
Noite de gala no Femusc
Hoje, às 18h, no grande teatro da Scar,
o público terá o privilégio de assistir
ao consagrado maestro e pianista
brasileiro João Carlos Martins.

Páginas 10 e 11

� 'RECICLE A lNFORMAÇÃO. PASSE

�çJ ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI

EDUARDO MONTECINO

DESDE 1919

CARNAVAL
PIlRA TODOS
Quem adora cair na folia

é dona Avanir Pinheiro, a
dona Nina (foto). Aos 88 a,nos,
ela foi escoUüda rainha do

Carnaval de 'araguá do Sul
e desfila todos os anos..Desta·
vez, ela também,vai desfilar
como baiana, provando que
a alegria pode estar presente
na vi_da em qualquer idade�
Páginas4eS

Cântara deVereadores
retorna as atividades

Os trabalhos reiniciam nesta quinta-feira em ritmo lento. Até agora, não há nada definido sobre pautas
e os assuntos que serão mais debatidos na Casa. O que se sabe apenas é quepara o primeiro dia de
trabalho de 2012 será votada a aprovação de uII?-a servidão e a nomeação do Laboratório Marlo Souza.

Página 6

Combate ao

tabagismo
abre vagas

DA SAÚDE
de Iaragua do Sul está
oferecendo novas vagas
no ProgramaMunicipal de
.Combate ao Tabagismo, /

iniciado no ano passado
e elaborado pelo Inca e

Ministério da Saúde. Em

2011, o programa atendeu 68
pessoas, comum índice de
47% de sucesso. Página 19

Delegacia de
Jaraguátem
nova titular

!leR

Milena de FátimaRosa, que
assumiu ontem aDelegacia
de Proteção àMulher, ao
Idoso e aoAdolescente, fala
da luta para ocupar o cargo e

diz que vai se empenhar para
que a cidade tenhaum espaço
para as VÍtimas de violência
doméstica. Página 23

O GALO E O
DEMÔNIO

A Natureza é perfeita. a
começar pelos animais.
mas o animal humano.
esse não tem cura...

LUIZ CARLOS PRATES
Página 3
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Cedeha
Muito bem posicionada no
mercado de recrutamento
e seleção de profissionais
para cargos técnicos e

administrativos, o Cedeha
comemora hoje 9 anos de
existência

Lourival Karslen

DIVULGAÇÃO

I íNDICE PERÍODO

N SELIC .10.5% 18.JANEIRO.2012

D TR 0,010% .
30.JANEIRO.2012

I CUB 1.128,35 JANElRO.2012

C BOVESPA • -0,21% 30.JANEIRO.20 12

d
A POUPANÇA 0,5868 30.JANEIRO.2012

D CÂMBIO
,

COMPRA VENDA VAR.
I o DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.7489 1.7494 11 0,62%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.6700 1,8100 11 0%
E EURO (EMR$) 2,2970 2,2981 1: 0,12%
S LIBRA (EM R$) 2,7461 2,7478 f; 0,51%

� Novo visual

Ferrovias

Levantamento da ConfederaçãoNacional do Transporte
estudou os principais corredores
ferroviários de carga do país e

a velocidade do trecho Londrina
eMaringá a São Francisco do

Sul- que passa por nossa região
- apresentou velocidade de

.

35,1 quilômetros por hora em
2010 em comparação com 36,3
quilômetros por hora no ano /

anterior. Embora ruim, outros

Montando dinheiro
Segundo informações do Banco Central, em 2011 a indústria
automobilística nacional enviou para o exterior a título de lucros
e dividendos US$ 5,58 bilhões ou, 36,1% a mais que no ano

anterior, O Brasil é o quarto maior mercado mundial e espera-se
que em 2019 se torne o terceiro maior, superando o Japão,

,LOTERIAS Menos entulho
A Construtora Hahne

LOTERIA FEDERAL está apresentando aoEXTRAÇÃO W 04627
BILHETE PRÊMIO (R$) mercado uma nova

l° 17.359 600.000,00 técnica construtiva
2° 01.028 12.000,00

baseada em pré-3° 45.916 9.000,00
4° 12.904 7.410,00 moldados obtidos com
5° 23.415 6.000,00 formas diferenciadas

QUIN:A que minimiza o uso
SORTEIO W 2810

de material e reduz o12 - 44 - 45 - 59 - 76

LOTOFÁCIL peso das estruturas.
SORTEIO W 708 Esta tecnologia já

01 - 02 - 03 - 04 - 05 foi utilizada em
06 - 09 - 11 - 14 - 16

edificações industriais19 - 21 - 22 - 24 - 25

MEGASENA
em Jaraguá do Sul.

SORTEIO W 1358 A construção civil-
03 - 15 - 16 - 35 - 37 - 47 como demonstrado

LOTOMANIA pelos chineses -

SORTEIO W 1214 poderá reduzir muito07 - 08 - 11 - 33 - 37
39 - 41 - 44 - 48 - 50 o tempo de construção
52 - 54 - 55 - 62 - 66 com técnicas mais
67 - 74 - 76 - 79 - 92

evoluídas.

trechos apresentam velocidade -

muito menor, como Itaquí a
Suape onde a velocidade foi
de 11,9 quilômetros por hora.
Por isto, a carga no Brasil
anda de caminhão.

Celulares
Aquele velho ditado "se

multiplicando mais que
coelhos." deveria ser reescrito
levando em conta a rapidez com
que os celulares se multiplicam.
Já são em maior número que
a quantidade de habitantes
no país e na área do código
11 - São Paulo capital- terão
nove dígidos. Com isto será

possível comportar até 90
milhões de linhas. Atualmente

.

o ritmo é de 342 mil linhas
novas mensalmente. Espera-se
que este ano o Brasil atinja o

segundo lugar no ranking dos
maiores gastos com celulares.

A nova identificação visual da
Lunender já está nos prédios
da mesma, com destaque
para a marca LND.

ProJaraguá
Está em fase de definição
a data do 2° Congresso
do Projaraguá. Deverá
acontecer no período entre

26 de março a 4 de abril

segundo o presidente do
Fórum de Desenvolvimento
Permanente, Anselmo Ramos.

Gás
Os especialistas são unânimes
em afirmar que o consumo

de gás irá crescer mais que o

consumo de petróleo ao longo
dos próximos anos. No Estado
existe uma boa estrutura de

distribuição do combustível

para as indústrias, mas o
preço não é adequado. Na
nossa região, o combustível
predominante é o resíduo

vegetal que continua sendo a

opção mais barata.

Cristal
O segmento de turismo
rodoviário exige uma ótima
estrutura de profissionais
e veículos, o que a Cristal
Turismo conseguiu em

seus 18 anos de trabalho.

Volume de
crédito
Com crescimento de 19% em

2011, o volume de crédito superou
neste início de ano a barreira
de R$ 2 trilhões de acordo com
o Banco Central. Este número
é 49,1% do Produto Interno
Bruto. Como se observa, o limite
saudável de endividamento dos
brasileiros está se esgotando,
embora outras economia tenham
um número muito superior.

Indústria catarinense
o Índice de Confiança do Empresário Industrial catarinense (ICEI)
registrou 56,7 pontos no mês de janeiro, valor 1,6 ponto acima do

registrado em dezembro (55,1), divulgou a Fiesc (Federação das
Indústrias)na última semana, Apesar do crescimento, o índice
ficou abaixo da média histórica iniciada em julho de 1999, que
é de 58,06 pontos, e do índice registrado em janeiro de 2011
(59,8 pontos). Para os empresários, a situação atual da economia
ainda não é boa, já que o índice de condições atuais ficou em
48,4 pontos, ou seja, abaixo da linha divisória dos 50 pontos.
Entretanto, os industriais se mantêm otimistas, já que o indicador

- de expectativas ficou em 60,8 pontos. Segundo a Sondagem
Industrial realizada pela CNI, embora as perspectivas estejam
melhores que em meses anteriores, são menos otimistas que o

usual pára o mês de janeiro.

