário.

PELOMUNDO

1865
No dia 27 de janeiro de 1865, tem início aGuerra do Paraguai, o
maior conflito armado internacional ocorrido naAmérica do Sul. O
conflito foi travado entre o Paraguai e aTríplice Aliança, composta
por Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra se estendeu até março
de 1870, com a vitória dos Aliados.

1978
- Direitos dos animais
Nessemesmo dia, em 1978, ocorre a proclamação daDeclaração
Universal dos DireitosAnimais, naAssembleia da Unesco
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a

Cultura), em Bruxelas, capital da Bélgica. A declaração visava criar
parâmetros jurídicos para os países membros da Organização das

Nações Unidas, sobre os direitos animais.

ESPECIAL

Encontro da lamília
Ronchi será em abril

No feriado do dia 21 de abril, um sábado, irá acontecer o 30

Encontro da FamíliaRonchi, na Comunidade Nossa Senhora da
Saúde, no 20 Braço do Norte. A expectativa é de reunir aproxi
madamente mil pessoas no evento, entre descendentes diretos
e indiretos. A família veio de Belluno, região doVêneto, na Itália,
inicialmente para o 20 Braço, onde amaioria das famílias é dessa
descendência. Para o encontro, está definida uma missa com o

Padre Adenir Ronchi e música do Grupo Santa Luzia, de Ioinvil
le. Mais informações com José OsnirRonchi (3379-0126), Amau
ri (3426-1118/Joinville), JoséValdir (3323-1219/Blunienau) e Or
lando (8447-1219 /Massaranduba).

AGORA
ESTAMOS

-

TODOS

JUNTOS
m

Lunenâer �� C
Grupo Lunefll

INVENÇÕES ANTIGAS
FOTOS DMJLGAÇÃO

osABÁo
Os primeiros registros de que se tem

conhecimento sobre a produção de
sabão são do ano de 2800 a.C., da
antiga Babilônia. O Papiro de Ebers,
escrito no Egito em 1550 a.C., indica
que os antigos egípcios tomavam
banho com umamistura de óleos
animais e vegetais com sais alcalinos.

o eletricista Friedrich
Wilhelm Sonnenhohl

No dia 23 de junho de 1880, nascia na ci

dade de Stilleben, Província da Prússia-Ale

manha, Friedrich Wilhelm Sonnenhohl. Aos
32 anos, Sonnenhohl chegou. a JaragÍlá do Sul,
onde passou a viver. Casado com Elise Less

mann, o eletricista instalador e técnico em

galvanização foi um dos pioneiros a prestar
seus serviços em domicílio em Iaraguá do
Sul. No ano de 1920, Sonnenhohl ajudou na

instalação de um gerador com capacidade de
17kW e 230 volts, que atendia à iluminação

de várias ruas importantes da cidade, como a

Marechal Deodoro, Epitácio Pessoa, Avenida
Getúlio Vargaa.Procopio Gomes de Oliveira.
e á Ioinville, atualmente Waldemar Grubba;
O eletricista faleceu no dia 31 de março 'de
1954, aos 73 anos, deixando esposa e filhos

Marga, Willy e Lothar órfãos. Por seus rele
vantes serviços prestados à população de Ia
raguá do Sul, Friedrich Wilhelm Sonnehohl
foi homenageado com a rua que recebeu seu

nome, no bairro Vila Lalau.

1'111
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OrquestraSinfônica
doFemuscapresenta o
clássicoRomeu eJulieta

Antes, às 20h30, terá a apresentação da orquestra
sem maestro, composta por cerca de 70 estudantes

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER
prios alunos. "É boa para tocar e tem uma presença
muito forte, além de ser um desafio para os estudan
tes", comenta o regente Alex Klein. Para o maestro, é

importahte que todos os envolvidos gostem, tanto o

público quanto quem vai tocar e os alunos gostam
dessa peça. Os ensaios começaram na última segun
da-feira e continuamhoje pelamanhã. Mas os alunos
receberam a partitura em novembro do ano passado
para poder estudar. "É muito pouco tempo para se

preparar, eles precisariam de mais", pondera o dire
tor. Omaestro adianta que a apresentação é dramáti
ca e afirma que se o público não ficar com vontade de
chorar, os músicos se sentirão frustrados.

A"orquestra vai chorar, queremos que o público
deixe uma lágrima na Scar", essa é a expectativa

do maestro e diretor do Femusc, Alex Klein, para a

apresentação da Orquestra Sinfônica do Femusc,
forrnàda por 60 estudantes, que vai tocar Romeu
e Julieta, hoje, no grande teatro da Scar. Antes, às
20h30, terá a apresentação da orquestra sem maes

tro, composta por cerca de 70 estudantes e liderada
pelo italiano Simon Bernadini.

A escolha de Romeu e Julieta foi feita pelos pró-

TALENTO Violinista Simon Bernardino comanda os alunos em ensaio para apresentação

ALUNOS VIVEM NOVAS EXPERIÊNCIAS
o trompetista Wellington dos Santos, 33 anos, é

músico há 14 anos e veio de São Paulo paraparticipar
do Femusc e fazer parte da orquestra sem maestro.
Ele se inscreveu e foi selecionado para essa apresen
tação. "É uma experiência diferente, estou acostuma
do com o maestro, é a primeira vez e é uma oportuni
dademuito interessante", contaWellington. Na visão
do músico, a falta de um diretor pode trabalharmais
o senso de coletividade dos músicos, pois todos terão

que ouvir mais o companheiro. "É raro ter uma chan
ce assim, está soando bem e o Simon está comandan
do bem o pessoal", acrescenta.

Para o paraibano Caio Deniz, 17 anos, é interes
sante porque sem o maestro, os músicos podem
perder o medo de fazer tudo sozinhos. "Precisamos
nos preocupar com o coletivo, ganhamos mais in
dependência e aprendemos mais a ouvir o colega e

a própria orquestra", comenta.
'! 1.111 1111. illillll 1,11!1 .r r u u u u u n u u r u u r u I II !II " ,I !JllllII'

FOTOS MARCELE GOUCHE

PIWLISTIl WeDington dos Santos émúsico há
14 anos e veio de São Paulo�ara o Femusc

ORQUESTRA DIFERENTE
Misturando italiano, espanhol, inglês e até um

pouco de português, o violinista Simon Bernardino dá

algumas dicas aos alunos e comanda o ensaio para a

apresentação da orquestra sem maestro, que vai to
car a sinfonia número 1, clássica, de Sergei Prokofiev.
Esse é o terceiro ano que o público e os estudantes do
Femusc terão a oportunidade de assistir e participar
desse tipo de.orquestra.

Natural de Turim, Simon cresceu-na França, come
çou a tocar piano aos cinco anos ,e violino aos sete. Pro
fessor da orquestra filarmônica jovem de Berlíin, ele já
se apresentou por toda a Europa e integrou algumas das
melhores orquestras do velho continente. Há 12 anos, Si
mon montou um grupo para vivenciar a experiência de
tocar sem maestro e se apresentou no Japão, Coréia do
Sul, Alemanha, Itália e França.

, Ele afirma que tocar semmaestro é o sonho de todo
_ músico. "Eles querem ser livres e sem uma direção

eles.podem ser mais livres", diz, destacando que sem

a presença de alguém com as batutas, o aluno precisa
aprender com os amigos, porque não tem ninguém
para dirigir, no entanto, o aprendizado acaba ficando
mais lento. Idealizador da apresentação da orquestra
sem maestro, Alex Klein conta que sua intenção é que
os alunos aprendam a tocar sozinhos e para que os re

gentes sejam menos tiranos.
Com a experiência de ter viajado a Europa, o violi

nista afirma que na América Latina, mesmo quem não
tenha tido contato com esse tipo de orquestra, apren
de fácil, "tem um talento natural" e muita vontade de

aprender. Sobre vir ao Brasil, Simon diz que é uma emo

ção particular por vir de tão longe do local de trabalho,
na Ásia e Europa. "Por mais que tenha pessoas �e todo
o mundo, é muito bonito ver toda essa gente querendo
aprender", confessa.
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Para ouvire viajarno espaço
Argentinà apresenta concerto para a família e possibilita que crianças tenham contato com instrumentos

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER
gunda-feira a sexta-feira, mas Norberto afirma que ainda
assim foram poucos, apesar dos alunos terem recebido as

partituras no ano passado.

falou Zaratrusta" e "Los Planetas". De acordo comNorber

to, a peça émuito longa e complexa, por isso poderia difi
cultar o entendimento das crianças. A história ainda terá
um narrador, que estará fantasiado. O nome Zoológico
Musical foi dado porque Alex Klein comparou os instru
mentos e os sons com os animais.

A principal intenção da apresentação é fazer com que
as crianças viagem sem sair das cadeiras e exercitem a

imaginação, pois, como adiantou Norberto, será uma via
gem no tempo e pelos planetas. Ainda há uma mensagem
humanista, de que é necessário preservar o planeta para
que possamos continuar vendo a Terra como ela é hoje.
"A música é uma imaginação e a imaginação' está viva na

.

criança", comentaNorberto. Os ensaios foram feitos de se-

/\ s famílias que forem ao grande teatro da Scar ama
rlnhã pelamanhã poderão vivenciar uma nova expe
riência. Antes da apresentação do Zoológico Musical e
Concertos para a Família, os espectadores, principal
mente as crianças, poderão ter contato com os instru
mentos que estarão dispostos pela platéia durante 30

.

minutos. O objetivo é que os pequenos conheçam mais
e talvez possam descobrir uma vocação para a música.
O idealizador é o argentino Norberto Garcia, primeiro
violinista da orquestra nacional da Argentina.

Serão apresentados alguns trechos das obras "Assim

Uma vida dedicada à música

Norberto vem ao Femusc desde que o festival foi cria

do, há sete anos. Ele começou a tocar aos oito anos, quan
do um tio, violinista, o fez se apaixonar pelo instrumento.
O músico está com 58 anos e mora em Buenos Aires, local
onde nasceu e agora leciona música em conservatório. A

paixão do argentino é amúsica e afirma que o povo preci
sa de cultura para sobreviver. "Sem cultura, as pessoas não
podem ter acesso a nada", ressalta.

FOTOS MARCELE GOUCHE

mNTASIA
Norberto

toca violino
há 50 anos
e acredita

que a

música pode
deSpertar
a grande
imaginação
contida na

cabeçadas
crianças.

.

.IltuaImente,
eieleciona
música em
Buenos Aires

e, aos 58 anos '

deidade, é
o primeiro
violinista na

Orquestra
Nacional da

Argentina

CARDÁPIO MUSICAL

Repertório: Recital, Quarteto de Cordas Archí.

Apresentação de clarinete, violino, viola e

violoncelo por estudantes. Série Momento

Springmann, Scar - Pequeno Teatro, 19h.
Mozart,Wolfgang Amadeus, Serenata em dó
menor. Apresentação de oboé, clarinete, fagote
e trompa por estudantes. Mozart,Wolfgang
Amadeus, Sinfonia n. 35 "Haffner", Apresentação
da Orquestra Mozart por estudantes.

Repertório: Duphly, Jacques, 3 Peças francesas.
Apresentação de estudantes. Paganini,
Niccolo, Terzetto em ré maior. Apresentação de
estudantes.

Repertório: Buss, Howard,Wave Train.

Apresentação de flauta, marimba por
estudantes. Taffanel, Paul, Quinteto para
instrumentos de sopro. Apresentação de flauta,
oboé, clarinete, fagote e trompa por estudantes.
Ensemble Richard Strauss
Paulo Bezulle Regente.

• 12h30 - Femusc no Shopping
Repertório: Bach, Iohann Sebastian, Suite n. 2

(Preludio, Allemande, Giga). Apresentação de
violoncelo por profissionais;
Grandjany, Marcel, Aria em estilo Clássico.

Apresentação de harpa, violino, viola, violoncelo
e contrabaixo por estudantes.

• 18h - Piano Masters (Scar)
Repertório: Beethoven, Ludwig van, sonata

n. 8 para violino e piano. Apresentação de

profissionais. Beethoven, Ludwig van, Sonata
n° 23, Op. 57, "Apassionata", 10 movimento.

Apresentação de estudantes. Beethoven, Ludwig
van, Sonata Op.53 "Waldstein". Apresentação
de estudantes. Gutiérrez, Benjamín, Variações
Rachmaninov - Paganini. Apresentação de
estudantes.

• 18h - Femusc em lndaial (Fundação
Indaialense de Cuitura)
Repertório: Quarteto Iurerê Classic.

Apresentação de violino, viola e violoncelo
por estudantes. Mozart,WolfgangAmadeus,

.
Divertimento Kv 138. Apresentação de música
de câmara por estudantes. Camerata Schroeder.

• 12h30 - Femusc na Praça
(Espaço Cultural Angeloni)
Repertório: Hindemith, Paul, Pieza Concertante.
Apresentação de saxofone por estudantes;
Mignone, Francisco, Aquelamodinha que o
Villa não escreveu. Apreséntação de fagote por
profissionais. Paganini, Niccolo, Capricho N. 13.

Apresentação de violoncelo por estudantes.

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

• 20h30 - Grandes Concertos (Scar)
Repertório: Prokofiev, Sergei, Sinfonia n. 1,

.

Clássica. Orquestra Sem maestro - Simon
Bernardini Líder. Prokofiev, Sergeí.Rorneu e

Julieta, Suite n. 2. Estudantes.

• 19h - Femusc em Joinville
(Teatro JuarezMachado)

• 18h - Concertos em Igreja
(Matriz São Sebastião)• 18h - Violão Plus (MuseuWeg)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pedra da Ilha
CI'\
\I)

capital

Melllorando
T Jôcê acredita que o preço da cesta pá
V sica anda sob controle? Melhor não
acreditar. Vá baterpernas pelos supermer
cadospara verificarporque seu orçamento

.

anda no vermelho. Segundo entendidos no
assunto, a cesta básica de dezembro com

prometeu 35% do salário mínimo do tra

balhador jaraguaense. E olha que os carnês

daquelas comprinhas dofim de ano, com o

prazo a perder de vista, nem pintaram na

parada. Deixa só o carnaval passar!