Maçã suculenta
Com a divulgação de seus
resultados, as ações da empresa
alcançaram a cotação recorde de
US$ 450 e consolidaram a posição
daApple como a empresa mais
valiosa do mundo, deixando a

gigante Exxon no segundo posto.
No último trimestre o lucro foi
de US$ 13 'bilhões, que vem a ser

mais que o dobro do resultado de

igual período do ano anterior.

Inscrições na Uniasselvi
A Pós-graduação Uniasselvi oferece mais de 42 cursos
em diversas áreas doconhecimento, e procura aproximar
o aluno do ambiente que encontrará na atividade
profissional. Neste primeiro semestre de 2012, a Pós

graduação Uniasselvi também apresenta dez novos cursos,
sã: Educação Ambiental e Sustentabilidade; Enfermagem
em Terapia Intensiva; Direito Previdenciário; Administração
Pública; Análise de Conjuntura e Cenários Econômicos;
e-Business & e-Commerce; LeanManufacturing; M_BA em
Administração Estratégica de Empresa Familiar; MBA em
Gestão da Estruturação Empresarial; eMBA em Governança
Corporativa, Acesse o site www.grupouniasselvi.com.br e
fique por dentro das novidades.
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Alguns estúpidos no Rio Grande do Sul
criaram um caso de polícia por causa

de um galo. Já conto. Antes preciso dizer

que o mundo vai de mal a pior, as pesso
as, é claro. A Natureza é perfeita, a come-

_

çar pelos animais, mas a animal humano
esse não tem cura, é a única peça sobre a

Terra que não deu certo, o que prova que
não fomos criados por um deus, um deus
não cometeria esse equívoco.

Em todas as esquinas você encontra

um atrasado mental com o som nas al
turas dentro de um automóvel. O "abo
bado da enchente" pensa que é o tal, na
verdade falta-lhe uns bons tapas para

VALORES
Quanto ganha "por mês" um muito

bom professor? Bem menos que os 15 mil
reais cobrados pela Luísa para ir a uma

festa. O pessoal quer dizer que a festa é
tão boa que atéa Luísa voltou do Canadá

para estar conosco. Meu Deus, que povo.
Essepovomereceos carasqueo representa.
Nada contraaLuísa, ela está na dela, o po
vinho éque se revela nessas horas...

aprender a ser gente. Todo o sujeito com

o som alto no carro tem que ser "parado"
por alguém, de um modo ou de outro ...

Não se o pode deixar livre. Ele tem que
aprender a respeitar o sossego alheio, O
que me deixa pasmado (é pasmado, não
é pasmo, pasmo não existe) é que esses

abobados do som no carro ainda conse

guem namorada. Imagino o nível...
Pois bem, em Capão Novo, no Lito

ral gaúcho, "veranistas", daqueles tipos
que se amontoam num casebre e pas
sam as férias a refrigerante e sanduíches,
andam incomodados com um galo das

vizinhanças. Reclamam da falta de sos-

sego, o galo não os deixa dormir. Foram
à polícia reclamar.

Pobres diabos da vida, apoquentam
se com um galo solitário das noites de
Verão e não se incomodam com seus fra
cassos pessoais, existenciais. Não se in
comodam com os filhos mal-educados,
com o barulho que esses delinquentes
fazem à noite com as portas dos carros

abertas e som esgarçado, com isso não
se importam.Mas perdem o sono com o

galo que canta. Ou o galo será desculpa
pelos fracassos que levam para a cama à
noite? Quem perde o sono por uni galo
deve ter um demônio na cabeça.

NEURÓTICAS
A mãe tem 28 anos, uma neurótica, uma desorientada

da vida. Mas não foi desorientada para engravidar aos 15
anos... Agora a louca dá remédios calmantes para a filha,
menina mais que legal, porque a louca acha a menina agi
tada. Ela quer que a guriazinhafique num canto o dia todo
enquanto ela, a mãe, mingua em ansiedades e frustrações
existências. Há um monte dessas mães por aí, entupindofi
lhos com calmantes receitados por psicólogas, pedagogas e

médicos bandidos. - Ah, se eu os pego naminha delegacia...

VERGONHA
Todos os pais podem

deixar uma formidável ri
queza aos filhos, deixando
lhes vergonha. Vergonha
foi a herança maior que o

meu pai me deixou, canta
va Lupicínio Rodrigues. E
eu acrescento: vergonha é a
mãe da ética.

Tenho acompanhado essa histe
ria em tomo do polêmico "estu

pro" que teria ocorrido no progra
ma Big Brother Brasil12. Já negado
pelaprópriamoça, a estudanteMo
nique Amin, 23, admitiu perante o

delegado que tudo foi consentido.
Sinceramente, não entendo o

porquê de tantos gritos, tantas re

clamações por que um casal resolve
fazer aquilo que o ser humano vem
fazendo desde que se tomou hu
mano. Certo, se ela fosse realmen
te currada enquanto dormia, era

outra história. Mas ela já confessou

que tudo foi feito com a permissão
dela. E não houve penetração, ape
nas troca de carícias.

Mesmo assim, pululam pela In
ternet correntes - talvez iniciadas

por algum celibatário ou alguém
que tenha repulsa ao sexo - para
que o Big Brother saia do ar. Ora,
em versões de programas anterio

res, já não houve cenas "calientes"
com outros participantes? Quem
não gosta, não deveria trocar de ca
nal ou ir para a cama dormir? A re

clamação é por causa das crianças?
No horário em que passa o progra-

ma elas já deveriam estar no sétimo
sono. Se estão acordadas vendo o

tal programa, de quem é a culpa? O

programa enfatiza o erótico! Sim,
mas nada diferente demuitas nove
las (Globo, Record, SBT), que volta
e meia apresentam cenas de casais
em 'momentos eróticos, e o que é

pior, em horário nobre, o qualmui
tas crianças assistem ao lado dos

pais. De modo que, por ser novela,
ninguém sai por aí pedindo seu ba
nímento.

. Virou moda "esculhambar" o

Big Brother, Dá um ar de supe
rioridade intelectual declarar que
odeia aquele programa, e faz pa
recer que a pessoa é moralmen-.
te ilibada. Mas conheço muitas '

pessoas que criticam o reality da
Globo, e não se constrangem em

dançar (até ensinam às crianças)
as coreografias insinuantes de
músicas com refrões do tipo: ''Ai,
se eu te pego", "Rebolando até o

chão", "Você quer? Paga pra mim"
e outras similares. Para mim, isso
tem um nome: hipocrisia.

Femando Bastos,�

CHARGE

PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO

QU;ROLA�RO
Ct6Al(RO/

A\Mí>A D!I.reMPO r
, ,

EDITORIAL

Quefumarfazmal à saúde
todomundo sabe.Enem
éprecisofumar. Basta ser
um !fumante passivo para
que.os efeitos mortíferos
do tabagismo atuem no

organismo, desencadeando
uma série dedoenças,
pulmonares, cardiovasculares
e neurolágicas.Em casos

extremos, leva àmorte.A
ciênciajá comprovou e atéa

jurisprudênciajá deuganho
de causaa ex-fumantes e seus
descendentes, em indenizações
milionárias, pagaspor
umagrande indústria
multinacionalde cigarros.
A influênciafamiliar,dos
amigoseatédapropagar!da,
queassociãoatodefumara
channe,glamouresedução,já

, carregoumuitospara o túmulo.
Econtinua carregando.

Portanto, ao sabermos que
existem em torno de22.184

pessoas dependentesda
nicotina em Iaraguâ do Sul; é
positiva fi; ação daSecretaria
MunicipaldeSaúdede
retornarcom oPrograma '

Municipalde Combateao
Tabagis'frU) em2012.Vale
lembrarqueem 2011, o
pro� il,tlihdell�8pessoas
decillitlfS.a largarem o vi:cio,
com- índice de "47% de sucesso.
Um detâlhe {nteressanteéque
amaioriados queprocuram
aSecretaria de$aÚllJ!fu11Ulm
hámais tIi!duas décadas;
depois desucessivas tentativas
para parardefumar.
Para quem éou conhece
alguém dependentede
nicotina, valeapena conferir
o serviço disponibilizado
noPama 1, na ruaJorge
Czemieuiicz.Ametodologia
prevêencontros degrupouma
vezporsemana e sessões de

manutenção. ,
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ESCOI,AS SE PREPARAM
PARA O CARNAVAL

Incentivo da

FUndação Cultural
faz escolas

capricharem
na confecção
das fantasias e
sambas enredo

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

OS preparativos começaram há

quase um mês. Nos barracões '�.

improvisados, prateleiras apoiam Irpaetês, plumas e muito brilho, .

porque no Carnaval este é um ele
m-ento indispensável. Na casa de
Janete Rosa, 54 anos, fios e tecidos
se confundem com a quantidade
de pessoas que entram para pro-

.

var fantasias. "Eu gosto das coisas
em sigilo, por isso não deixo tudo

disponível", diz. O bloco carnava

lesco Verde e Rosa tem três anos e

participará de seu terceiro Carna
val. Antes de fundar esta agremia
ção, Janete participava da escola
de samba Sem Preconceito.

A Fundação Cultural de Iara
guá do Sul, responsável por orga
nizar a folia, exige que as escolas
desfilem com, no mínimo, 150

integrantes. "Eu acho que vamos
sair com uns 210", comenta Jane-

TEMPO DE FOLIA/

Eduardo Alexandrina, neto de ,anele, convida para a folia do dia 18

Cerna e seusmais de -40 anos
de amor pelo Carnaval

Ao, contrário do que diz o

nome, o bloco carnavalesco Em
Cima da Hora está com 80% dos
elementos que levará para a pas
sarela do samba pronta. A agre
miação tem 24 anos e nasceu do

gosto da aposentada Iracema
Pinheiro, 64 anos, pelo carna

val. Aos dez anos, Cerna, como
é conhecida, mudou-se com a

família para Florianópolis. Há 30

anos, ela voltou para Jaraguá e

trouxe na bagagem a paixão pela
mais importante festa popular
do país. "Eu fugia do meu pai
para ir ao Carnaval", lembra.

Cerna transferiu sua

paixão para outra geração da fa
mília e enganam-se os que pen
saram em filhos ou netos. Quem

adora cair na folia é dona Avanir
Pinheiro, a dona Nina, mãe de
Cerna. Aos 88, dona Nina foi es
colhida como rainha do Carnaval
de Iaraguá e desfila em todos os

carnavais. "Este ano vou ser rai
nha e depois volto para desfilar
como baiana para a Em Cima da
Hora", conta. Serão sete alas, 150
participantes - por enquanto - e

três alegorias. O título do sam

ba enredo é "Deuses: Mitologia
e Alegria. Em Cima da Hora de
Fato é Shaw".

A cada Carnaval, Cerna tra

balha para ser campeã e a esco

la vem conseguindo o título por
oito anos consecutivos. "Quem
ganha mesmo, é o público", diz.
Cerna está contente com os

últimos três anos da festa em

Iaraguá. Segundo ela, a atual

gestão da Fundação Cultural
,

vem fazendo um bom trabalho.
Ela destaca o trabalho do presi
dente da Fundação, Jorge Luiz
da Silva. Souza, como grande
incentivador. "Ele nos dá apoio,
sempre vem naminha casa para
ver como estão as fantasias",
comenta. Cerna não se esquece
do público. De acordo com ela,
a cada ano os jaraguaenses es

tão mais participativos. "Alguns
reclamam do local, preferiam
que fosse na rua. Mas, eu não
me importo de ser no Parque
de Eventos. Para mim, em qual
quer lugar dá para fazer Carna
val", declara.

te. Ela é presidente da agremia
ção, mas não ostenta o título sem

motivo. É Janete quem coloca a

máquina de costura para funcio
nar, pois vêm confeccionando
todas as fantasias e conta com a

ajuda de outros integrantes do
bloco neste processo.

O nome Verde e Rosa foi ideia
dela, que é fã daEstação Primeira
de Mangueira, do Rio de Janeiro.
Já o samba enredo de 2012 nada
tem a ver com o cacique, tema da
escola carioca em 2012. A Verde
e Rosa trará em seu enredo uma

tradição jaraguaense: a Schüt
zenfest. "Queremos que este pre
conceito 'carnaval é festa da raça
negra', acabe", pontua. O desfile
contará com seis alas e um carro

alegórico. Ianeteacredita que o

Carnaval de 2012 será bom.

"Enquanto eu estiver viva, não
vou deixar acabar o carnaval",
brinca. Ianete está preocupada em
deixar a tradição para a próxima
geração da família Rosa. O estí
mulo a filhos e netos vem desde o

berço. O neto Eduardo Alexandri
na, 17 anos, faz parte das baterias -

1 de escola de samba desde criança
e este ano, ele tocará cavaquinho
para a Verde e Rosa. Com apenas
cinco anos, Adriella, participará
pela terceira vez do Carnaval. A
menina parece ansiosa para vestir

.

� a fantasia e se sagrar como prince-
sa da escola.

Cerna (E) passou a paixão pelo camavaI
para a mãe, dona Nina de 88 anos
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No barracão da Em Cima da Hora já começou a contagem�

Acadêmicos: nem tão iniciante assim

A primeira escola a desfilar
em 2012 fará sua apreseritação
dê estreia. Mesmo tendo sido
fundada em 2009, só agora a

Acadêmicos do Samba cairá
na "avenida". A agremiação foi
formada por alunos da Facul
dade Jangada, por isso a pala
vra acadêmicos no nome. Um
dos responsáveís pelo bloco é
o atleta Ivanildo de Souza Pin

to, 56 anos. O samba acompa
nha Ivanildo desde a primeira
infância. Ele nasceu na cidade
do Rio de Janeiro e por muitos
anos conviveu com integrantes
da Portela. As habilidades como

guitarrista o fizeram tocar com

nomes como Zeca Pagodinho e

Jorge Aragão.
Há 22 anos, Ivanildo reside

em Jaraguá e seu envolvimen- sável por cuidar da confecção
to com a cultura local não o fez do que cada um dos 180 inte
abandonar o samba. No ano grantes usará. O tema do sam-

2000, ele compôs samba enredo ba enredo é "Jaraguá do Sul. A
'

para uma escola de São Francis- Força do Progresso". Conforme
co do Sul. Após anos afastado o casal, como as empresas da
do Carnaval de Jaraguá em pro- cidade serão homenageadas,
testo pelo plágio de algumas de eles correram atrás do apoio.
suas composições, ele retornou "Queríamos ·cópias da maquete
em 2009 como jurado dos desfi- de cada uma e R$ 300, mas ne

les. Em 2010 também participou. nhuma delas quis contribuir",
Foi quando conheceu sua atual lamentam. Enquanto a função
companheira, Diana da Silva, 30 de Ivanildo como professor de
anos. Ela já foi princesa de diver- ensino superior não recomeça,
sas escolas jaraguaenses e este ele tem aproveitado o tempo
ano sairá como rainha da bateria livre dos treinos de atletismo
pelo bloco do qual é presidente para se dedicar aos elementos
e o marido, Vice. da "Acadêmicos". Serão 15 alas

O casal vem trabalhando dia e três carros alegóricos. "Vamos
e noite para adiantar fantasias

.

sair com a força do nosso sarn

e carros. Diana ficou respon- ba", ressalta.

ATENÇÃO

Orçamento do Camavat
2012 é de R$ 160mil

Na sala do presidente da

Fundação Cultural, o carioca e

apaixonado por carnaval Jor
ge Luiz da Silva Souza, reuniões
para acertar os últimos detalhes
da festa. O Carnaval organizado
pela Fundação terá programa
ção a partir das 12h de 18 de fe
vereiro. Tudo começa com um

trio elétrico que sairá da frente
da sede da Fundação e percorre
rá as ruas da cidade. Das 15h às
18h é a vez das crianças coloca
rem suas fantasias e se divertirem
no baile infantil no 'pavilhão B do

Parque Municipal de Eventos. Das
16h às 19h haverá, no pavilhão A,
o Baile Municipal para a terceira
idade com a banda Saca Rolha.