Leilor fiel
o leitor fiel e hoje é a grande Margaret, da
Esquadria Klug, que sempre lê esta coluna
para ficar por dentro das novidades de
nossa sociedade.Valeumesmo!

UPPER k\d�

Brilho lolal
o amigo Leandro, da Black Lemon, agora
commais uma novidade exclusiva: a

caipirinha com luz neon.Vai inaugurar na
festa de aniversário deste colunista.

Faz aqui...
Alguém podeme dizer quem foi aquele
profissional da saúde que tinha namorada e

dava em cima damulherada na academia,
sem.saber que sua parceira já estava, pelas
costas, arrumando outro para dar um chute
neíe? E olha que o cara era amigo dele. Aliás,
agora ex-amigo, claro.

TV
�r assinatiira

Coiwww.imoveiscapital.net

473370..2900 Moa Gonçalves

PllSSllRELll Marcela Oliveira e Rebeca

da Costa, lindas na noite jaraguaense

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

Bumbum
baticundum

.

Não tem outra, os tamborins de ouro vão fazermuitos auês no

Carnaval.O high do high vai sacudir os balangandãs das pulseiras,
brincos e colares de ouro puro, mas em outra freguesia. Enquanto
uma turma segue direto para Camboriu, o balneáriomais chique
do Sul do país, na paralela, o Caribe será o destino de muitos. Tem

at� um grupinho que segue direto para oVietnã. Brincadeira!

473371-1788

Pontualidade, eficiência,
conforto e segurança,
agora, de li 11

01 I 3275 0909

a
moagoncalves@netuno.com.br

3370-3242 CITROEN C3GLX14Flex2012
o COMPACTO COMPLETO DE VERDADE

A PARTIR DE

3Z990'

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

TE CONTEI IPVA2012

GRÁTIS2
• o Procon do Rio será o

primeiro todo eletrônico do

país. O carioca vai poder
reclamar por telefone ou
pela internet. Em 60 dias
estará no ar.

À VISTA

• DIREÇÃO ELETRICA • AR-CONDICIONADO
• TRIO ELÉTRICO' PAINEL DIGITAL
• FARÓiS CRISTAL BLACK • RODAS DE LIGA-LEVE 15"
• COMPUTADOR DE BORDO E MUITO MAIS!

Faça revisões em seu veículo regularmente.

- • No próximo dia 25 de
fevereiro, o CAAIS, Clube
deAutomóveis f!Antigos,
promove no Parque
Malwee, o 10 Encontro
Mensal. Mais informações
no site unouicaajs.com

Sale 011
Para aqueles que ainda ficaram com uma grana extra, uma

boa notícia: tudo quanto é tipo de loja de Iaraguá do Sul

estampa em suas vitrines descontos de até 70%. Além de

roupinhas confortáveis para os seus dias de ziriguidum, os
preços são bem convidativos. Vai perder?

Um dos lugares mais procurados
pelos bambambãs para curtir
o Carnaval, em Santa Catarina,
é a Pousada Pedra da Ilha, na
PenlÍa.É maravilhosa.

CONFI�
TAMBI;M

AVE_RSAO
CrTROEN C3

AUTOMAnQUE.

-e- ...�
CITROEn

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintu�a me!álica, frete, seguro e opcionais; Citroén C3 S'LX 1.� Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00. 2-IPVA 20�2 grátis na

compra do modelo: Citroén C3 Okrn. Benefício nao pode ser convertido em especte, Oferta valida ate 31/01/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas.

• Sábado, no Sacramentum
Pub, tem a presença de
Camaleão Robô. Clássicos
da música nacional e
internacional.

Rua Canoinhas, 361 - Centro

Jaiaguá do Sul, SC - 89252-110

47 3371�2444

• "Usuários se comportam
como animais em redes
sociais'; segundo estudo.

• Bem, com a diferença
de que os animais não

perdem tempo com esse

tipo de coisa.

• Osmeus amigos Teka e
Leandro, da Confraria do
Churrasco, estão com mil
novidades. Vale conferir.

• Hoje é comemorado o

Dia do Orador.
.

• Seja voluntário, doe
sangue.

• Com essa, fui!

ROTABELA
TR.ANSPOIlTt EXECUTIVO NIGHT Poliana Colbachini eCarolini

Cristiane CUl'tinclo a I"uel Living

Dica de sexla
Curtir happy hour do Bar Scondidinho.

Fuel
A dupla sertanejaMazzo & Gabriel,
uma das mais festejadas da região, será
presençá garantida neste domingo, dia 29,
na Fuel Living.

Pensando bem...

Um navio no porto é seguro. Mas não é

2.f_a isso que ele foi feito. (Marxwel1Maltz)

P2
Hoje à noite, na LondonPub, quem faz o show

é você. Leve seu instrumento e suba no palco.
Omovimento é para comemorar o 7° Femusc.

O frege começas às 21h. Boapedida!

1
j

1
J

BELll JulianaMilbraz nas
baladas damoda em Jaraguá
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CHARLES ZIMMEIIMJUIH,
ESCRITOR

CRÔNICA

JANELA
INDISCRETA

F"'f':>dos os dias, todas as noites, ele chega do trabalho,
.1 acende a luz da cozinha e põe o cachorro em cima
do balcão, perto da janela. Todas as noites, ele escova o
animal, que fica espichado, com o rabo entre as pernas,
commedo da altura. ''Amor, de novo ele está penteando
aquela poodle que faz cocô nas calçadas e faz xixi nos
corredores", ouço da vizinha dos óculos de aros grossos,
impressionada. Todas as noites, o casal do apartamento
da frentebota o bebê só de fraldas sobre o sofá, entrega-o
um boneco de borracha com a cara do Pica-Pau, e liga a
televisão.

Vê-se amulher passar roupa vagarosamente,
-

enquanto ele tomavoclka com coca-cola e gelo num
enorme copo, e vigia o filho.Avizinha dos óculos de aros
grossos acha que eles não são felizes: assistem à Rede
Globo sem trocar de canal e ficamhoras sem se mover.

Há um outro casal de velhinhos que veste pijama antes
de cair o sol, umpijama listrado ou xadrez. ''Amorzinho,
eles jáestão de pijamas", diz amesmavizinha, tratando
do seu próprio vestuário.

Já o advogado da janela de baixo janta de gravata
e passa a noite toda de camisa social, cochilando
em frente à televisão e, às duas damanhã, acorda
sem saber qual o nome do bairro que vive, quanto
tempo leva para ferver o leite ou se já é hora de ir

para o escritório. Às vezes, ele passa um pano no

chão da cozinha,
e muitas vezes se

escora na janela
e em voz alta falaII palavras jurídicas

A vizinha dos óculos ao celular. Outro
de aros grossos
acha que'eles não
são feUzes: assistem
à Rede Globo sem

trocar de canal e
ficam horas sem se

mover.

dia estava lendo
um livro com Che
Guevara na capa.

Avelhinha
"

do lado assiste
ao programa de
culinária no volume
máximo e nunca

tirou o enfeite de Natal sobre a mesa da sala. Às vezes,
pode-se ver que ela fica espiando o corredor pelo olho
mágico, quase sempre quando é sexta feira ou sábado
tarde da noite, quando asmoças sae� com seus sapatos
de salto, acompanhadas por rapazes que ficam a falar
alto no corredor, empunhando latas de cervejas ou latas
de energético.

Hora do jantar, todas as luzes acesas nos
apartamentos vizinhos. No ar, um forte cheiro de
cebola e alho na frigideiraDemaneira geral, oshomens
largam as pastas sobre amesa e abrem a geladeira.
As crianças vão dormir cedo por causa da escolã, os
cachorros se acomodam sobre umpano no canto da

sala, praticamente não latem, resmungam palavras em
árabe. Quando a esposa se põe entre a televisão e o sofá,
quermostrar aomarido a blusa nova ou o penteado
novo. Outra liga para omarido que estáviajando e fica na

janela a contar o que aconteceu no escritório, nos mais
vívidos detalhes, dameiamaçã que comeu a quem foi

demitido, e quem estána lista de demissão.
Omarido colocaumDVD e o casal dorme antes

de descobrir que o filme é dublado.Amanhã é preciso
acordar cedo, fazer o café e tomar banho.Avizinha dos
óculos de aros grossos anda de pantufas com orelhas de
coelho e lava a louça num longo tempo. Quando chega a
noite, ela senta no sofá e começa a ler um livro enorme,
provavelmente a Bíblia, em companhia das luzes que
vão se apagando uma a uma, até ficarem o barulho
do caminhão de lixo, da ambulância que passa a toda
velocidade e o rádio ligado numa estação sertaneja, do
porteiro lá em baixo.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A1vin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h20, 17h10)
• Sherlock Holmes 2 - Leg (19h, 21 h30)

• Cine Breithaupt 2
• As aventuras de TIntim - Dub (14h40, 17h, 19h10, 21h20)

• Cine Breithaupt 3
• Millenium - Leg (15h, 18h, 21h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Sherlock Homes: O jogo de sombras - Leg

(1�h40, 16h15, 19h, 21 h40)

• Cine Garten 2
• Os descendentes - Leg (14h1 0, 16h30, 19h1 0, 21 h30)

,

• Cine Garten 3
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, 17h30, 19h30)
• Missão: Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (21 h20)

• Cine Garten 4
• À beira do abismo - Leg (21 h50)
• Gato de Botas - Dub (13h50, 15h45)
• Dois Coelhos - Nac. (17h45, 19h50 - menos sábado)
• Precisamos falar com Keyin - Leg (19h50 - somente sábado)

• Cine Garten 5
• J. Edgar- Leg (14h, 16h40, 19h20, 22h)

• CineGarten 6 - 3D
• As aventuras de TIntim - DUb (14h30, 17h)
• As aventuras de TIntim (19h40, 22h10)

• Cine Mueller 1
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, 17h30)
• Sherlock Holmes: O jogo de sombras - Dub (19h25, 21h50)

• Cine Mueller 2
• Millenium - Os homens que não amavam as mulheres - Leg
(15h, 18h10, 21h10)

• Cine Mueller 3 - 3D
• As aventuras deTIntim - Dub (14h20, 16h45, 19h10, 21h35)

BLUMENAU
• Cine Neumarld 1 - 3D
• As aventuras de TIntim - Dub (14h10, 16h30)

• As aventuras deTIntim - Leg (18h50, 21h30)

• Cine Garten 2
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, 17h30)
• Sherlock Holmes: ° jogo de sombras -

Leg (19h30, 22h10)

• Cine Neumarld 3
• Dois Coelhos - Nac. (18h40, 21 h15)
• Sherlock Homes: O jogo de sombras -

Leg (13h40, 16h20)

• Cine Neumarkt 4
• Os descendentes- Leg (14h20, 16h50, 19h10, 21h45)

• Cine Neumarkt 5
• À beira do abismo - Leg (19h)
• Millennium - Os homens que não amavam
as mulheres - Leg (13h10, 16h10, 21h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• J. Edgar- Leg (14h, 16h40, 19h20, 22h)

• Cine Norte Shopping 1
• As aventuras de TIntim - Dub (13h1 0, 15h40, 18h)
• As aventuras de TIntim - Leg (20h30, 23h10)

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

Dub (13h40, 19h, 21 h50)
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Leg (16h20)

• Cine Norte Shopping 3
• Os homens que não amavam as mulheres -

Leg (13h30, 16h30, 19h45, 23h)

• Cine Norte Shopping 4
• Os descendentes - Leg (12h20, 14h50,
17h20, 20h, 22h40)

• Cine Norte Shopping 5
• As aventuras deTIntim - Dub (12h10, 14h30)
• O espião que sabia demais - Leg
(16h45, 19h25, 22h10)

• Cine Norte Shopping 6
• J. Edgar - Leg (13h, 15h50, 18h45, 21 h45)

• Cine Norte Shopping 7
• A1vin e os esquilos 3- Dub (13h30, 15h30, 17h40, 19h50)
• A hora da escuridão (3D) - Leg (22h)

Contabilidade
Consuftoría Empresarial
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UMa f'ARCElIIJI' QUE DÁ eERfo.

gumz@gumz,com.br

Desde 1978

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Antenor marca um encontro com um repórter e

pede desculpas a Patrícia. Ouinzé avisa a Griselda que
vai sair para um serviço e Deborah fica enciumada.

Paulo leva Vanessa para jantar no Brasileiríssimo. Gri
seida vê Antenor com um jornalista e toma o pen-drive
das mãos do repórter, sem saber' que ele já havia co

piado o conteúdo. Tereza Cristina acorda no cemitério.
A cúmplice de Ferdinand dopa Ouinzé. Tereza Cristina
fala para Crô que viu Marcela no cemitério.

• AQUELE BEIJO
Claudia faz as pazes com Rubinho. Sarita conta

para Deusa que foi assediada por Henrique e descobre

que o advogado é amigo de Maruschka. Deusa assina a

procuração para Henrique tocar a negociação da Com

prare. Raíssa dá dinheiro para Agenor investir na Shu-

nel. Regina diz a Lena que está decidida a encontrar o
filho abandonado de Maruschka. Claudia diz a Vicente

que quer retirar a medida restritiva contra Rubinho.
• A VIDA DA GENTE

O resumo deste capítulo não foi divulgado.

• VIDAS .EM JOGO
Marcolino consegue escapar e se esconder em

um galpão, mas o seqüestrador vai atrás dele, O ex

policial desiste de procurar o menino e vê o carro de
Francisco se aproximando. Nervoso, Marcolino sai do

galpão e reconhece o carro do irmão sob a mira da
arma de Cleber. Cleber manda Francisco se algemar.
O milionário é agredido e colocado inconsciente dentro
do carro. Cleber atira nos pneus dos carros de Carlos e

Francisco e se afasta. Nervosa, ao ver que'Cleber está
indo embora com Francisco, Patrícia sente contrações.