,A partir das 18h, a passarela
do samba recebe o grupo Bera
Samba e o convidado Marqui
nhos Diniz, da Portela. Esta

atração vai até as 20h,�que é

quando os blocos iniciam seus

desfiles. A ordem será Acadêmi
cos do Samba, Verde e Rosa e,

para fechar, Em Cima da Hora.
Cada bloco terá 45 minut-os

para a evolução na passarela.
Portanto, o desfile está progra
mado para durar três horas.

Após o desfile haverá o Grande
Baile rio pavilhão A. "E o me

lhor, tudo de graça", diz Souza.
O material de divulgação do

Carnaval está aprovado. Ao invés

de receber folhetos, os jaragua
enses receberão leques onde se

lerá os sambas enredo das três
escolas. A tiragem será de cinco
mil leques para cada agremiação.

Segundo Souza, cada escola
recebe, em média, R$ 7.500 para
adquirir materiais para confec
cionar os elementos. Mas, isso
varia de acordo com o tempo da
escola. A iniciante, Acadêmicos
do Samba, recebeu R$ 7.500. A
Verde e Rosa recebeu R$ 8.600.

Já a Em Cima da Hora não disse

quanto recebeu. De acordo com

Souza, em 2011 a Fundação gas
tou R$ 185 mil com as despesas
da festa. Em 2012, o orçamento
inicialé de R$ 160 mil. As despe
sas vão desde as bandas até os

serviços, de segurança e limpe
za. Conforme a classificação, as

escolas receberão um prêmio. O
primeiro lugar recebe R$ 10 mil,
o segundo 5 mil e o terceiro lu

gar, R$ 2.500. "Vai ser um belo
Carnaval, Ai de quem reclamar
da Fundação e de mim", diverte"
se Souza.

No ano passado, a
Fundação Cultural
gastou R$ 185 mil
com as despesas
totais da festa.

lvanildo de Souza e Diana·sairão pela
primeira vez com a llcadêmicos do Samba

Ainda dá tempo de participar.-Para desfilar na: Acadêmicos do Samba. os telefones são: 7

9210-2887/9136-5916/3276-2267. Em Cima da Hora: .9603-2932. Verde e Rosa: 3273-6782/9151-7722
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CÂMARA DE VEREADORES

Ainda nada definido para 2012
Presidente Adernar
Winter afirma que
não há previsão
de quais serão as

pautas da Casa
durante este ano

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

os trabalhos da Câmara de
Vereadores de Iaraguá do

Sul reiniciam napróxima quinta
feira. Mas até o momento,' não
há nada muito definido sobre
pautas e quais os assuntos que
serão mais debatidos na Casa. O

que se sabe apenas é que para o

primeiro dia de trabalho de 2012
será votada a aprovação de uma
servidão e da nomeação do La
boratório Marlo Souza.

Em relação aos assuntos que
geraram mais polêmica em 2011,
como o Plano Diretor, Terminal
Urbano e ginásio Arthur Mül
ler, o presidente Adernar Winter
afirma que ainda não está nada

. decidido e que esses assuntos

serão debatidos ao longo do ano.

Também não foram definidas
datas para as votações. "Quan- .

do os projetos estiverem aqui na
Câmara, poderemos discutir o

assunto, por enquanto, não po- .

demos fazer nada", explica o pre
sidente.

O debate sobre o aumento de
vereadorés ainda não tem data

para entrar novamente na pau-
ta. "Prefiro não me pronunciar -

sobre isso", dizWinter. A mesma

situação se repete em relação
aos cargos internos e assessores.

"Isso ainda não foi discutido aqui
na Câmara", conta o presidente.

Mesmo sendo de partidos di
ferentes, Winter (PSDB) garante
que sua relação com a chefe do
Executivo jaraguaense, Cecília
Konell, será boa e cordial. "Sem

pre me dei bem com a prefeita e

vou trabalhar em prol da comu

nidade", comenta o vereador.
Outro assunto que também

não está definido é a permanên
cia de Winter na presidência do

Legislativo. Quando o tucano se

elegeu pres'idente da Casa, fez
um acordo com o petista Fran
cisco Alves, de que sairia para
dar seu lugar na cadeira de pre
sidente da Câmara. No entanto,
Winter prefere fazer suspense:
"Vou cumprir o acordo que fiz
com o Francisco, mas não posso
saber o que vai acontecer daqui
para frente".

'I
Sempre me

dei bem com a

prefeita Cecília
KoneU e vou

trabalhar em prol
da comunidade.

Adernar w-mter

EDUARDO MONTECINO

Winter diz ter uma boa relação com
Cecília KoneU e com os secI'efários

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

PROJETOS

Indefinição
na Prefeitura
A indefinição também
ronda a Prefeitura de

Iaraguá do Sul. A prefeita
Cecília Konell não sabe
dizer ainda quais projetos·
do Executivo serão

levados à votação na
Câmara deVereadores.
"Neste momento, ainda
não temos nada definido
sobre isso", explica Cecília.
Por enquanto, segundo
a prefeita, o projeto mais

importante que está em

votação no Legislativo é a

criação de um Instituto de

Planejamento, que terá a

função de pensar a cidade

para o futuro. ''Acredito que
o instituto será aprovado,
é necessário para Jaraguá
do Sul e está no plano de

governo", diz Cecília. A
relação entre a Câmara de
Vereadores e a Prefeitura
deverámesmo ser amigável
neste ano, já que a prefeita
também afirmou ter um
bom entendimento com
AdernarWinter. ''Além da

política, temos uma relação
de amizade", garante a

prefeita.

Programação:
Jornal da Band - Das 6:0.0. h as 7:0.0. h

.

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronco· Das 7:0.0. h as 9:0.0. h
Humor e irreverência na sua manhã!

Manhã Show - Das 9:0.0. h as 12:l)o. h
,

Vàriedades, prêmios e a

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programa da Tarde - Das 14:0.0. h as 17:0.0. h
Variedades, prêmios oe a participação do ouvinte°

Apresentação: Marcelo Strack

Fone: 3375-0500 wwvv.bandfIn99.col11.br

..
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Obras de recuperação
Em abril, a Prefeitura de [araguá
do Sul deve encerrar o processo
de licitação que irá selecionar
a empresa que vai realizar
os trabalhos de contenção de
encostas e outros serviços em 14
áreas de risco que foram atingidas
pelas fortes enxurradas no fim de
2008. O Ministério da Integração
Nacional liberou R$ 5,4 milhões
em novembro passado para que a

administração municipal coloque
em prática essas ações.
De acordo com o diretor da Defesa
Civil, Ronis Roberto Bosse, o

Fecarroz
Ontem, emFlorianópolis,
o prefeito Mário Fernando
Reinke (PSDB) negociava
a contratação de empresas
para a realização de
shows na Fecarroz (Festa
Catarinense doArroz) de
2012, que estáprevista
para acontecer de 25 de
abril até IOdemaio, em
Massaranduba.

Solenidade
Hoje, o secretário de

Agricultura do Estado, João
Rodrigues (PSD), acompanha
a solenidade em que a

prefeita Cecília Konell (PSD)
recebe maquinários para
a Prefeitura de Jaraguá do
Sul. O governo do Estado
investiu R$ 300mil e a
administração municipal
entrou com a contrapartida
de R$ 120 mil para a

aquisição dos equipamentos.
O ato acontece no Parque
Municipal de Eventos, às 16h.

Candidato
Diretor de Comunicação da
Prefeitura de Jaraguá do SuÍ,
o ex-radialistaAgostinho
Oliveira (PTB) confirma que
irá se desligar dos trabalhos
da administraçãomunicipal
para disputar uma cadeira no
Legislativo neste ano.

Mudanças
De acordo com a prefeita Cecília
Konell, Márcio Feltrin permanece
na Fundação Municipal de
Esportes. Mas, não com o cargo
de presidente da autarquia.

recurso demorou a ser liberado
devido aos trâmites burocráticos.
"Primeiro os projetos das obras
tiveram que ser aprovados pelo
governo federal, depois atendemos
as exigências da Caixa Econômica

Pederal..", explicou. 'f1gora é
uma satisfação.para a Prefeitura
receber esses recursos e poder
garantir a segurança e a moradia
das famílias jaraguaenses",
Mais de 150 famílias serão '

beneficiadas diretamente com
as obras. O objetivo é garantir
moradia segura às pessoas que

tiveram seus endereços atingidos
gravemente pelas chuvas. Após o

início dos trabalhos, a empresa
vencedora da concorrência

pública terá o prazo de 24 meses

para concluir os serviços.
As obras acontecerão nas seguintes
ruas: Feliciano Bortolini, Luiz
Chiodini, Luiz Bortolini, Leopoldo
Diehl, Waldemar Rau, Cecília

Marquardt, Verônica Demarchi
Rosa, Acácias, Rodolfo Sansão,
Rodolfo Grossklas, Adolfo Birr, 448,
na Vila Lalau, 735, no Rau, e João
Batista Rudolf

IMÓVEIS "7

ETAI
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100
Tucano de poucas palavras
Quinta - feira, 10 de fevereiro, é o dia da primeira sessão

de 2012 da Câmara deVereadores de Jaraguá do Sul. Mas
antes mesmo da data de reinício das ordinárias, o novo
presidente do Legislativo jaraguaense, AdernarWinter

, (PSDB), já vem acompanhando as atividades no Paço.
Porém, o tucano afirma que assumirá postura diferente
de seu antecessor, Jaime Negherobn (PMDB). Em
poucas palavras,Winter diz de maneira incisiva que não

antecipará as discussões dos projetos. "Negherbon falava
demais e depois se arrependia", alfinetou.

Femusc .. ..,.
.

EM CAMPANHA ELEITORAL
Eleito vereador pela primeira vez em 2008, Lorival Demathê (PSD)
iniciou 2012 em ritmo de campanha eleitoral. Desde o dia 5 de

janeiro, o parlamentar visita famílias para falar do seu trabalho no

Legislativo, além'd� pedir votos. Paralelamente, Loli, como é chamado

popularmente, está organizando uma equipe para trabalhar a seu favor
nestas eleições. Cerca de 30 pessoas devem formar o grupo.

O vice-governadordo Estado de SantaCatarina, Eduardo
PinhoMoreira (pMDB), confirmou presença hoje no Femusc
(Festival de MÚSICa de SantaCatarina). Segundo informações
do deputado Carlos Chiodini (pMDB)., dois convênios devem
ser assinados para obras de pavimentação emGuararnirim
eCorupá. O primeiro será beneficiado comR$ 1 milhão
e o segundo com R$ 500mil. Os prefeitosNilson Bylaardt
(Guararnirim) e Luiz CarlosTamanini (Corupá) são do PMDB.

Escola de Governo
AEscola deGoverno e Cidadania daArnvali

(Associação dosMunicípios doVale do Itapocu) abre
inscrições para o curso de "Formação de Dirigentes
Públicos". O objetivo é capacitar os cidadãos para
o exercício das atividades no órgão público.Todos
os interessados podem participar.Emdez anos,
aunidade já formou 372 alunos. Esta será a lIa
turma.As aulas serãoministradas todas as terças
feiras, das 19h às 22h, na sede da associação, entre
os meses demarço e dezembro de 2012.As aulas
iniciam no dia 6 demarço.A taxa dematrícula é
de R$ 80 emais nove parcelas de R$ 80.Ao todo, 60
vagas são oferecidas. Paramais informações, entrar
em contato pelo e-mail escoladegoverno@amvali.
org.br ou pelo telefone (47) 3370-7933.Tratar com
LuziaWilbert.O curso conta com o apoio doCentro
UniversitárioCatólica de SantaCatarina e da
OficinaMunicipal, de São Paulo.

Documentário
O documentário "Histórias de umArcanjo', que cónta a
vida do jornalistaTim Lopes, deve ser lançado em junho de
2012, quando serão completados dez anos do assassinato
do profissional. GuilhermeAzevedo produziu o longa
utilizando, como diretriz, urna carta escrita pelo jornalista
para seu filho Bruno, relatando as dificuldades da vida
adulta. Além de repórter investigativo, com passagens
pelaTVManchete e pela Rede Globo, Lopes também
era maratonista, fundador de um bloco de Carnaval e .

frequentador assíduo do Maracanã, aspectos de sua vida
pessoal que também são explorados no documentário.
Ao realizar uma reportagem sobre a venda de drogas e

prostituição de menores em bailes funk naVila Cruzeiro,
região periférica do Rio delaneíro, Lopes foi torturado e

esquartejado.pelos traâcanres, Fonte, Portal IMPRENSA.

Seguro de Vida
De acordo com informações disponíveis no site daAssociação Catarinense de
Imprensa,www.casadojomalista.org, o projeto de lei (239/11), que prevê seguro
de vida para jornalistas que trabalham em situações de risco, tramita naCâmara
dosDeputados para, então, ser votado no Congresso. Redigida pelo deputado
Sandes Júnior (PP-GO), amedida estabelece que os veículos de comunicação
concedam apólices no valormínimo de R$ 545mil em caso de acidente oumorte
do profissionalexercendo seu trabalho. "Há urna enorme resistência porparte das
empresas de comunicação em ter uma obrigação formal e incorporar esse tipo de
preocupação em suas formações trabalhistas. Achamos que isso é umagrande falha
das empresas", ressaltou Celso Schrõder; presidente da Federação Nacional dos
Jornalistas. Atualmente, apenas sindicatos cobrem este tipo de benefício.

Clic
Primeira reunião do ano do Clic (Conselho de Líderes Comunitários
de Guaramirim) acontece amanhã, às 19h, nas dependências do Salão

Paroquial da IgrejaMatriz Senhor Bom Jesus.
-
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Problemas na sinalização de trânsito em Jaraguá do Sul
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Na edição do dia 31

de janeiro de 1987, o

jornal O Correio do Povo
trazia a carta de um
leitor que denunciava os

problemas da sinalização.
de trânsito da cidade,
"Com a alta temporada
de veraneio e férias em

pleno desenvolvimento,
Iaraguá do Sul tem
recebido inúmeros
visitantes que vêm
conhecer a cidade e

adquirir artigos nos postos
de vendas e lojas da
cidade. Estes visitantes,
não raras vezes, ficam

PERSONAGEM HISTÓRICO

desorientados devido à
falta de sinalização no
Centro, principalmente
junto aos canteiros que
demarcam o sistema

binário, obrigando a

constantes perguntas aos
transeuntes sobre o rumo

a seguir. Os embaraços
são inevitáveis.
Uma placa, simples
e barata, resolve
tudo. E, além disso, a
péssima situação das
lombadas tem trazido
inconvenientes dos mais
variados, carecendo de
uma solução rápida pelo

setor competente da
Prefeitura. A cidade em
si - e esta é a verdade
- é má sinalizada e até
mesmo a localização
dos seus principais
logradouros torna-se
difícil para quem não

conhece a cidade.
Um exemplo: para
indicar o Baependi,
no início da rua Max
Wilhelm, duas setas em
cartolina e escritas com

giz de ceramostram o

caminho. Pode? Parece
brincadeira, mas é real".
dizia a publicação.

o oleiro e trapezista'Domingos Sanson
Domingos Sanson nasceu na
cidade deVicenza, na Itália, no .

dia 11 de novembro de 1873.
Filho de Giovanni Sanson e

Maria Daliorte, Domingos se

casou com a irmã deVenâncio

Porto, Maria Damiana da Silva, no
dia 14 de outubro de 1896 e teve

dez filhos. Antes de se casar, ele

participou em 1893 da revolução
dos federalistas-maragatos. Em
1895, chegou a Iaraguá, onde
estabeleceu uma pequena olaria, já
que não podiamais viver da antiga
profissão, quando era trapezista
de circo. Na região, a olaria de
Sanson era a primeira indústria

registrada. Anos-mais tarde, o
oleiro se estabeleceu no local da

fazenda-engenho de ErníIlo Carlos
Jourdan. Com o desenvolvimento
de Iaraguá pelo advento da estrada
de ferro, em 19iO, sua indústria
prosperou: entre os anos 1912 e

1915, Domingos Sanson forneceu
15 mil tijolos para a construção da

primeiramatriz de Santa Cecília.
Sanson também participou da

fundação da Sociedade de Tiro ao

Alvo "Teutonia", em 1906. Sua olaria
fechou em 1930, mas seu nome
ficou imortalizado em Jaraguá do
Sul, em uma das ruas do bairro
Vila Lalau.