ANIVERSARIANTES

27/1
Adriana Wanderse
Denise S. Souza
Edison Diefenthaler

Jessica Junkes
José F. Schwartz
Leonardo Barriquelo
Marcelly Henn

Marcelo Scaburri
Marina G. Bertholdi

I Se.rgio,R.Ba.dum�

HORÓSCOPO
ÁRIES
Momento favorável para mudar o visual
e surpreender as pessoas à sua volta.
Aproveite o pique para começar uma
prática esportiva.

�. TOURO

I!!I Antes de decidir sobre as opções de
diversão, saiba quem vai encontrar.

Pequenas fofocas não estarão descartadas
neste dia

m GÊMEOS
Aproxime-se mais do seu círculo
de amizades. Porém, não deixe as
responsabilidades de casa em
segundo plano.

CÂNCER
Procure estar mais presente nos

acontecimentos do seu lar. Magiáe
sedução vão dar as cartas nos
assuntos afetivos.

....'1 LEÃO
1Il. Aproveite a oportunidade de retomar

. projetos, inclusive os estudos. Na profissão,
focalize o que possa contribuir com a sua

independência Cenário de paixão a dois.

ln}.' VIRGEM

I&!.I Evite ao máximo a falta de paciência
Tenha calma diante de situações
inesperadas. Comprometa-se com o

que lhe faz bem e ouça a sua intuição.

LIBRA
O dia favorece a divulgação de seu
trabalho. Momento ideal para superar
a concorrência Mantenha a discrição e

confie apenas em quem ama

ESCORPIÃO
Não deixe que imprevistos no trabalho
cheguem a initar você. Crie rotinas
diferentes e evite depender dos outros
para exercer suas atividades.

SAGITÁRIO
Tenha mais concentração nas

atividades quedesempenhar. Notícias
e acontecimentos ligados a parentes
próximos.podem mexer com o seu astral.

i'aI CAPRICÓRNIO
If.í:i Ótimo dia para organizar sua casa.

Também há possibilidade de receber
visitas inesperadas. No setor afetivo, passe
mais tempo com a pessoa amada.

� AQUÁRIO
_ Mantenha o foco em suas atividades e

fique de antena ligada quando se deslocar -.

de um lugar para outro. Evite distrações
ao longo do dia Nas relações·estáveis, a
hannonia fortalecerá os laços de afeto.

III PEIXES
Dê mais atenção às suas finanças e tente

poupar grana. Nos relacionamentos, não
convém forçar a barra com quem pensa
diferente de você. Alguns conflitos podem
aparecer em família
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niverso TPM
Elijane Jung universotpm@oc::orreiodopovo.com.br

Adivinha o que?
Oi, gente!Palei que teria algumas novidadezinhas,né? Então, eis aqui a coluna para esse ano, com

.algumas pequenasmudanças que ainda ocorrerão

no decorrer do tempo. Inicialmente, o que vocês vêem
nessa página, estará presente em todas as edições.
Espaços interativos e informativos que vou explicar em
cada um dos títulos, ok? E o espaço Divã permanece daquele
jeitinho... Se tiverem qualquer sugestão, não se acanhem:
mandem email parauniversotpm@ocorreiodopol!o.com.br.
Vou adorar saber o que vocês querem ou esperam.

Dica Amaleras
Ai, ai! Essa dica tá super! Tem sorteio
lá no blog amaleras.blogspot.com, da
Maison Iolie, que vai dar dois anéis e

pulseiras. E tem ainda a nova parceira das
meninas do blog: AAnimadinhos Boutique
Sensual também está dando uma fantasia
de coelhinha para quem participar da
promoção. Adorei a nova parceira e acho

que você também vai gostar. Passa lá para
ver como participar e conferir as novidades.

Conselheiro amoroso
Mais uma vez, um espaço voltado para as questões de
relacionamento. Aqui entram perguntas das leitoras,
casos de famosos que repercutiram lia mídia e a opinião
do "cara' que estará por trás de todas as respostas. Para
quem acompanha a coluna há muito tempo, esse espaço
é mais ou menos como o antigo "Tio Apolo Responde".
Com a diferença de que dessa vez ele não responderá
apenas questões das leitoras, mas fará um apanhado de
várias situações amorosas.

Coisas da net
o antigo Ctrl C + CtrlV, que pode não sermais apenas
aquelas tirinhas, mas um texto legal, uma foto diferente,
um objeto estranho etc. Aceito, inclusive, emails com
conteúdo que possa ser colocado nesse espaço, ok?

Pergunta quem
quer. responde
quem sabe
Penso que esse espaço vai ser
bastante utilizado.A leitora

.

pergunta sobre saúde, estética,
moda...Aresposta vem de um

profissional da área, que terá
divulgado seu nome e o nome do
seu empreendimento, se assim
o desejar.A cada edição, será
publicada a resposta dapergunta
anterior e uma nova pergunta. As .

leitoras que encaminharem suas

dúvidas não precisam se identificar,
ok? O canal de comunicação será o
email da coluna, disponível ali no
cabeçalho dapágina.

No Japio, o- 1inic:o
. �at que não predsa

se curvar diante do
UttpuadOl" é o PROFESSOR;
:pois segundo os iaponeses.
i"imã tena que não há

proíessG-l"es não pode ha�er

impel'adoil'es.

ATereza Cristina, da novela Fina Estampa. Sei
que demorei a colocar esse flash aqui, pois
achei que seriameio óbvio, mas cada vez gosto
mais dela. Tira lá a suamaldade e a parte séria
de ser esnobe e debochada e você vai encontrar
o lado cômico dela. O papel da vilã foi muito
bem escrito, além de todo o talento da atriz
Christiane Torloni, que faz caras e bocas, usa
entonações engraçadíssimas e abusa da classe
na pele da dondoca. Super flash!

.

j II' ! I- I

As coisas que a gente vê, ouve e lê a respeito
dos nossos adolescentes. É um garoto de 13
anos que participa de assassinatos e agressões.
São duas garotas, de 13 e 17, que ateiam fogo
em aposentado. É grupo de menores que in
vade casa, ameaça com arma de fogo e rouba

objetos de valor. Outro grupo de adolescentes
devasta casas de ummesmo bairro, munidos
de pés de cabra e pedras, quebrando portas e

janelas... Que é isso? É mais que treva!

• Comentário de um usuário
, do Terra sobre o desabamento
dos prédios no Rio: "E estão
commedo dos terroristas
durante a Copa e aOlimpíada!
Nem precisa, o Rio já tem
bueiros, bomba, bala perdida
e prédio caindo. Pra que
terrorista? Basta político
incompetente".

• Médicos dos Estados
Unidos conseguiram parar o

sangramento IIO nariz de uma

garotinha através do método
de "preenchimento nasal
com tiras-de porco curtidas".
Ou seja, Bacon! O estudo foi

publicado em uma revista -

Científica e a prática já é bem

antiga! Será?Argh!

• Hoje é o Dia Nacional do
Orador, pessoas que têm

.

a habilidade de falar em

público, sem gaguejar, sem
suar frio, tremer as pernas ou
sentir enjôos. E quando eu
falo "falar em publico" não
falo do discurso de aniversário

para alguns amigos...

• "

... Enquanto isso não
nos custa insistir na questão
do desejo, não deixar se
extinguir... Desafiando
de vez a noção na qual se
crê que o inferno é aqui.
Existirá, e toda raça então
experimentará, para todo
mal há cura ..."

(Lulu Santos em A Cura)

Retratos
da vida
É um espaço que já havia

por aqui, de vez em quando,
contando experiências
minhas, da amiga, da
família, do filho, da leitora...
uma historinha engraçada,
uma lição de vida, uma
curiosidade, uma superação.
Tudo será bem vindo para
ser compartilhado com as

leitoras da página. Também
nesse espaço nãohá a

necessidade de se identificar
e os nomes das pessoas
envolvidas nas histórias

poderão ser trocados.
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·Série Concerto no Sb9wi09 Br�! 1�
"BACH, JOHANN SEBASTlAN, Suíte n, 2 (Preludio, Allemande,
Gíga), Apresentação de violoncelo por profissionais
·GRANDJANX MARCEL, Ana em estilo Clássico .

•Apresentação de harpa, vionna, viola, violoncelo e contrabaixo
por estudantes.

.Série��I Ange!Qnj, 121'130
·HINDEMffii, PAUL. P'teza Concert:mte . .Apre$errtação de
�fone porestu� -

"MIGNONE, FRANCISCO, Aquela modinha CJue o Villa não
esc:rweu. Apresen� de fagote por pofissíonaís
"PAGANINI, NICCOCO, Capricho N. 13. Apresentaçãode
violoncelo por estudantes

·Série VIOlão Flus, MuseuWEG �v. Getúliov�t 1811
.DUPHlY, JACQUES, 3 Peças francesas. Apresentação de
�oon�

.

..PAGANINI, NICCOLO, Terzetto em ré maior. Apresentação de
astudantes

(1;:j1\)� se

.SEETHOVEN,Jj VAN,sonata�.�paraví�:epiano.
Apresentação de�onajs
·BEETHOVEN, WDWlG VAN , Sonata n" 23, Op.57,

.

"Apassiooata", 1" movimento. Apresen1açãode estudantes
·BEETHOVEN, WDWJG VAN, Sonata Op.53 'Waldsteín".
Apresentação de estudantes
·GUTléRREZ, BENJAfVJN Variações Rachmanínov-Paganini.
Apresen1ação de estuolantes

"FEM� na I_I Matriz, Mate QeQ.dQco - <&!ltrgl 1Bh
.SU5S, HOWARD, WaY� Train.�ntação de fiãUta, marim�
por estudantes.
•TAFFANEL, PAUL, Ouínteto para instnJmentos de sopro.
Apresentação de flauta, oboé, clarineta, fagote e trompa por
estudantes.
·ENSEMBLE RICHARD STRAUSS. PAULO BEZU1J..f Regente
.FEMUSC en'! Indaíal(� IndaiaIense deQ.4tum 1911

·OU..ARTETO JURERêClASSlC. Apresentação de \/ÍOlína, víoIa e
ví�opor�_
-MOZART,W01.FG� AMADEUS, Divertimento I\v 136,
Apresentação de�� dlmara por� .��
5Chroeder.

.&!nl& f(IJ JqbóJ.lf4T.oJuarcM� 1�
·RECIT� Ouarteto deCoIdas Arr.ht Apresentação� darinBte,
v'dno, viola e víoloncelo por estudantes.
·Sdi��. $a( ':" p'êgyeno TeattpJSb

.MOZAR"ÇWOl.FGAAfG AMADEUS,� em dó�
�de�,da�, fagcte e trompa fXK
�,'
.MOZAA'tW��$, Sínfooía n, 35 "�/,
�oda��F�
·lü��Jçar-G!..:r�.a

.P�AAO�r�
·��.�.b ...G:�r_��

.PROKOAtY,SERG9/'� n, 1,a�
·OQ.IfSTAASfM�� Simon��

.

·OOKOFI�SfRGa,� fi Jjj�,� n, 2�
·OROU�SJ�� FfMUSC, AlEXKtSN�te

� W .....�do llledogande """.lipeleb>;hIfj:r)�,
Muíta�irMr�w€J�vaJP��,

abona-
C U L T

WWIN.�·b,ogspotcom
�GOt>Ál,\A

n;lÇ�Y'\ICY�ll::'1"""'1t"'lC., -,:.:;:,),,-.I-=:::(' r', '"..,1 ...... I'�': "�"'" ...,....._ _,1._ .... '_'''''''1 ---. �: t... r:,�' • '::\ "

V V _, .... , ,-'v', .', :;·�"'f.. v,(;,_. �O, ILet",O d-;:LlI Ln tao r nance "l�1j r:IG'i.'_;� lo pd2 '/jn(ol1'.,c,;)uAn;)'l���((j;jII.C()((j OU pauliu )c;,biln;/tflsy (,:JiI.(/)((i
� _ • z • � _o • _

- •

Em sua 15" Edição, o FESTIVAL PSlCODAA
. oferece, mais uma vez, uma opçãod"� paJ'él
o seu camavaL O festival acontece nos dias 17,

1S, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2012 na Fazenda
Evaristo, em R'!O Negrinho/SC.

Nomes corno; Sá e Guarnby/a, A Solha, Casa das
Máquinas, Paulinho Boca de Cantor eO Lendário
ChuaobílJyman estão na programação que, conta
ainda, com grandes bandas de dIVersos estados

do país.
Nesse ano serão 33 bandas, que sobem aos dois
palcos para mostrarem suas músicas próprias.

Além dos shows "festival contará com: peças de
teatro, mostra de cinema, oficinas, WOIkshopst
teereação adulta e infantil e diversas outms

apresentações emaníf� artístlcaa
Para mais ínfOllTlaÇ'ÕeS, acesse:

'vWIMI.psicodalía.mus.br

f�OSV
Desde o dia 22 de janeiro, está rolando em�

ddade, o lendárioF�A ddade resp1ra
música! É�na1 VlNnM n.IaS um�
número de pessoasccm� na mão,

indo e vindopáas�,
Se você entra na Scar a qualquer haa do da, vê
músíOOs por todos os Iacbs�,�,
As notasm� flutuam pelo arem�
con o alto awal que a músíca ernana, tudo

pafeítol Masa���1x:ida�
historia é

eF�,OF�é
apresentara� â�futura� os

organizadores,� que 0l.R:a tiver.arn oontato

coma�,�emo��doo
acordes,É�ver��
SãoOOvagasea���

T&f8 d@ínsc$ir. R$ 2JX)1J)��I
aIrnoço/�/wm�e�,
f�dMApJas; Z3 de�a04de�
�2012
MoeMo; da� 8h a& 17h

,

�Jrotjwto��-�
�P�f{;76·-�oo5UL

VN uma00 pml���®��
E��de�����iP'r
v�f��e���!I'1�6.�,
�é��oo���e��itm
�(��qw�
����aJ�,

miiJ�,

Realízado há dez anos no Brasít o Festival
Grito Rock chega com a marca d€ ZOO .

cidades participantes em 2012, aumentando
em 55% o número de realizadores de 2011 f
quando 130 cidades sediaram Q festivat em

10 países,
Desde 2007, quando começou a sef'

realízado em âmbito nacional (até enmQ
acontecia $Ó em Cuiabá), o Grito Roá é \.Ima

plataforma efí�z para promover a circulação
� ,aitístas pelo Brasil.