'"

Lunelli �alç.aZço/.
'" C

Grupo Lunelli

PELO MUNDO

1542

Cataratas descobertas
No dia 31 de janeiro de 1542, o conquistador
espanhol DomÁlvarNúfiez Cabeza deVaca
descobre as Cataratas do Iguaçu, conjunto de

aproximadamente 275 quedas de água no Rio Iguaçu,
localizada entre o Parque Nacional do Iguaçu, no
Paraná (criado em 1939), e o Parque Nacional
Iguazú emMisiones, naArgentina (criado em 1934).

1929

Expulsão de Trótski
Nesse mesmo dia, em 1929, o marxista e

revolucionário bolchevique Leon Trótski é
expulso da Rússia, após morte de Lenin, .

responsável pela execução da Revolução Russa
de 1917 e líder do Partido Comunista. Após a
deportação, Trótski passou pela Turquia, França, '

Noruega, fixando-se no México a convite do

pintor Diego Rivera, com quem viveu, juntamente
com a esposa de Rivera, a pintora Frida Kahlo.

INVENÇÕES ANTIGAS

Na região Sul do Brasil, o "Kerb" se iricorporou
como uma atividade característica das

comunidades germânicas. O termo se popularizou
no país com a vinda dos imigrantes alemães. "Die
Kerb" é uma designação regional para a expressão
"Kírchweíh'; que quer dizer "lnauguraçã9 da

Igreja" ou "Missa da Igreja". Essas festas alemãs
celebradas na inauguração solene do templo
das comunidades católicas duravam três dias e
aconteciam naAlemanha desde o século IX. A

preparação do "Kerb" ocorria com semanas de
antecedência, com a preparação de bolos, trajes
festivos e enfeites para as casas e ruas. Hoje, a
festa deixou um pouco a ligação com a Igreja e

comemorações de aniversário das cidades também
recebem o nome de "Kerb"

Ocortador
de unhas
Foi no ano de 1896 que o

estadunidense ChapeI Carter inventou
e patenteou o primeiro cortador de
unhas da história. Apenas em 1947,
William E. Bassett desenvolveu o

.

primeiro cortador de unhas usando
métodos modernos de fabricação.
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Aposte DOS ,muDets dress
Na semana passada, rolou na capital paulista o famoso
São Paulo FashionWeek, que apresentou as tendências
do que vai bombar no nosso inverno de 2012. E olhando
na blogosfera as fotos do pessoal fashionista que circulou

por lá, pude perceber que as meninas apostaram -

com força total- no mullet dress (que fez um sucesso

danado nos anos 80 e voltou com tudo). Sabe aquele
vestido que é curto na frente e comprido atrás? Então,
é dele que estamos falando girls. E não é só lá na Bienal

que ele-faz sucesso não, os modelos, que são dos mais
variados (podendo ser com ou sem babados, liso ou com

estampas), já estão bombando nas ruas. Eu mesma usei
um desses na festinha de um ano do Monalisa de Batom.

Já viram por aí, estão louquinhas de vontade de ter uma,
mas não sabem como usar? No dia a dia, aposte nos
vestidos mais leves ou nas saiasmullets estampadas com
camisas brancas e cintos, fica uma graça. Já à noite abuse
do lookmonocromático, é arrasador. Nos pés, não dá para
dispensar o salto alto ou sandálias de amarrar. Aproveitando
a deixa do inverno, para a próxima estação, o mullet virá
em tecidos como tule, seda, crepe e chifon com babados e

paetês para eventos à noite. Aposte! Aposte! Aposte!
* Nota especial: garotas que não sabem o que usar em
casamento ou formatura, é uma ótima pedida!

.

Rímelpara
o dia a dia
Sabe aquela dica de uma

produto bom e barato que até

pagamos para saber? Pois então

meninas, vocês estão prestes a

receber uma mega delicinha.
Do que se trata? Do rímel da

Maybeline, o The Colossal Volum
Express. Lª comentei sobre ele
uma vez; mas isso é o tipo de

informação feminina que deve
ser passada e repassada sempre
que necessário. E como eu sei

.

que vocês a-d-o-r-a-m makes
em geral (principalmente das

boas), não poderia deixar de
dividir! Não sei se já comentei
aqui mas não faço muito o

tipo "uso muita maquiagem",
makes mais fortes eu deixo

para ocasiões especiais. Mas se

tem uma coisa que não falta na
minha necessaire é rímel, blush,
base, pó e batom. Pronto! Então
é fato dizer que esses itens, eu
escolho com todo o cuidado,
afinal são tão pouquinhos.
E diante dessa minha chatice
na escolha, eu descobri há um
tempo esse rímel "tudo de bom"
da Maybeline. O que eu gosto
nele? Para começo de conversa
ele dá um volume incrível aos
cílios, e geralmente nem preciso
da segunda camada (porque
ele fica gigante), só uso mesmo
quando quero ir para algum
evento especial. E segundo, ele
dura bastante, mas bastante
mesmo! O único porém é

quando você precisa tirá-lo (ele
demora um pouco), mas super
compensa pelo outro lado, não
é? Mega indico para quem tem

os cílios ralos e nem sempre
quer perder tempo em colocar

postiços, ou para quem adora
volume e quer arrasar no olhar.
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Eles vieram da
terra do tango
Violonistas Javier Bután eWalter Moisello, de
Buenos Aires, enaltecem Festival e intercâmbio

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

O sotaque confirma a informação
recebida na portaria do aloja

mento montado na Escola de Ensi
no Médio Abdon Batista. "Você fala

espanhol?". Sim, os dois violinistas
clássicos são argentinos, mais precisa
mente de Buenos Aires, terra do tango
e da inflamada torcida do Bocca Iu
niors. Bastante à vontade, eles estavam
se preparando para iniciar o ensaio em
dupla. Logo mais, às 18h, eles se apre
sentariam na "Série Violão Plus", no
MuseuWeg, que acontece de segunda
a sexta-feira. Ao todo, 16 violonistas
estão participando do evento em 2012.

Com um "portunhol de fronteira",
desses que são bastante usados no Rio
Grande do Sul, começa a entrevista
com Javier Alejandro Buján, 29 anos,

participante do Femusc (Festival de
Música de Santa Catarina) pelo quarto
ano consecutivo. "O Femusc é a minha

segunda casa. É muito importante vir
. aqui", resume. Ele conta que quando

tinha 16 anos, o primeiro instrumento
de corda que tocou foi a da guitarra,
com rock e música popular argentina.
Amudança radical para o violão clássi
co aconteceu há dez anos, após assistir
um concerto que o impressionou.

Aí foi estudar no Conservatório di
Morón, na cidade que leva o mesmo

nome. "Hoje vivo da docência musical
e faço apresentações". Ele também or

ganiza ciclos mensais de concertos de
violão clássico e se entusiasma quan
do fala da participação no Femusc. "É
uma aprendizagem a cada encontro

com outros músicos, além das aulas
com grandes mestres, se possível, me
lhores que eu".

O colegaWalter Moisello, 34, come
çou a se familiarizar com o instrumen
to aos 12 anos, em sua cidade natal,
Arrecifes, a 180 quilômetros de Bue
nos Aires. É a segunda vez que integra
o evento, e apesar de também morar e

trabalhar na capital argentina, conheceu
Iavíer apenas no Femusc. Ele também
vive da música, lecionando em escolas
e conservatórios.Walter soube do even

to já na primeira edição, em 2006, mas
se decidiu por influência do professor
argentino Eduardo Isaac, uma das estre
las do Festival. "Muito interessante essa

proposta. Se conhece pessoas de todas
as partes do mundo, outras culturas",
destaca. Em seguida, os dois amigos
passam a ensaiar o clássico "li Nonino";
de Astor Piazzolla, e a rnilonga "Milon
gueo Del ayer", de Abel Fleury.

-_

PREPARAÇÃO
Walter e 'avier durante o pré-ensaio, no alojamento da

Escola Abdon Batista, antes da apresentação noMuseuWeg

-......__
FOTOS MARCELE GOUCHE

Sonoridade dos anjos
Instalada discretamente na Suíça e na cidade de Nova York.

área externa do pequeno teatro da Sarah se diz encantada com o Fe
Scar (Sociedade Cultura Artística), musc, e também como Brasil e os
a harpista Sarah Solomon Stern, brasileiros, que considera amá-
28 anos, recebe a reportagem do veis e descontraídos. "As pessoas
O Correio do Povo com um sorri- aqui tem paciência para ensinar,
soo Intercalando inglês com espa- são simpáticas, compartilham
nhol, conta que essa é a primeira experiências nos concertos, mui
vez que vem a Jaraguá do Sul para to inspirador", revela. "Amo este

participar do Femusc (Festival de país, a sonoridade da linguagem.
Música de Santa Catarina). Nos úl- É o melhor país".
timos dois anos, esteve no Festival Ela conhece principalmente
de Música de Campos de Jordão. o time de primeira linha da MPB,

Sempre simpática, revela que como os ícones do movimento
iniciou com o aprendizado de har- Tropicália, assim como Alceu Va

pa aos 18 anos. -Nesta 7a edição, lença, Chico Buarque, Jorge Ben
veio a convite de dois professores, jor, Elis Regina e Maria Rita, en
a harpista Rita Costanzi e o flautis- tre outros. Também aprecia Villa
taAlberto Almarza. - Lobos. "Pretendo voltar ao Brasil,

Nascida em Pittsburgh, na talvez no próximo ano, Eu gosta
Pensylvania, ela já tocou na or- ria de fazer novas conexões, com

\

questra de Santiago do Chile, por certeza", assegura. Da comida bra-
um ano, não sem antes estudar na sileira, já conhece feijoada, briga

deiro e as frutas goiaba, mamão e

guaraná. "É o meu país preferido
da América do Sul. No Chile, as

pessoas são mais fechadas, mais
conservadoras", afirma, enquanto
se despede agradecendo a entre-

.

vista e segue com o ensaio solo.

ELOGIOS
Sarah Stern se declal'a
encantada com o

Femusc, o Brasil e
os brasileiros

...
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Femuscapresenta o talento
deJoão CarlosMartins

o público poderá acompanhá-lo na Série Piano Masters Especial, às 18h, no grande teatro da Scar

JABAGuÁ DO SUL

SÔNIA PILLON
o maestro João Carlos Martins é um ícone damúsi

ca de concerto no Brasil. Apontado como um dosmaio
res pianistas do país, Martins passou pelo pesadelo
mais dramático. Enfrentou diversos problemas de saú

de, como a lesão em um nervo da mão direita e um tu

mor na mão esquerda, que levaram o então intérprete
de Bach, que era capaz de tocar 21 notas por segundo, a
abandonar os teclados.

Porém, o amor pelamúsica superou as limitações fi
sicas. Há oito anos, Martins voltou à escola para apren-'
der regência. Aos 69 anos; é um exemplo de superação.
À frente daOrquestra BachianaFilarmônica, subiu duas

Hoje a noite será de gala no Femusc (Festival de Mú
sica de Santa Catarina). O público terá o privilégio

de assistir o consagrado maestro e pianista brasileiro
João Carlos Martins. O público poderá acompanhá-lo
na Série Piano Masters Especial, às 18h, no grande teatro
do Centro Cultural da Scar (Sociedade Cultura Artística).
Às 20h30, serão apresentadas peças compostas somen

te por mulheres, na Série Grandes Concertos. O Femusc
acontece de 22 de Janeiro a 4 de fevereiro de 2012.

vezes ao palco do Carnegie Hall, em Nova Iorque, lotou
a Sala São Paulo, na inusitada companhia da dupla ser

taneja Chitãozinho &Xororó, e tocou ao lado do grande
jazzista Dave Brubeck, também na cidade americana.

Martins chega a Santa Catarina especialmente para
conhecer o Femusc e vai reger uma pequena orquestra
formada por professores, com a participação do ma

estro/oboísta, Alex Klein, diretor artístico do festival.
O concerto será às 18h, no Grande Teatro da Scar. Na

sequência, João Carlos Martins conversa com o maes

tro Alex Klein, na Série Musicalmente Falando, às 20h,
também no Grande Teatro.

CARDÁPIO MrlJSICAL

Às 20h30, acontece a Noite das

Compositoras no grande teatro da

Scar, com peças compostas somen- L
te pormulheres. Segundo Alex Klein,
elas têm um jeito 'diferente de com-

por e "talvez por isso, tenham sido tão
discriminadas na música clássica." O
concerto terá obras de Madeleine

Dring, Marisa Resende, Sofia Gubai-
dulina e Louise Farrenc. A entrada
é gratuita. Os ingressos devem ser'

retirados com antecedência, na se-

cretaria da Scar.

Noite das

Oornposltoras

MllESTRO E PIIINISTIl
À frente da Orquestra
Bachiana Füarmônica,
Martins subiu duas
vezes ao palco do
Carnegie HáD,
em Nova Iorque

• HOJE, 31 DE JANEIRO
• 12h30 - Série Concerto no Shopping
Breithaupt
Repertório:Arnold, MalcoIm, Fantasia para Tuba
Apresentação de tuba por profissionais
Barber, Samuel, Adagio para cordas
Apresentação de violino, violoncelo e viola por
estudantes

• 12h30 - Série Espaço CulturalAngeloni
Repertório: Bille, Isaia , Capricci de Bille n. 13

Apresentação de contrabaixo por estudantes
Garcia, Fulgencio , La Gata Golosa - Pasillo
Colombiano

Apresentação de violino por estudantes
Hernandez Marin, Rafael, Perfume de
Gardenias

Apresentação de contrabaixo por profissionais

• 18h - MuseuWeg (Avenida GetúlioVargas)
Repertório: Bach, Iohann Sebastian, Suite bwv 996
Apresentação de estudantes

Nobre, Marlos, Ciclos Nordestinos
Apresentação de estudantes

• 18h - Grande Teatro da Scar

Repertório: Série Piano Master Especial
pPrticipação do maestro João Carlos Martins,
acompanhado de músicos do Femusc e do
maestro/oboísta Alex Klein.

• 19h - Concertos em Igrejas - IgrejaMatriz São
Sebastião, Jaraguá do Sul
Repertório: Schubert, Franz, Quarteto n. l3 em

LáMenor, d. 804 op. 29

Apresentação de violino, viola e violoncelo por
estudantes

Haydn, Franz Joseph, Quarteto de Cordas op. 77
n. 1 em SolMaior

Apresentação de violino, viola e violoncelo por
estudantes

.

Hindemith, Paul, Kleine Kammermusik
aAresentação de flauta, oboé, clarinete, fagote e

trompa por estudantes

• 19h- Teatro do Sesc - joinville
Repertório: Piazzolla, Astor, Night-Club 1960

Apresentação _de violão por estudantes
Schubert, Franz, A Morte e a Donzela

apresentação de violino, viola e violoncelo por
"

estudantes

Villa-Lobos, Heitor, Choros n.2
Apresentação de flauta e clarinete por estudantes

• 19h - Pequeno Teatro da Scar
Repertório: Série Momento Springmann
Santoro, Cláudio, Fantasia Sul América

Apresentação de tuba por profissionais

Bohuslav, Martinu, Trio para Flauta, Violoncelo e

Piano (1944)
. Apresentação de flauta, tuba, violoncelo e piano
por professores

.