O Grito Rock América latina 2012 é realizado
de 17 de fevereiro SI 17 de março, em maii

de 200 \CIdades W2 15 p(1fses, As macro e migo
r� que o Fe�ival prQPor,ciona serão

�proveitado� porD'lais de �tOOO altís�$ .��.
Los Angeles (EUA) a Buenos Alref;i ( .

Ngentínat �ssando por cidades em todos
os�do$ bra§Íleiros,

E no dia 10 de março, o festival de�mbarca
em Jarag� do Sul! Mais precisamente oe

Espaço (Xa, )1." banda� que já estão
oonfírmad. �Q: Rejeà$ S,A, (S�o Sente®
Zu�1 Fatal SIQW 'arMário úmooriú),��

.

DepkwjveJ (laraguá do Sul) e Paum (��
Paulo),

.Agora � só a�rdar a oonfiM1a�o do
r�nt€� atra� e ir guardando en�9ia

pra�wper evoowf

GA1S
O�d€JT������i.m

OnomTM'o�tém ROO éffl·mwço,
�d€J'V����

é1I'n� d€Jn,��I
�=mSZ§:R/�,mm

-,

r' AGENDA
.C

� HOJi ç PALCOASE«rO FEMUSC
Wndoo Pub � 23h
� HOJi � HIJNGRIA00 53 &�l1fW
U008M&ZJh

.��� PALCO ASEm'O FeMtJSC
tko��22h

-
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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 de 3x3 .

PALAVRAS CRUZADAS

1. Bolo de massa de mandioca ou tapioca, alimento caracte-
rístico dos indígenas

2. Dó, compaixão / Tensão-Pré-Menstrual
3. Escassez ou falta total de cabelos
4. A cantora Nalva, de "Beijinho Doce" / As iniciais do polí

tico fluminense Peçanha (1867-1924), ex-presidente do
Brasil

5. (Fig.) Abismo, voragem / índice de Preços ao Consumidor

Amplo
6. Período de importância histórica / Revista semanal de

grande tiragem
7. Culto de origem africana, praticado nas Antilhas, seme

lhante à macumba
8. As letras entre o O e o H / O instrumento mais grave da

família dos violinos
9. Na parte posterior / Máquina para levantar grandes pesos
10. Grande formiga que os indigenas das margens do Soli

mões e do Japurá acreditavam que, enfiando a cabeça
dela na ponta da flecha. esta não se desviaria do alvo / As
iniciais da escritora Lispector (1920-1977)

11. Pôr fogo
12. A carta mais importante no jogo do truco / Pronome oblí

quo da 1 a pessoa do plural
13. Acúmulo de resíduos de comida que agarram no fundo

da panela.

VERTICAIS
1. (11.) Iguaria que consiste em pequeno pastel enrolado, com

recheio de carne, presunto ou queijo
2. (Ingl.) Aparelho eletrônico portátil capaz de receber men

sagens codificadas de uma central de recados e exibi-Ias
em texto numa pequena tela / O nome do jogador alemão

. de futebol Beckenbauer. campeão do mundo como téc
nico e como jogador

3. Cetáceo, também chamado delfim branco, dos mares-ár
ticos / Espetar com o talher que possui dentes

4. Remessa para uma destinação funcional/Gênero de ani
mais marinhos; ocorrem em águas costeiras e profun
das

5. A Garcia da obra de Machado de Assis / Abreviatura (em
português) de Cuba / A atriz Juliana das telenovelas

6. Conjunto dos empregados domésticos
7. Sigla da unidade hospitalar para doentes que necessitam

de tratamento intensivo / Causar comichão / O nome da
bailarina Botalogo

8. Esgalho de árvore com vários frutos / Diz-se de animal de
sela não domesticado

9. As iniciais da cantora Mercury / Nome dado ao monte
considerado o primeiro sinal de terra avistado por Cabral

/ Sigla do estado de São José do Rio Preto.

4
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•
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Amizade entre elas e eles
A esposa passou anoite fora de casa. Namanhã

seguinte, explicou ao marido que tinha
dormido na casa de uma amiga.
O marido, então, telefonou para dez amigas:
Nenhuma delas confirmou.
O marido passou a noite fora de casa. Na manhã

seguinte, explicou àmulher que tinha
dormido na casa de um amigo.
A esposa, então, telefonou para dez amigos
do marido. Sete deles confirmaram, e os três
restantes, além de confirmarem, garantem
que ele ainda estava lá.

SUDOKU

5

6

7

10

i1

12

12,
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EDIÇÁO ESPECIAL DE

6�
60 anl.i1& de h!stóna:
Tudo corneçollaquiL

Compre a sua: www.recreativa.com.br/compras ou 0800 035 1422

DIVIRTA-SE

PREVISÃO DO TEMPO ....

Chuva na maior

parte do Esta�o
A sexta será de sol do Oeste
ao Planalto Sul. Nas demais ,
regiões de Santa Catarina a ,

nebulosidade permanece '\assim como a possibilidade
de chuva, devido à influência
de circulação marítima
e ventos fortes.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

JOAÇABA
CHAPECÕ

HOJE AMANHÃ
r

DOMINGO
r.€��

SEGUNDA

MíN: 16°C
/'" .

MíN: 16°C
x,

MíN: 19°C MíN: 20°C�--� -".� � ��j'li'lfi!i f' jj
� j',�

MÁX: 24°C MÁX: 27°C MÁ)(: 26°C MÁX: 27°C

,",0

t"'''''''':'''1J"fj'fljJ'
Ensolarado Instável

O fim de semana deve ser de

nebulosidade variável e chuva no
início e final do dia, mas a temperatura
permanece elevada. Em uma das praias
preferidas da região, BarraVelha, a
mínina no sábado é 16° e amáxima
de 26. Apesar das nuvens, a chuva
só deve aparecer no domingo, com
mínimas de 18° emáximas de 26°.

_
.........

Parcialmente
Nublado

�
.... 1J·
Chuvoso

"'
_ _.II
Nublado Trovoada

MAfRA
T .Á
12° 170
®

CANOINHAS
T .Á
11 o 160

SÃO JOAqUiM
T .Á
80 180

Ventos de Sudeste, com rajadas de
30 a 50 quilômetros por hora, devem
predominar hoje e amanhã na área de

navegação e pesca em Santa Catarina.

Variação de nuvens e chuva isolada,
espeçialmente namadrugada, início
damanhã e a noite na área de pesca.
No sábado, a previsão é de ondas
de 1 a 1,5 metro.

@
..>E "'1CÊ VAI PARA...

MAFRA
A sexta- feira será de

sol, encoberto por muilas
nuvens durante todo o dia. A

temperatura varia entre 12'C
e 17'C. No final de semana, o

tempo melhora no domingo,
com sol de manhã e à tarde,
mas pancadas de chuva

podem ocorrer à noite.

e NOVA 23/1 1
.... li" ,e CRESCENTE 31/1

/

,/-�{':-4// ,. ..

� CHEIA 7/2
,

. MINGUANTE 14/2

JOINVlllE
T.Á
16° 240

/
��..........J.
J"�"i!itJlJ

JARAGUÁ DO SUL
T .Á
16024°

/

'"
ifJ

BLUMENAI.I
T.À
16° 26°

�� �"'.
fLORIANOPOLlS \ I

�o tso v"
/

IMBITUBA
T ...
160250

-
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- Diligência R$ 9,96

Apontamento 2oo3761201� Sacado ETIMA ETIQUITAS IlDA Endereço RUA OUVIO DOMINGOS
BRUGNAGO 481- JARAGUADO SUL-SC - CEP 89259-260 Credor PROMAFLEX INDUSTRIAL IlDA Por
tador. - Espécie: DMI-N'TItulo. 1329311- Motivo falta de pagamentoValor. R$1.226,47 - Data para paga
mento' 1 / - Valonotal a pagarR$1.314,10 Descrição dos valores: Valordo título R$I.226,47 - Juros R$5,72
Emolumentos' R$1I,60- Publicação edital. R$23,IO Condução R$23,20 - Diligência R$24,01

• EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESlADO DE SANll\ CAlARINA
Tabelionato Griesbach Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes de Oliveira, 380

Notas e Protesto Centro-89251-201-JARAGUADOSUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDID\LDEINTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9 492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJlSc. para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação. sendo facultado o díreiro à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escnto os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOS DO
PROTESTO

Apontamento 20023512012Sacado ANA KARENINA DE BONA Endereço AVMARECHAl.DEODORO DA
FONSECA 855 APT 7 - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89253-70 I Credor COOPERATIVA DE CREDITOVALE DO
llJ\JAI-VlACREDI Portador. CONDOMlNIO EDfFICIO M Espécie DMI - N' Titulo 01/12/0001 - Motivo
falta de pagamentoValor. R$1.461,88 - Data para pagamento' / / - Valortotal a pagar R$I 533,63 Descrição
dos valores' Valor do titulo' R$1.461,88 - Juros R$ 3,89 Emolumentos R$II,60 - Publicação edital R$ 23,10
Condução R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96

Apontamento 199412/2012 Sacado BRUNO CESAR CARDOSO Endereço RUA EDEMAR A MEINERS 70
- laraguã do Sul-SC - CEP 89266-565 Credor. DECORPISOS COM MATCONST LTMIE Portador. - Espécie.
DMI - N' Titulo. 468/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 198,00 - Data para pagamento / / - Valor
total a pagar R$282,79 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 198,00 - Juros R$I,18 Emolumentos R$
11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$ 25,71

Apontamento 199430/2012 Sacado. CA'ú\RINA TEXTlL LIDA Endereço PREF JOSE BAUER 1300 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP 89258-001 Credor COOPElWIVA DE CREDITOVALE DO llJ\JAl-VlACREDI Por
tador lHMAMENDONSADE VARGAS MIE Espécie. DMI- N'Titulo: 255/0001 - Motivo falta de pagamento
valor: R$ 803,00 - Data para pagamento / / - Valortotal a pagar R$878,50 Descrição dos valores Valor do
titulo' R$ 803,00 - Juros R$ 2,14 Emolumentos R$I1,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20
- Diligência R$15,46

Apontamento 200333/2012 Sacado. CINDER COMERCIO E TRANSPORTES IlDA ME Endereço: RUA
JOAO JANUARlO AYROSO 2185 - JARAGUA DO SUL-SC - CEPo 89253-100 Credor BANCO BRADESCO FI
NANCIAMENTOS S/A Portador. - Espécie NP - N'Tirulo 4273597643 - Motivo. falta de pagamentoValor.
R$193336,97 - Data para pagamento / / - Valor total a pagar R$214 418,86 Descrição dos valores Valor
do título R$ 193 336,97 - Juros R$ 21 009,28 Emolumentos. R$ II ,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução
R$23,20 - Diligência R$14,7I

Apontamento 2_oo324/2012Sacado CLAUDIA LUANA STOLFlME Endereço R. JOAOJANUARlOAYROSO
2050 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89253-100 Credor L D INDUSTRlA E COMERCIO DE CONFECCOES
IlDA Portador. - Espécie' DMI-N'Tlrulo 111102/1- Motivo falta de pagamentovalon R$322,30 - Data
para pagamento / / - Valor total a pagar R$395,66 Descrição dos valores Valor do título R$ 322,30 - Ju
ros' R$ 0,75 Emolumentos. R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$14,71

Apontamento ?00374/2012 Sacado. CLAUDIA LUANAsroin ME Endereço' R. JOAO JANUARlOAYROSO
2050 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89253-100Credor'MlEGA SECURITIZADORADEATIVOSEMPRESARlA
Portador.N INDUSTRlA DE CONFECCOES E ESTAMPARlA Espécie. DMI - N'TItulo' 001432/01- Motivo'
falta de pagamentoValor R$ 402,81 - Data para pagamento / / - Valor total a pagar R$479,71 Descrição
dos valores Valor do título R$ 402,81- Juros' R$ 4,29 Emolumentos' R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10
Condução' R$ 23,20 - Diligência R$14,7I

Apontamento 200287/2012 Sacado COM E DlSTR DE FRU'ú\S STErERLEIM IlDA Endereço EST ANO
BOM 1185 - CORUPA-SC - CEP 89278-000 Credor. BINNSERV CONSUlTORlA E SERVlCOS LTDA Por
tador OFICINA MlECANICADO DOCA IlDA MIE Espécie DMI- N'TItulo: AB442/125/2 - Motivo falta de
pagamentoValor R$ 992,63 - Data para pagamento / / - Valor total a pagar RSl.lI6,86 Descrição dos
valores: Valor do titulo. R$ 992,63 - Juros R$ 14,88 Emolumentos' R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10
Condução R$ 23,20 - Diligência R$ 51,45

Apontamento 200265/2012 Sacado' DUTECH INDUSTRlAL SERVICE LIDA Endereço RUA DOS 1Ml
GRANTES 500 - Iaragué do Sul-SC - CEP 89250-500 Credor. GRAVATOOLS GRAVACAO EM METAL LTDA
ME Portador. - Espécie DMI - N' Titulo 5540 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 75,00 - Data para
pagamento / / - Valor total a pagarR$150,88 Descnção dos valores: Valor do titulo R$ 75,00 Juros' R$
0,15 Emolumentos' R$ll,60 - Publicação edital R$23,IO Condução' R$ 23,20 - Diligência; R$17,83

Apontamento. 200393/2012 Sacado' DUTECH ROBOTlCS IlDA ME Endereço RUA DOS IMlGRANTES
500SAL 15 - Jaraguá do Sul-SC - CEP. 89256-500 Credor HARD COMlERC10 DE FIXADORES E RESINAS
LID Porrador - Espécie DMI-N'TItulo 021502/2'-Motivo falta de pagamentoValor R$750,00 -Data para
pagamento / / - Valor total a pagar R$830,98 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 750,00 - Juros R$
5,25 Emolumentos R$II,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência; R$17,63

Apontamento' 200368/2012 Sacado. DUTECI-I SERVICOS IlDA ME Endereço RUA DOS IMlGRANTES,
500 SL 15 - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89254-430 Credor TELAS EGGERT INDUSTRlA E COMERCIAL IlDA
- EPP Portador. - Espécie:DMI- N' Titulo: 13 465 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 704,44 - Data para
pagamento' / / - Valor total a pagarR$781,57 Descoção dos valores' Valor do título R$ 704,44 - Juros R$
1,40 Emolumentos' R$ll,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência; R$ 17,63

Apontamento. 200402/201? Sacado ETINIA ETIQUE'ú\S LIDA Endereço RUA OUVIO DOMINGOS
BRUGNAG0481- JARAGUADOSUL-SC - CEP 89259-260 Credor BRAGA COMlERCIO E INDUSTRlA IlDA
Portador- - Espécie. DMI- N'Tltulo 032138/01 - Motivo falta de pagamento Valor. R$ 2.491,65 - Data para
pagamento' / / - Valor total a pagarR$2 599,30 Descrição dos valores' Valor do titulo' R$2.491,65 - Juros
R$ 25,74 Emolumentos R$II,60 Publicação edital. R$ 23,10 Condução R$23,20 - Diligência' R$ 24,01

Apontamento 2004031201? Sacado ETIMA ETIQUETAS LTDA Endereço RUA OUVIO DOMINGOS
BRUGNAGO 481- JARAGUADO SUL-SC - CEP 89259-260Credor' BRAGACOMERCIOEINDUSTRlA LTDA
Portador - Espécie DMI- N'Titulo 032138/02 - Motivo falta de pagamentoValor. R$ 2491,65 - Data para
pagamento' / / - Valor rotal a pagarR$2 593,49 Descrição dos valores Valor do título R$2 491,65 - Juros
R$ 19,93 Emolumentos. R$ 11,60 - Publicação edital' R$23, 10 Condução R$ 23,20 - Diligência; R$ 24,01

Apontamento. 200404/201? Sacado ETIMA ETIQUETAS LTDA Endereço RUA OUVIO DOMINGOS
BRUGNAGO 481- JARAGUADOSUL-SC - CEP 89259-260 Credor BRAGACOMlERCIO EINDUSTRlA LIDA
Portador - Espécie DMI- N'TIu�o. 032138/03 - Motivo' falta de pagamentoValor' R$ 2491,65 - Data para
pagamento / / - valor total a pagarR$2 587,67 Descrição dos valores Valor do título R$2491,65 - Juros
R$ 14,11 Emolumentos. R$lI ,60 - Publicação edital H$ 23,10 Condução R$23,20 - Diligência: R$24,01

Apontamento: 200407/2012 Sacado ETIMA EnQUITAS LTDA Endereço' RUA OUVIO DOMINGOS
BRUGNAGO 481 - JARAGUA DO SUL - CEP - Credor. BRAGA COMlEROO E INDUSTRlA LIDA Por
tador. - Espécie. DMI- N'Tltulo 031911101 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 3.559,50 - Data para
pagamento' / / - Valonotal a pagar R$3.682,93 Descrição dos valores' Valor do título R$ 3 559,50 - Juros:
R$ 41,52 Emolumentos' R$II,60 - Publicação edital. R$23,lO Condução R$ 23,20 - Diligência R$ 24,01

Apontamento 200408/201? Sacado ETIMA ETIQUE'ú\S LIDA Endereço RUA OUVIO DOMINGOS
BRUGNAGO 481- JARAGUADOSUL-SC - CEP· 89259-260 Credor BRAGACOMERCIO E INDUSTRlALIDA
Portador - Espécie DMI- N'Titulo: 031911/02 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 3 559,50 - Data para
pagamento / / - Valor total a pagar R$3.674,63 Descrição dos valores Valor do titulo R$ 3.559,50 - Juros
R$ 33,22 Emolumentos' R$ II ,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligêncía R$ 24,01

Apontamento 200409/201? Sacado ETIMA ETIQUITAS LIDA Endereço RUA OUVIO DOMINGOS
BRUGNAG0481- JARAGUADO SUL-SC - CEP 89259-260Credor' BRAGACOMERCIO EINDUSTRlAI1DA
Portador - Espécie DMI- N'TItulo 031911103 - Motivo falta de pagamentoValor R$3 559,50 - Data para
pagamento' / / - Valor total a pagar R$3 666,32 Descnção dos valores' Valor do título R$ 3 559,50 - Juros
R$ 24,91 Emolumentos' R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dílígência: R$ 24,01

Apontamento 20041O/201? Sacado ETIMA ETlQUE'ú\S LIDA Endereço RUA OUVIO_DOMINGOS
BRUGNAG0481- JARAGUADO SUL-SC - CEP· 89259-260Credor. BRAGACOMERCIOEINDUSTRlA IlDA
Portador - Espécie' DMI- N'Titulo 031911/04 - Motivo falta de pagamentoValor. R$ 3 559,50 - Data para
pagamento / / - Valor total a pagar R$3.658,02 Descrição dos valores' Valor do titulo R$ 3.559,50 - Juros
R$16,61 Emolumentos R$II,60 - Pubhcação edital R$23,lO Condução RS23,20- Diligência R$24,01

Apontamento 199458/2012 Sacado FABlANA KUHL DE AZEVEDO Endereço' RUA OITO HlLBRECHT
691- CORUPA-SC - CEP 89278-000Credor.VOTORANTIMCIMENTOSLIDA Portador. - Espécie DMI- N'
Titulo: 000424003 - Motívo falta de pagamentoValor R$ 1.962,06 - Data para pagamento / / - Valor total
a pagar R$2.096,26 Descnção dos valores Valor do título R$ 1.962,06 - Juros R$ 24,85 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital R$ 23, 10 Condução. R$ 23,20 - Díligêncía R$ 51,45

Apontamento. 200171/2012 Sacado' FARMACIANAHUAN LIDAMIE Endereço RUADONAMiITlLDE,644
- VILA LALAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP. 89256-330Credor. DlS1RIBUlDORADEPROD FARM FOSSAT
TI Portador - Espécie DMI-N'Titulo 192740405 - Motivo falta de pagamentoValor: R$ 411,07 - Data para
pagamento. 1 / - Valor total a pagarR$486,33 Descrição dos valores Valor do título R$ 411,07 - Juros R$
1,09 Emolumentos R$II,60 - Publicação edital' R$23,lO Condução R$ 23,20 - Díligência R$'16,27

Apontamento 20026012012 Sacado. GABRIEL SPEZIA Endereço RUA LUIZ SPEZIA 125 - J ESQUERDO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89253-100 Credor. BELLUNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO
Portador' BOGO RECAPADORA DE PNEUS IlDA Espécie. DMI- N'Titulo: 2 136/2 - Motivo falta de paga
mento Valor R$135,00 - Data para pagamento / / - Valor total a pagar R$208,55 Descrição dos valores'
Valor do titulo R$ 135,00 - Juros R$ 0,94 Emolumentos R$ 11 ,60 - Publicação edital· R$ 23,10 Condução
R$ 23,20 - Diligência R$ 14,71

Apontamento �00263/2012 Sacado. GERSON VIEGAS GARCIA Endereço RUA CEL PROCOPIO GOMES
1900 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89259-000 Credor. BRUBELAUTO PECAS IlDA Portador. - Espécie.
DMI- N'TItulo 48305 - Motivo falta de pagamentoValor. R$100,00 - Darapara pagamento. / / -Valor
total a pagar R$I68,79 Descrição dos valores Valor do título R$ 100,00 - Juros' R$ 0,93 Emolumentos R$
11,60 - Publicação edit", R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento 200101/2012 Sacado GREMlO ESPORTIVO c.RUZUEMALlJ\ Endereço ESTRADA RIO DA
LUZ GERHARDTMULLER 365 - Jaraguá do SuI-SC - CEP 89251-000 Credor. PREUS COMERCIO M LIDA
ME Portador: - Espécie DMI- N'Titulo 249/U - Motivo falta de pagamento Valor. R$261,82 - Data para
pagamento / / - Valor total a pagar R$343,73 Descrição dos valores: Valor do título. R$ 261,82 - Juros' R$
3,05 Emolumentos' R$ !l,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução. R$ 23,20 - Diligência. R$ 20,96

Apontamento 20034012012 Sacado KAIRE INDUSTRlA E COMERCIO DE EMBALAGENS Endereço RUA
JOSE TI-lEODORO R1BElHO 1801 FUNDOS - laraguã do Sul-SC - CEP. 89258-001 Credor. BANCOVOTO
RANTIM SA Portador. POLPA DE MADElHAS IlDA Espécie: DMI - N' Titulo 16388-2 - Motivo falta de
pagamentoValor. R$ 4.178,66 - Data para pagamento' / / - Valor total a pagarR$4 260,37 Descnção dos
valores Valor do titulo R$ 4 178,66 - Juros: R$ 8,35 Emolumentos' R$ 11,60 - Publicação edital. R$ 23,10
Condução R$ 23,20 - Diligêncía: R$ 15,46

Apontamento 199910/2012 Sacado KDG EQUIP SEG IlDA ME Endereço RUA EXPEDIOONARlO CABO
HARRYHADUCH 8, - JARAGUADOSUL-SC - CEP 89251-380 Credor. CAVEMACINDUSTRlALECOMlER
CIAL DE MAQUINAS !MP. Portador. - Espécie DMI- N'Tirulo: 0087794012 - Motivo' falta de pagamento
Valor R$413,13 -Dataparapagamento. // -Valortotal a pagar R$481 ,95Descnção dos valores· Valor do
título: R$ 413,13 - Juros R$ 0,96 Emolumentos. R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20

Protocolo 26251 Sacado CRS COMEROO DE EMBALAGENS SUCAll\S DE PAPEL E PAPElÃo CNPJ
85 281.459/0001-63 Cedente KLABIN SA CNPJ 89.637.490/0001-45 Número do Título' tlOOO97438oo1 Espé
cie. Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante. BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMI
RIM Datavencímenro: 05/01/2012 Valor. 6 412,24 Liquidação após amtimação R$II,60,Condução' R$10,88,
DiligênCIa: R$ 35,60, Edital R$15,00Protocolo 26255 Cedente. KLABINSA CNPJ 89 637.490/0001-45Núme
ro do Título. 000096748002 Espécie Duplicata de Venda Men:antil por indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVenCJmento. 05/01/2012 Valor. I 672,86Uqwdação após aUltima
ção R$II,60, Condução R$10,88, DiligênCia.R$35,60, Edital· R$15,00Protocolo. 26363 Cedente. CELULOSE
IRANI SOCIEDADEANONIMA CNPJ 92.791.243/0001-03 Número do Título. 144041642aEspéCIe Duplicata
de VendaMen:antil por indicação Apresentante fD\U UNIBANCO SA DataVencimento 09/12/2011 Valor.
1344,77 Uqwdação após a Ultimação R$1I,60, Condução R$10,88, DiligênCia. R$ 35,60, Edital: R$15,00Pro
tocolo 26390 Cedente CELULOSE IRANISOCIEDADEANONIMA CNPJ' 92 791.243/0001 -03 Número do Tí
tl�o: 144040363B EspéCIe. Duplicata de Venda Men:antil por indicação Apresentante. fD\U UNlBANCO SA
Data Vencimento: 09/12/2011 Valor. 7.193,25 Uqwdação após a Ultimação' R$ 11,60, Condução R$IO,88,
DiligênCia' R$35,60, Edital R$15,00 Protocolo 26415 Cedente: KLABIN SA CNPJ 89.637490/oo01-45Núme
ro do Título: 000097724001 Espécie. Duplicata de Venda Men:antil pOi indicação Apresentante BANCO DO
BRASILSA - AGENClAGUARAMlRIMDataVencunento. 09/01/2012 Valor. 1.257,80Uquldação após aUltima
ção. R$1I,60, Condução R$1O,88, DiligênCia: R$ 35,60, Edital. R$ 15,00 Protocolo' 26498 Cedente. CELULOSE
lHANl SOClEDADEANONIMA CNPJ' 92.791243/0001-03 Número do Título 144041101c EspéCIe. Duplicata
deVenda Men:antil por Indicação Apresentante: fD\U UNlBANCO SA DataVenCJmento 12/12/2011 Valor.
710,33 Uqwdação após amtimação R$1I,60, Condução. R$lO,88, Diligência: R$ 35,60,Edital: R$15,00Proto
coio' 26501 Cedente: CELULOSE IRANI SOClEDADEANONIMA CNPJ' 92.791243/oool-03Número do Títu
lo 144041515b EspéCIe: Duplicata deVendaMercantil por indicaçãoApresentante. fD\UUNlBANCOSAData
VenCJmento' 14/12/2011 Valor.1.352,37 Uqwdação após amnrnação' R$ !l,60, Condução R$10,88, Diligên
Cia: R$ 35,60, Edital' R$15,00 Protocolo. 26508 Cedente: CELULOSE IRANI SOCIEDADE ANONIMA CNPJ.
92.791.243/0001-03 Número doTítulo. 144041388b EspéCIe DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: fD\UUNlBANCOSADataVenCJmento.12/12/2011 Valor. 5.559,70Uquidação após a intimação R$
11,60, Condução' R$ 10,88, DiligênCia: R$ 35,60, Edital: R$15,00Protocolo' 26604 Cedente: KLABIN SA CNPJ
89637.490/0001-45 Número do Título. tlOOO97438OO2 Espécie Duplicata de Venda Men:antil por Indicação
Apresentante. BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data VenCimento 12/01/2012 Valor.
6.412,23 liqwdação após a Ultimação R$ !l,60, Condução R$ 10,88, DiligênCia R$ 35,60, Edital. R$15,00Pro
tocolo 26621 Cedente COLLEYEMBALAGENS IlDA CNPJ' 81300 709/0001-04 Número doTltul0 2007938
EspéCie Duplicata deVendaMercantil por indicação Apresentante. BANCO BRADESCO SA DataVencunen
to: 13/01/2012 Valor. 9 544,50Uqwdação após aUltimação R$ !l,60,Condução: R$IO,8B,DiligênCIa: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00 Protocolo 26669 Cedente. KLABIN SA CNPJ. 89.637.490/0001-45 Número do Título.
000098109001 EspéCie 'Duplicata deVenda Men:antil por indicação Apresentante BANCO DO BRASIL SA
AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencunento 13/01/2012 Valor. 6.412,23 liqwdação após a Ultimação R$
11,60, Condução R$IO,88, DiligênCia: R$ 35,60,Edital. R$15,00 Protocolo. 26742 Cedente: KLABIN SA CNPJ.
89637.490/0001-45 Número do Título. 000097724002 Espécie: Duplicata de Venda Men:antil por indicação
Apresentante' BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento 16/01/2012 Valor.
1257,80 Uquidação após a intimação: R$1I,60, Condução R$ 10,88, DiligênCia: R$ 35,60,Edital R$15,00 Pro-

REPÚBUCA FEDERATlVADO BRASIL-ES'ú\DO DE SANll\ CATARINA
Tabelionato do Município eComan:a deGuaramirim - CHRISlJ\ INGE lilllEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto ne 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO "

Saibam todos que VJIem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaíxo rela
cionados, ficando os devedores intímados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no trí
duo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde lá, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escnta
no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A
presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) mdicada(s) para aceitaríem), ou pagar(em) serrem)
desconhecidas, sua localização incerta, Ignorada ou inacessível, ou for(em) residentefs) ou donuciliada(s)
foradaCuclIDSGIlçãoGeográficadaServennaou,amda, porque runguém se dispôs areceberaínrímação no
endereço fornecido pelo apresante, tudo em conforrrudade com os arts 995,997 c/C 1023, todos do CNCGJ

Protocolo. 26642 Sacado' ADAlH ALEXANDRINO CPF' 685 691 069-04 Cedente: SlIMAQ S/A CNPJ'
79922.639/0001-84 Número do Título: 53179'006 Espécie. Duplicata de Venda Mercantil por indicação
Apresentante. BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento 15/01/2012 Valor
362,00 Liquidação após a íntímação: R$II,60, Condução. R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital R$ 15,00

Protocolo: 26679 Sacado' ADEMlH ESPERANCA CPF. 033 612.239-03 Cedente. VALCANAIAAUTO PEÇAS
lTDAME CNPJ 03 387 767/0001-03 Número doTítulo. 34230/02 Espécie Duplicata deVendaMercantil por in
dicaçãoApresentante BANCO DOBRASILSA - AGENDAGUARAMlRIM DataVenCJmento: 10/01/2012 Valor.
266,00 líquídação ')Pós a intimação R$1I,60, Condução' R$ 10,88, Diligência;R$ 35,60, Edital:R$15,00
*�--��-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo. 26640 Sacado ADEMlH SIEVES CPF 297789729-15 Cedente. SlIMAQ S/A CNPJ
79922639/0001-84 Número do Título 61715'003 Espécie. Duplicata de Venda Mercantil por indicação
Apresentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencunento 14/01/2012 Valor
700,00 Liquidação após a intimação; R$ 11,60, Condução. R$ 24,14, Diligência R$ 35,60, Edital R$15,00
-------------------"--------------------------------------------------------------------------------------------------------

tocolo 26828 Cedente COLLEYEMBALAGENS IlDACNPJ 81300.709/0001-04 Número doTítulo' 2 007963
Espécie. Duplicata deVendaMercantil por indicaçãoApresentante. BANCO BRADESCO SA DataVencunen
to 16/01/2012 Valor. 3 874,50 liquidação após a intímação:R$ll ,60,Condução R$IO,88,Diligência R$ 35,60,
Edital R$ 15,00 Protocolo 26831 Cedente. COLLEYEMBALAGENS IlDA CNPJ 81.300.709/0001-04 Número
do Título 2007962 Espécie Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante. BANCO BRADESCO
SADatavencímenro 16/01/2012 Valor. 9 249,45 Liquidação após a inumação R$lI,60, Condução' R$ 10,88,
Diligência; R$ 35,60, Edital R$ 15,00 Protocolo: 26841 Cedente. CELULOSE IRANI SOCIEDADE ANONIMA
CNPJ' 92 791243/0001-03Número doTítulo 144042793aEspécle. Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: fD\U UNlBANCO SADataVencunento: 03/01/2012 Valor. 5 365,30 Liquidação após amüma
ção R$11,60, Condução. R$ 10,88, Diligência; R$ 35,60, Edital. R$15,00 Protocolo: 26842 Cedente' CELULOSE
IRANI SOCIEDADEANONIMA CNPJ 92791243/0001-03 Número do Título 144042793b Espécie; Duplicata
deVenda Mercantil por indicação Apresentante.llJ\U UNlBANCO SA DataVenCJmento. 10/01/2012 Valor.
5.365,30 Liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução' R$ 10,88, Diligência; R$ 35,60, Edital R$ 15,00 Pro
tocolo: 26845 Cedente. CELULOSE IRANI SOClEDADEANONIMA CNPJ 92791243/0001-03 Número do Tí
tulo 144042793c Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante. fD\U UNlBANCO SA
Data Vencimento; 17/01/2012 Valor. 5365,31 Uqwdação após a inumação R$1I,60, Condução' R$10,88,
Diligência R$ 35,60, Edital R$15,00 Protocolo 26847 Cedente CELULOSE IRANI SOCIEDADE ANONIMA
CNPJ.92 791.243/0001-03Número doTítulo: 144041912cEspécie' DuplicatadeVendaMercantilpor indicação
Apresentante. fD\U UNlBANCO SADataVencimento 29/12/2011 Valor. 5 464,37 Liquidação após a intima
ção R$II ,60, Condução' R$ 10,88, Diligência; R$ 35,60, Edital: R$ 15,00Protocolo' 26849 Cedente. CELULOSE
IRANI SOCIEDADEANONIMA CNPJ 92.791.243/0001-03 Número do Título.I44041912a Espécie; Duplicata
deVenda Mercantil por indicação Apresentante. fD\U UNIBANCO SA DataVencimento. 15/12/2011 Valor.
5464,38 Liquidação após a intimação R$II,60, Condução: R$IO,88, Diligência; R$ 35,60, Edital: R$15,00 Pro
tocolo' 26850 Cedente CELULOSE IRANI SOClEDADEANONIMA CNPJ' 92 791243/0001-03 Número doTí
tulo 144041912b Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação Apresentante fD\U UNlBANCO SA
DataVencimento: 22/12/2011 Valor. 5.464,38 Liquidação após a intimação R$ 11,60, Condução R$ 10,88,
Diligência; R$ 35,60, Edital. R$ 15,00 Protocolo 26852 Cedente CELULOSE IRANI SOCIEDADE ANONIMA
CNPJ' 92 791.243/000 1-03 Número doTítulo 144041388cEspécie. DupücatadeVendaMercantilpor indicação
Apresentante: fD\U UNlBANCO SA DataVencimento 19/12/2011 Valor. 5 559,70 Liquidação após a innrna
ção R$ 11 ,60, Condução. R$ 10,88,Diligência: R$ 35,60, Edital R$ 15,00 Protocolo 26854 Cedente. CELULOSE
lRANI SOCIEDADE ANONIMA CNPJ 92791243/0001-03 Número doTítulo 14404I388AEspéCIe. Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante. fD\U UNlBANCO SA Data Vencunento 10/01/2012 Valor.
5 559,70 Liquidação após a íntímação R$II,60, Condução. R$ 10,88, Dílígêncía: R$ 35,60, Edital. R$15,00 Pro
tocolo 26856 Cedente' CELULOSE IRANI SOClEDADEANONIMACNPJ 92791243/0001-03 Número doTí
tulo 144042012a Espécie Dupliqlta de Venda Mercantil por indicação Apresentante. fD\U UNlBANCO SA
Data Vencunento' 17/12/2011 Valor. 5673,% Uqwdação após a Ultimação' R$ 11,60, Condução' R$ 10,88,
Diligência. R$ 35,60, Edital. R$ 15,00 Protocolo 26858 Cedente. CELULOSE IRANI SOCIEDADE ANONIMA
CNPJ 92.791243/0001-03 Número do Título 144042012b Espécie. Duplicata deVenda Mercantil por Indica
çãoApresentante. fD\U UNlBANCOSADataVencmento. 24/12/2011 Valor. 5.673,% liqwdação após a Ulti
mação' R$ 11,60, Condução R$IO,88, DiligênCIa: R$ 35,60, Edital. R$15,00 Protocolo 28860 Cedente. CELU
'LOSE IRANI SOCIEDADE ANONIMA CNPJ: 92791.243/0001-03 Número do Título. 144042012c Espécie:
Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante' fD\UUNlBANCOSADataVencimento 31/12/2011
Valor. 5.673,46Uqwdação após amtimação: R$11,60, Condução' R$ 10,88,DiligênCia: R$35,60,Edital: R$15,00
Protocolo 26861 Cedente: CELULOSE IRANISOClEDADEANONIMACNPJ: 92.791.243/0001-03 Número do
TítulO.144041642cEspéCie. Duplicata deVendaMercantil por indicaçãoApresentante: fD\U UNIBANCO SA
Data Vencunento' 23/12/2011 Valor. 1.344,76 Uquidaçãó após a intimação R$ 11,60, Condução. R$ 10,88,
DiligênCia: R$ 35,60, Edital' R$ 15,00 Protocolo. 26862 Cedente. CELULOSE IRANI SOCIEDADE ANONIMA
CNPJ' 92 791.24310001-03Número doTítulo'I44042997a Espécie. DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante. fD\U UNIBANCO SADataVenCJmento' 06/01/2012 Valor. 6 598,86 Uqwdação após a Ultima
ção R$ 11,60, Condução R$ 10,88, DiligênCia: R$ 35,60, Edital: R$15,00 Protocolo 26863 Cedente: CELULOSE
IRANI SOCIEDADEANONIMA CNPJ 92.791243/0001-03 Número do Título 144041642b EspéCIe. Duplicata
deVenda Men:antil por indicação Apresentante: fD\U UNIBANCO SA DataVencimento 16/12/2011 Válor.
1.344,77 Uqwdação após amtimação. R$ 11,60, Condução R$10,88, DiligênCia: R$ 35,60, Edital: R$15,00 Pro
tocolo 26864 Cedente CELULOSEIRANISOCIEDADEANONIMACNPJ 92.791.243/oool-03NúmerodoTí
tulo. 1440415ISA Espécie' Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: fD\U UNlBANCO SA
Data VenCJmento 10/01/2012 Valor. 1.352,37 liqUIdação após a intimação R$ 11,60, Condução. R$ 10,88,
DiligênCIa: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo. 26865 Cedente. CELULOSE IRANI SOClEDADE ANONIMA
CNPJ: 92 791243/0001-03 Número do Título. 144042997b Espécie. Duplicata deVenda Men:antil por indica
çãoApresentante. fD\UUNlBANCO SADataVenCJmento: 13/01/2012 Valor. 6 598,86Uqwdação após amti
mação R$II,60, Condução R$lO,88, DiligênCia: R$ 35,60, Edital' R$15,00 Protooolo 26866 Cedente' CELU
LOSE IRANI SOCIEDADE ANONIMA CNPJ 92791.243/0001-03 Número do.Título. 14404227Ic Espécie
DuplicatadeVendaMercantilpor indicaçãoApresentante. fD\UUNlBANCOSADataVencrmento: 06/01/2012
Valor. 6 638, 12 Uqwdação aposaUltimação:R$II ,60, Condução. R$10,88, DiligênCia:R$ 35,60,Edital R$15,00
Protocolo' 26867 Cedente CELULOSE IRANI SOCIEDADEANONIMACNPJ 92 791.243/0001-03 Número do
Título' 144041515c Espécie' Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante fD\U UNlBANCO SA
Data Vencunento 21/12/2011 Valor. 1.352,38 Uqwdação após a mtimação: R$ 11,60, Condução R$ 10,88,
DiligênCIa: R$ 35,60, Edital. R$ 15,00.Protocoio' 26869 Cedente. CELULOSE IRANI SOCIEDADE ANONIMA
CNPJ 92 791.243Ioo01-03NúmerodoTítulo 144042271aEspécle DuphcatadeVendaMercantil por indicação
Apresentante: fD\U UNlBANCO SADataVencunento' 23/12/2011 Valor. 6 838,13 Uqwdação após amtima
ção R$ 11,60, Condução R$ 10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital' R$15,00 Protocolo: 28870 Cedente. CELULOSE
IRANI SOCIEDADE ANONIMA CNPJ' 92 791243/0001-03 Número doTítulo 144042271b EspéCIe: Duplicata

Apontamento. 199780/2012 Sacado KDG EQIJIPAMENTOS DE SEGURANCA IlDA Endereço RUA BA
RAO DO RIO BRANCO 862 SALA 05 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor. EDITEX INDUSTRIA
E COMlERclD IlDAMIE Portador. - Espécie DMI- N'Titulo 1349 - Motivo falta de pagamentoValor R$
633,00 - Data para pagamento / 1 - Valor total a pagar R$702,54 Descrição dos valores Valor do título
R$ 633,00 - Juros R$ 1,68 Emolumentos R$1J,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Dili-
gércíe R$ 9,96 /

Apontamento 200172/2012 Sacado UON COM DETlN'ú\S E FERRAGENS eroA Endereço RUA HEIN
RlCl-l AUGUST LESSMANN, 127 - Jaraguá do SuI-SC - CEpo 89256-000 Credor. CEREL ATACADO DE MA
TERIAIS ELrnUCOS lTDA EPP Portador - Espécie DMI - N' Titulo: 16611 - Motivo falta de pagamento
Valor R$3 647,40 - Data para pagamento: / / -Valor total a pagru R$3.774,53 Descnçãodosvalores Válor
do titulo. R$ 3 647,40 - Juros' R$ 49,84 Emolumenros R$ 11,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$19,39

Apontarnento 200206/2012 Sacado MAlI< LUIZ RIBEIRO Endereço RUA CARLOS EGGERT 171 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89256-330 Credor. VlCENZl FABRICA DE SEMI-REBOQUES E METALURGICA Portador.
- Espécie. DMI - N'Titulo: 157-7/8 - Motivo falta de pagamentoValor. R$ 664,00 - Data para pagamento / /
- Valor total a pagarR$739,27 Descrição dos valores Valor do título H$ 664,00 - Juros R$I,IO Emolumentos:
R$II,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apomamento 200236/2012 Sacado NERI ERN Endereço RUA DRWALDEMlHO MAZURECHEN 37 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP 89251-630 Credor. RCF INCORPORADORA IlDA Portador. - Espécie:DMI- N'
Titulo' NPO003124 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 299,05 - Data para pagamento / / - Valortotal
a pagar R$367,90 Descnção dos valores' Valor do título' R$ 299,05 - Juros R$ 0,99 Emolwnentos R$ 11,60-
Publicação edital R$ 23, 10 Condução. R$ 23,20 - Diligência R$ 9,96

Apontamento 200310/2012 Sacado NEUSARESENDE MACI-lADO Endereço RUA DASAZALEIAS LOTE
24 - JGUAESQUERDO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89253-415 Credor CONDOMlNIO AZALEIAS Porta
dor.- BspécieDbtl-N'Título 18-Motivo.faltadepagarnentoValor R$250,00 -Datapara pagamento //
- Valor total a pagarR$325,86Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros' R$ 3,25Emolumentos
R$1I,60 - Publicação edital. R$ ?3,10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento 200336/2012 Sacado NIlTO DA COSlJ\ Endereço RUA CAMPO ALEGRE, 127 - iLHA DA
FIGUElHA - Jaraguá do Sul-SC - CEP. 89250-000 Credor ZElT GLUCK INDUSTRlA METALURGlCA IlDA
Portador - Espécie DMI - N' Titulo 639/02 - Motivo' falta de pagamento Valor. R$ 2 914,80 - Data para
pagamento. / / - Valor total a pagar R$2.993,01 Descrição dos valores' Valor do título R$ 2.914,80 - Ju
ros' R$ 4,65 Emolumentos R$II,60 - Publicação edital R$ 23, 10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento 200337/2012 Sacado NllTO DA COSIl\ Endereço RUA CAMPO ALEGRE, 127 - ILHA DA
FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP· 89250-000 Credor ZEIT GLUCK INDUSTRlAMETALURGICA IlDA
Portador. - Espécie DMI- N'Tltulo 640/02 - Motivo falta de pagamentoValor: R$352,00 - Data para paga
mento / / - Valor total a pagar R$425,94 Descrição dos valores Valor do título R$ 352,00 - Juros. R$ 0,58
Emolumentos R$ll,60 - Publicação edital' R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$15,46

Apontamento �00176/2012 Sacado RHOM FORJADOS IlDA Endereço RUA DA SAUDADE 248 - ANO
BOM - CORUPA-SC - CEP 89278-000 Credor. BANCO DO ES'ú\D0 DO RIO GDE DO SUL S A Portador
KOPSCH TRANSPORTES I1DA Espécie: DMI - N' Titulo' 0000065587 - Motivo' falta de pagamento Valor.
R$ 172,11 - Data para pagamento / / - Valor total a pagar R$281,B6 Descnção dos valores Valor do
titulo: R$ 172, II - Juros R$ 0,40 Emolumentos. R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução. R$ 23,20
- Diligência: R$ 51,45

Apontamento 200159/2012 Sacado ROSlMERE BESEL Endereço BRUNO DOGE 1032 - Jaraguá do Sul
SC - CEP 89251-970 CredorMOlHEQUlMICAIlDAME Portador. - Espécie DMI N'Título. NFE4544/2
- Motivo falta de pagamentoValor. R$ 628,03 - Data para pagamento' / / - valor total a pagarR$7Il,82
Descrição dos valores Valor do titulo R$ 628,03 - Juros: R$ 1,88 Emolumentos' R$1I,60 - Publicação edital.
R$23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência. R$ 24,01

Apontamento: 200274/2012 Sacado SONIA BEATRIZ CONTI Endereço GEORG N1EMANN JARDIM
EUROP - BLC ESP 301 - BAEPENDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89256-090 Credor. M & M INDUSTRlA E
COMERCIO DE MOVEI Portador. - Espécie: DMI - N' Titulo 000034/003 - Motivo falta de pagamento
Valor R$570,00 -Data para pagarnento // -ValortotalapagarR$644,5IDescriçãodosvalores. Valor do
título R$ 570,00 - Juros R$I,90 Emolumentos. R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20
- Diligência; R$14,7J

Apontamento 2ooF4/2012 Sacado. USITOOL US ElETR FIO LTDAMIE Endereço. AVWALDEMAR GRUB
BA 1387 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89256-500 Credor. AGrE CHARMILLES IlDA Portador. - Espécie.
DMI- N'Titulo 005570/24 - Motivo falta de pagamentoValor. R$IO 650,00 - Data para pagamento. / /
- Valor total a pagarR$10.766,34 Descrição dos valores Valor do titulo. R$IO 650,00 -Jüros R$ 39,05 Emolu
mentos R$ll,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Dítigêncía R$19,39

Apontamento 200175/2012 Sacado VILSON MARTENDAL Endereço RUA EXPEDICIONARlO FIDEUS
STINGHEN 103 - jaragué do Sul-SC - CEP 89256-740 Credor MOlHE QUTMICA IlDAMIE Portador. - Es
pécie DMI- N'TItulo. NFE4538/2 - Motivo falta de pagamentoValor. R$1692,20 - Data para pagamemo:
/ / - Valortotal a pagarR$I.775,13 Descnção dos valores Valor do título' R$ 1.692,20 - Juros' R$ 5,64 Emo
lumentos' R$ 11 ,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Certifico, que este Edital de intimação de Protesto foi publicado no Jornal "Oforreio do Povo', na data de
27/01/2012

Jaraguá do Sul (SC), 27 de janeiro de2012.

Manoel Gustavo Gnesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados' 37

de Venda Mercantil por Indicação Apresentante' ITAU UNlBANCO SA DataVencunento. 30/12/2011 Valor.
6 838,13 Liquidação após a Ultimação: R$II,60, Condução. R$ 10,88, Diligência R$ 35,60, EditalR$15,00 Pro
tocolo' 26873 Cedente CELULOSEIRANI SOCIEDADEANONIMA CNPJ' 92 791243/0001 -03 Número doTí
tulo· 144040363c Espécie Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: fD\U UNlBANCO SA
Data Vencimento 16112/2011 Valor. 7 193,24 Liquidação após a intimação' R$ 11,60, Condução. R$ 10,88,
Diligência: R$ 35,60, Edital· R$15,00

Protocolo 26576 Sacado. EDEi'IIZE POMMERENINGwrmorr CPF: 762616.979-49 Cedente COO
PElWIVA DE CREDITO VALE DO fD\JA! CNPJ: 82 639 451/0001-38 Número do Título %1/0001 Espécie
Duplicata deVenda Mercantil por indicação Apresentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMI
RIM DataVencimento 10/01/2012 Valor. 47,50 Liquidação após a intimação. R$II,60, Condução. R$ 5,00,
�����_��_��_�3_�������_���?_� � _

Protocolo. 26684 Sacado EDVlNO FRANZ CPF 037 105.329-30 Cedente: BORRACHARIA E COM DE
PNEUS POR'ú\L IlDAMIECNPJ' 03.012.810/0001-56 Número doTítulo 925/2 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por indicação Apresentante. CAIXAECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento. 05/01/2012 Va
lor. 482,50 Liquidação após a Intimação: R$ 11,60, Condução R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital· R$ 15,00

Protocolo. 26638 Sacado. GEISON DUTRABONAm CPF: 070 597.209-79 Cedente' ULEANDRO MA
CHADO ME CNPJ. 05 338.614/0001-00 Número do Título' 750/05 Espécie: Duplicata deVenda Mercan
tíl por indicação Apresentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento
15/01/2012 Valor. 598,00 Liquidação após a intimação R$ 11,60, Condução R$ 24,14, Dílígência R$
35,60, Edital. R$15,00

Protocolo' 26237 Sacado J J PAVlMEr\'TAÇOES IlDA ME CNPJ' 10502574/0001-11 Cedente. DINAMICA
CENTRO AUTOMOTIVO IlDA MIE CNP!: 05.024.981/0001-20 Número do Título 785-2 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil Apresentante DINAMlCA CENTRO AUTOMOTIVO IlDA MIE Data Vencimento:
02/11/2011 Valor' 900,00 Liquidação após a intimação R$ 11,60, Condução R$ 5,00, Diligência. R$ 23,20,
Edital R$15,00

Protocolo 26637 Sacado JOC1ANE SADER CPF 005.186719-25 Cedente. ULEANDRO MACHADO MIE
CNPJ. 05 338 614/000 1-00 Número do Título 214/1 O Espécie. Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMllUM Data Vencunento 15/01/2012 Valor.
301,87 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução R$ 24,14, Diligência R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo 26310 Sacado JSKSERVlCOS DEREBOQUE IlDA ME CNPJ 02596894/0001-50 Cedente.VEN
TUS PNEUS 1MP0RlADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ. 07.573.244/0001-02 Número do Título. 7471.1/3
EspéCie. Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante BANCO SANll\NDER (BRASIL) SA
Data Vencimento 27/12/2011 Valor. 29,00 Uqwdação após a mtimação R$ 11,60, Condução' R$ 13,87,
DiligênCia R$ 35,60, Edital. R$ 15,00 Protocolo. 26313 Cedente. VENTUS PNEUS 1MP0RlADORA E DIS
TRIBUIDORA CNPJ: 07 573 244/0001-02Número do Título' 7470.1/3 Espécie Duplicata deVendaMercan
til por Indicação Apresentante )lANCO SAN'ú\NDER (BRASIL) SA Data Vencunento 27/12/2011 Valor.
649,00 liqwdação após a mtimação R$ 11,60, Condução: R$ 13,B7, DiligênCIa: R$ 35,60, Edital' R$ 15,00

Protocolo. 26636 Sacado PREUSS EMPREITElHA DE MAO DE OBRA LIDA CNPJ. 13.840.497/0001-06
Cedente COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO fD\JAI CNPJ: 82.639451/0001-38 Número do Título:
027/0001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por hldicação Apresentante' BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM DataVenGÍmento 05/1212011 Valor. 105,80 Uqwdação após a mtimação R$
11,60, Condução R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo' 26829 Sacado RESTAURANTE E LANCHONETE MICHEL IlDA - MIE CNP) 02.673.154/0001-
70 Cedente: DIPLOMATA INDUSTRlAL E COMERCIAL IlDA CNPJ 01.243.305/0009-44 Número do Título:
0336302-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante. BANCO BRADESCO SA
DataVençunento' 17/01/2012 Valor. 457,20Uquldação após a intimação. R$II,60, Condução' R$ 5,00, DI
ligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protooolo. 26358 Sacado' RILCAL INDUSTRlA E COMlERCIO DE CALCADOS IlDA - MIE CNPJ.
03.389.786/0001-79 Cedente. CALQ\IlOS BEBECE IlDA CNPJ' 90.445.206/0001-18 Número do Título:
0115022/ Espécie: Duplicata de Venda Men:antil por indicação Apresentante BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento' 07/01/2012 Valor. 1.137,90 Uqwdação após a intimação R$
11,60, Condução: R$ 13,87, DiligênCIa: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo 26615 Cedente: SULPACK IN
DUSTRlA E COMERCIODE EMBALAGENS LTDA CNPJ 06.889781/0001-01 Número do Título. 2005854U
EspéCie Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data VencI
menta· 13/01/2012 Valor. 355,00liqwdação após amtimação: R$II,60, Condução: R$13,87, DiligênCia R$
35,60, Edital R$15,00 Pwtocolo 26620 Cedente SULPACK INDUSTRlA E COMERCIO DE EMEALAGENS
IlDA CNPJ 06889781/0001-01 Número do Título: 2oo5853B Espécie: Duphcata de Venda Mercantil por
indicaçãoApresentante. BANCOBRADESCO SA DataVencimento 11/01/2012.Yalor. 2.895,12 Uqwdação
após amomação R$ 11.60, Condução R$ 13,87, DiligênCIa: R$ 35,60, Edital. R$15,00
Guamminm, 27 de lanérro de 2012.

CHRlSIl\ lNGE HlLLEWAGNER, Interventora

--- --- --'_--� ..Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESTACIONAMENTO

Associação em busca de parceria
Ajadefi necessita
fazer investimento

para continuar com

serviço no hospital

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

. Até 28 de fevereiro. Este é o

prazo que a Ajadefi (Associa
ção Jaraguaense dos Deficientes
Físicos) tem para ficar à frente da

administração do estacionamen
to no Hospital Jaraguá. Em no

vembro de 2011, representantes
da casa de saúde e da entidade
reuniram-se para definir prazos.
O contrato de prestação de ser

viço havia vencido em outubro
e a reunião poderia determinar a
Ajadefi por mais quatro anos na

gestão do estacionamento. No

entanto, em função da necessi
dade de ampliação e melhorias
no local, a direção do hospital
optou por diminuir a data limite.

Desde 2001 a entidade pres
ta este serviço. São 41 funcioná
rios na Ajadefi, divididos em três

MARCELE GOUCHE

turnos. A entidade chega a arre

cadar cerca de R$ 20 mil men
sais. "Sem a renda do Hospital
Iaraguá, vamos ter que fechar as
portas", declara o presidente da

Ajadefi, Valdecir Titon. "Estamos

buscando recursos e tentando

conseguir investidores para que
a gente não precise sair do hospi
tal", explica Titon. AAjadefi só po
derá permanecer caso arranje um
parceiro para investir no local.

De acordo com o presiden
te, a prefeita Cecília Konell está
auxiliando neste processo. Ti
ton também tem conversado e

tentado associar-se a empresas.
"Gostaríamos que a Prefeitu-

Promoção "Ford Ka" (válida até 31/01/2012). Novo Ford Ka 1.012012 (cat. KBX2) a partir de RS 24.500,00 à vista ou financiado com taxa de 1,59% a.m. e 20,84% a.a., com R$1.000,OOde entrada
paga pela Ford, exclusivo para financiamentos através do Programa Ford Credit, e saldo em-60 parcelas de RS 647,94 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1· parcela,
incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de RS 39.876,40, Custo EfetivoTotal (CET) - calculado na data de 01/12/2011 a partir de 1,83 %a.m. e 24,26% aa, através do Programa
Ford Credito Ford Fiesta RoCam Sedan 1.612012 (cat. SDF2) a partir de RS 35.900,00 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer
outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá soírer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do
bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação.
Contratos de Rnanciamento e Arrendamento Ford (redit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I

ra investisse. Assim ficaríamos
. com o estacionamento sob nos

sa responsabilidade", comenta.

Titon ainda não sabe determinar
valores. Segundo ele, para saber

.
quanto irá custar a reforma do

ambiente, a empresa parceira
precisaria elaborar um projeto.
Atualmen_te, o estacionamento

possui 100 vagas, mas o movi
mento diário é de aproximada
mente 300 veículos .

O diretor do Hospital Iaraguá,
Ieferson Gomes, afirma que as

sim que a Ajadefi deixar a admi
nistração do estacionamento, a

casa de saúde não cobrará a taxa,

que hoje é de R$ 1 por hora para
quem deseja estacionar. "Quere
mos uma empresa com interesse
em construir, investir", diz. Con
forme GôID:es, o hospital não está
interferindo nas negociações en
tre Ajadefi, empresas e Prefeitu
ra. Ele ressalta que a instituição
não está realizando negociações.
"Nós não temos nenhuma exi

gência de modalidade de gestão.
Não temos preferência por ad

ministração pública ou privada.
O que temos é a necessidade do

serviço", conclui.

MORETTI
Jaraguá do Sul

i47) 3274.2800
CARTAo FORD ITAOCARD. SOLICITE lA O SEU.
Acumule até R$10.GOOem descontas noc:omp'" de seu Fonl ZOro.
Cot>It">._�4001""SBI""",,,loa/ldad"'0B00122"58.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Avante!
Esportes

Henrique Porto

Inovação
Admiro pessoas e entidades

que procuram estar sempre se

renovando, mesmo quando
muitos não julgam necessário.
É o caso daAjinc, que estuda
renovar o tradicional e

consagrado Circuito Interescolar
deNatação, o Troféu Ernani
Volpi Coitinho. Além de

Juventus.
Recebi do torcedor Fabio Silva
uma série de sugestões para o

Departamento deMarketing
e Relacionamento do Grêmio

Esportivo Juventus. Temmuita
coisa legal, como uma sugestão
de usar ex-atletas para ajudar
a resgatar e divulgar a história
do clube, quemuita gente

� desconhece. Silva lembra, por
exemplo, das duas participações
da equipe no Campeonato
Brasileiro dá Série C na década
de 90. Suas sugestões estão
devidamente anotadas e serão
utilizadas no momento oportuno.
Contribua você também!

Aventura
Para incentivar aindamais a

prática de esportes de aventura
na nossa região, a organização da
IaraguáAdventure está liberando

algumas inscrições 'na faixa' para
atletas daAcorjs e estúdios!
academias convidados. Para
tanto, é preciso que a inscrição
seja realizada diretamente no
site www.sulbrasilis.com.br.
A prova acontece nos dias
4 e 5 de fevereiro.

FME
Foi anunciadapara o dia 10 a nova
troca de comando na Fundação
Municipal de Esportes de Iaraguá
do Sul. Após dois anos, Márcio
Feltrin dá lugar aValdir Bordin,
que já comandou a autarquia
em outras ocasiões. No início

. da atual administração a pasta
estava sob a responsabilidade de
Ronaldo Raulino. Bordin terá à
sua disposição um orçamento de
4,5 milhões de reais.

Beach Soccer

redacao@avanteesportes.com

manter o cunho interescolar, a
competição deste ano deverá

abranger academias e atletas
avulsos. Também está prevista
uma maratona aquática para
adultos. Outra novidade pode
ser uma etapa na piscina do
Sesc, que passaria a ser parceiro
da competição.

Couve-Flor
Não é porque uma equipe é

amadora, que ela precisa ser
gerida de tal forma. Cito o

exemplo do Couve-Flor, que
ainda vai darmuito o que falar
na região. Eles tem site (www.
couveflorfc.com.br), Twitter
(twitter.com!CouveFlorFC) e
Facebook (www.facebook.com!
couveflorfc). Através dessas
fontes soube do amistoso de
amanhã, às 14h, contra os

Veteranos do João Pessoa.

SCJaraguá
A empresa de carrocerias
HC Homburg é mais uma

parceira do Sport Club
Jaraguá. Nesta semana,
o vice-presidente do .

Jaraguá (Arl Enke) fechou
acordo com a proprietária
da empresa,Wally
Homburg.AHC acredita

que incentivar o esporte
é essencial para que as

crianças e adolescentes
sejam tiradas dos perigos
da rua. Parabéns!

Flamengo
o congresso técnico da 2a Copa
Flamengo-de Futebol Suíço
acontece na tarde de sábado,
no estádio Luís Carlos Ersching.
Restam apenas duas, das
dezesseis vagas abertas para a

disputa. As equipes interessadas
podem buscar informações com
o amigo Foguinho, que agora
aderiu ao Twitter. O perfil do
dirigente é owww.twitter.com/

FoguinhoFIA Sigam-no os bons!

Depois de vencer o Pedras Brancas na estréia por 5 a 4, a equipe
DutraÁgua/Dinâmica Pneus volta à quadra neste sábado pelo
Campeonato de Beach Soccer de BarraVelha (TaçaArtur Fagundes).
O único representante de Jaraguá do Sul e atual vice-campeão
do torneio joga no domingo, às 19h, contra o São Cristóvão. Um

empate garante o time na segunda fase.

INTEGRAÇÃO

Dezesseis na
disputa pela
CopaNorte
Vitória, Flamenqo e TI Bordados disputam

. a competição, que também terá clubes de
outras seis cidades da nossa região
JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

"\ Jitória, Flamengo e JJ Bordados
V serão os representantes de

Iaraguá do Sul na 9a Copa Regio
nal Norte Catarinense de Futebol
Amador. ANéki, que tinha preten-

. são de disputar o certame, desistiu
de última hora. O congresso téc
nico foi realizado na quarta-feira,
em São Bento do Sul, cidade sede
da Liga que organiza esta edição.

Serão 16 as equipes envolvidas
na disputa, quinze delas já conhe
cidas. Resta apenas a definição
do representante da Liga Blume
nauense de Futebol, entidade que
pela primeira vez pleiteou uma

vaga no evento. Além de jaragua
enses e blumenauenses, equipes
de São Francisco do Sul, Itapoá,
Joinville, São Bento do Sul e Cam

po Alegre estarão na disputa, que
vale duas vagas no Campeonato
CatarinenseAmador.

"Lamentavelmente, em que
pese terem sido convidadas, as

Ligas das cidades de Canoinhas e

de Mafra não enviaram represen
tantes', lamenta Marcos Banhara,
presidente da Liga São Bentense
de Futebol. O congresso técnico
consensou que a competição será

disputada no sistema mata-mata,
igual ao da Copa do Brasil, com
início no dia 25 de fevereiro e tér
mino em 29 de abril.

O Vitória faz o jogo de abertu
ra do certame, fora de casa, contra

a Associação Comunitária de Ita

pema do Norte (Acoin), de Itapoá.
O Flamengo também joga fora de
casa, contra o Estrela da Praia, de
Joinville. O JJ Bordados atua em

casa, contra o campeão do Cam
peonato de Integração da Liga São
Bentense (Santos ou São Bento).

Caso avancêm, Vitória - única

equipe de Jaraguá do Sul avencer a

competição - e Flamengo se encon

tram na segunda fase. O JJ Bordados
- terceiro colocado em 2011 - só
encontra uma equipe jaraguaense
caso chegue à decisão. O congresso
técnico também definiu que a Liga
Iaraguaense deFutebol organizará a
CopaNorteem2013.

JUVENTUS
Corrida atrás
de sócios
Os torcedores interessados
em se tornar sócio do
Juventus e assim garantir
o direito de assistir aos

jogos do Campeonato
Catarinense em um
setor exclusivo, podem
solicitar sua ficha de
adesão pelo e-mail socios@
juventusjaragua.com.br. A
mensalidade é de R$ 30 e

ainda dá direito a jantares
periódicos e descontos

. na futura loja oficial do
clube. Depois que o projeto
alcançar cem sócios,
iniciam os sorteios mensais
de brindes. "Commuito
trabalho e a força dos sócios,
iremos reconstruir o clube",
afirma o presidente Ierri Luft.
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DANTEMINEL

Vazamento de gás é controlado
problema e o risco de explosão.

r

Membro da Defesa
;

"Colocamos em todas as conexões
,

Civil e bombeiros espuma e sabão e achamos o re-

vistoriaram o local. gistro de onde vinha o problema",
ressaltaNeri

Defeito na válvula Na verdade, havia um defeito

teria sido a causa
em uma peça que foi retirada para

.

manutenção. "Foi um vazamento

do problema muito pequeno, logo o problema
foi resolvido", afirma o diretor da
Defesa Civil. A empresa Sul Brasil,

JARAGUÁ DO SUL que presta serviço de manutenção
CAROLINA CARRADORE para o condomínio, também par-

ticipou da ação.

um problema de vazamento

,
de gás alertou moradores do Cuidados

condomínio DanteMínel, no bair-
ro Ribeirão Cavalo. Os bombeiros O vazamento no Dante Minel
foram acionados pela manhã e {oi controlado graças à atuação
tudo foi controlado à tarde. dos moradores que assim que

Moradores do Bloco 3 sentiram perceberam o cheiro de gás, acio-
um cheiro forte de gás na manhã naràm os bombeiros. A ventilação
de ontem. Em seguida, chamaram no local também auxiliou no con-

os bombeiros, que contaram com trole. Em casos de vazamento, o

ajuda do diretor da Defesa Civil, bombeiro Neri alerta para que não
Jair Alquini. Ao chegar ao local, o seja ligado qualquer interruptor.
bombeiro Neri Beno Graund veri- Em seguida, deve-se abrir uma ja-
ficou que o cheiro era provenien- nela e ventilar o local. Outra dica
te da caixa de distribuição de gás. é descobrir a origem do proble-
Ele utilizou o aparelho detector ma, desligar a válvula e acionar os
de vazamento que confirmou o bombeiros imediatamente.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

II

Vazamento noBloco 3 do condonúnioocorreu em caixade registro (detalhe)

NOVA TITULAR

Delegacia da Mulher sob novo comando
A partir de segunda- feira, a Delegacia de
Proteção àMulher, ao Idoso e ao Adolescente,
em Iaraguá do Sul, passa a contar com uma

nova delegada. Milena de Fátima Rosa se

apresenta hoje na Comarca de Iaraguá e passa
a responder pela titularidade da delegacia na
segunda-feira. O delegado David Queiroz de
Souza tem ocupado o cargo interinamente.

Obra será inaugurada em
fevereiro, garante comandante

Depois de passar por vários

entraves e muitas datas não cum

pridas, a novela que gira em torno

da nova sede da Polícia Militar de

Gúaramirim, finalmente terá um

final feliz. As obras estão em fase
final e o novo quartel deve ser

inaugurado no próximo mês. A

garantia é do comandante da 2a

Companhia do 14° Batalhão da
Polícia Militar, com sede em Gua

rarnirim, major Iofrey dos Santos.
Os trabalhos estavam parali

sados há mais de um ano e foram
retomados no final de setembro,
após a empresa vencedora da li

citação ganhar novamente a con-

corrência para continuar execu

tando os trabalhos. A obra deveria
ser entregue dia 15 de dezembro
do ano passado, mas sofreu mais
um atraso devido ao mau tempo.

No início deste ano, a empresa
aproveitou os dias de sol e asfaltou
toda a frente do quartel e agora
cuida dos detalhes de acabamento
interno. "Já instalamos ar-condi
cionado e logo iremos mobiliar. Em
fevereiro já estamos na sede nova";
comemora o comandante.

O novo quartel funcionará no

alto do morro, na rua 28 de Agosto,
em frente ao Corpo de Bombeiros.
As obras iniciaram em 2009 e deve-

riam ter sido entregues em outubro
do mesmo ano. Desde então, pas
sou por uma série de entraves. O
imóvel tem 350 metros quadrados
e o terreno de oito mil metros qua
drados foi doado pela Prefeitura. A

mudança para uma sede própria é
um desejo antigo da corporação de
Guaramirim. Hoje, os policiais tra

balham em um imóvel alugado de

apenas 150metros quadrados.
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Obras da nova sede do quartel estão em fase
finaL TocIo_oasfaltamento foi concluído
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Promoções válidas até 28/01/2012 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012, 4 portas, código 5Ul1C4, com preço promocional à vista a partir
de R$27.990,00. Novo Goll.0 Total Flex, 4 portas, ano mod. 11/12, completo, com preço promocional à vista a partír de R$ 33.990,00. Fox 1.0, ano modelo 11/12,2 portas,
básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Fox 1.0, ano modelo 11/12, 4 portas, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 36.990,00, Taxa
de juros: 0,49% a.m. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas
nos cálculos das prestações e do CET Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e

montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manuten
x_ão: Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800770 1926. Acesso às pessoas com deficiência
auditiva ou de fala: 08007701935, Ouvidoria: 0800701 2834. www.vw.com.br.Veiculos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

Faça revisões em seu veículo regularmente.

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANÇO VOu<SWAGEN 3;
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