Seleções, orquestra de clarinetes do Femusc
apresentação de clarinetes por estudantes

• 20h - Grande Teatro da Sear
Série Musicalmente Falando com o maestro João
Carlos Martins

• 20h30 - Grande Teatro da Scar

Repertório: Série Grandes Concertos
Dring, Madeleine, Trio para Flauta, Oboé e Piano

(1968)
Apresentação de professores

Alberto Almarza Flauta
Gordon Hunt Oboé
Ana Cecilia Dobalo Piano

Resende, Marisa, Ânima (2001)
Apresentação de professores
Ovanir Buosi Clarinete
Ana Cecilia Dobalo Piano

Gubaidulina, Sofia, Jardins de Amizades e

Tristezas

Apresentação de Professores
Alberto Almarza Flauta
Silke Aichhorn Harpa
Emerson di Biaggi Viola

Farrenc, Louise, Noneto
Apresentação de professores
Alberto Almarza - Flauta
Luis Carlos Iusti - Oboé
Jairo Cifuentes Aristizábal - Clarinete
Daniel Filho - Trompa
Jane Price - Violino
Ana Maria Rojas - Viola
DoraUterrnohl- Violoncelo
Max Ebert - Contrabaixo

t,.
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Pontualidade. eficiência,
conforto e segurança,
agora, de f �.

01 I 3275 0909

Farra

Quando
o colunista sai cedinho de casa

para o trabalho, sempre dá uma passa
d a pela frente do terminal, em Iaraguâ
do Sul, onde jovens, quando não estão fu
mando maconha ou crack, dormem bêba
dos debruçados sobre os joelhos, na esca

daria da antiga Ferroviária. Ao amanhecer
das sextas-feiras, mais frequentemente.

Niver da Crespa
Hoje Stefani Pavanello, a bela filha de Cacá
e Gisa Pavanello e afilhada deste colunista,
é amais festejada aniversariante dodia.
Parabéns! O meu desejo é que você e toda
a sua família sejam plenamente felizes.

UPPER k\df,
Pensando bem...

"Uma vez que estamos rodeados por
uma nuvem tão grande de testemunhas,
livramo-nos de tudo e de todos que nos

atrapalham e do pecado que nos
envolve. Corramos com perseverança
a corrida que nos é proposta."

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o amigo e

candidato a vereador Sarnir deMatos
Oliveira.Valeumesmo, irmão!

Onde comer b�m
em Jaraguá
No Restaurante Kantan. Amelhor
comida japonesa do sul do mundo.

)

t Iv.f.C".
MA, ELÉTRICOS E INSTALÇÕES

ELÊTRICAS lNDUSTRI.AJS

,"'WW'.MCVE.lE.TRICA..COM

Tel: (47) 3370-3369

..

Coluna do oaROTABELA
TRANSPORTE EXECUTIVO

moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves

NIGHT Carol Midori e 'l'amara Alves na
movimentada casa noturna, London Pub

<'

47337Q.2900

.IM:I,]
�

www.imoveiscapital.net

As belas morenas PriscUa Gonçalves
e Nelize Silva conferindo as baladas damoda

ISO 9001

3370-3242

• O meu amigo Silvio
Kiztberger, torcedor
fanático do Iuventus, está a
mil com os últimos detalhes
da criação do mascote do

Moleque Travesso.
Volto ao assunto.

• O proprietário da Cedro
Móveis e presidente do
CDL, NeivorJoséBussolaro,
estampará a capa da
Revista Nossa, edição.
de fevereiro.

• No próximo dia 12
de fevereiro, na piscina
do Clube Ginástico
Guairacas, em Timhá,
acontece o tradicional Baile
Guairawai. Festa hawaiana
mais movimentada da
Região do Vale do Itajaí.

• Seja voluntário,
doe sangue.

• O boa genteAgenor
Glowasky e IolandaMaria
Reizer Fachini já estão de
malas prontas. O casal,
após o Pemusc, onde ele é
um dos coordenadores, vai
curtir em BuenosAires,
30 anos de casamento.

• Luiza Mara Demathe
valeu pela mensagem
de carinho.

,. Com essa, fui! .

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

Com muito carinho
Alguns dias atrás, não sei se alguém
ainda lembra, o cantor Pe Lanza,
do Grupo Restart, aquele das calças
arriadas e coloridas como as de

palhaços, levou uma pedrada durante
em show. Disse ele: "Sangue eu tenho de '

monte! Pode vir mais que eu dou todo o

sangue que eu tenho para vocês! Tomei
um ponto na cabeça, mas já, já estou
zero! Obrigado pelo carinho!" Cá entre
nós ganhou uma pedrada e agradeceu
pelo "carinho"? Bem, sendo assim, que
tal enchê-lo de carinho na: próxima?

Se você tomar
o trem errado,

de nada
adiantará
andar pelo
corredor
no sentido
contrário.

DIETRlCH
BONHOEFFER

47 3371-1788

corredores
da TheWav

A fila andou
. A data de casamento foimarcada, o apartamento e alianças
comprados, mas, mesmo assim, um noivado com sobrenome

sonoro aqui de Iaragua do Sul, foi desfeito. Dizem que a fila andou.

Efêmero
Bem, como tudo na vida, ser desafeto desse ou daquele', também
tem dia para começar e acabar. Políticos, mais afeitos ao tema, que
o digam. Logo, logo vêm abraços e beijos por aí... Quem viver yerá!

Descartar é fácil
Fala sério não dá para contratar uma pessoa só pelo
perfil que elamantém nas redes sociais, mas,
do outro lado descartar é fácil, muito fácil.

Quitutes
O renomado advogado daMMBD, Ricardo Luiz Mayer, que
nahora de folga compõe a banda "Seucelso", prepara os quitutes
para comemorar no próximo dia seis de fevereiro a idade 11,0\ a .

FATAL A loira Sibele Selhorst, faz o estilo
fatal, em pose exclusiva para coluna

Fofocódromo
Há um buxixo por aí que o jaraguaense
MaÍceloMuller, que também fez um
cruzeiro internacional no fim de ano,
teria sido uma das pessoas no Brasil que
trocou figurinhas com o Capitão do Costa
Concórdia, Francesco_Schettino, antes
do trágico acidente na Itália. Dizem que
na passagem por Santos, a dupla tomou
uísque e dividiu o timão juntos. Será?

� NAS RODAS
• O empresário bom vivant Iaison
Coelho foi bater pernas no sábado, nas.
baladas da moda, em Rio do Sul.

• A bela Rosane Soggins continua
arrasando corações por onde passa.

• No domingo Mariazinha Gonçalves e

Jujuba arrastaram o pé na domingueira
do Iundiá, emApiúna. Arrasaram!

Bobagem!
Você minha leitora não concorda comigo .

que devia haver um decreto proibindo.
excesso de burrice? Exemplo: não são

poucas asmeninas de 18 anos (mais ou
menos), tomammedicamentos para
aumentar peso e bumbum. Nada contra.
A não ser que, depois, vão ficar '

gordas e feias.Vale a pena?
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CRÔNICA

FENUSC: O
- FESTIVAL DA

LUlZCARLOSAMORIM. BOA NU'SICAESCRITOR E EDITOR

Cheguei a Jaraguá do Sul na segunda-feira, dia 23
de janeiro, para usufruir do privilégio de ouvir a

boa música, a divina música que o Femusc - Festival
de Música de Santa Catarina oferece na sua sede e em

várias cidades do norte catarinense. Os primeiros dias
de Grandes Concertos já foram bons, mas amedida

que a semana foi avançando foi ficando melhor e
melhor a cada dia, num crescendo espetacular. Na
sexta, começaram a aparecer as orquestras, fantásticas
como nunca. Tivemos Mozart em dose dupla nesse dia:
Serenata em dó menor e Sinfonia n° 35 e foi magnífico.
Mais de uma hora de música erudita damelhor

qualidade, com urna execução magistral, coisa para se

aplaudir de pé por minutos a fio.
À noite, emmais urna edição dos Grandes Concertos,

tivemos Prokofiev, também em dose dupla. Primeiro, a
Orquestra semMaestro executou a Sinfonia n- 1, Clássica e

depois aOrquestra Sinfônica do Femusc nos brindou com
Romeu e Iuliêta, Suíte nv 2. Foram, sem dúvida, espetáculos
grandiosos. Fico imaginando vídeos dessas apresentações,
CDs e DVDs do que está sendo apresentado no Femusc,
pois são apresentações únicas, reunião de músicos de

lugares diferentes e distantes que talvez não aconteçamais.
Fica.a sugestão: nenhuma gravadora se interessaria em

lançar coleções de CDs, de bVDs do melhor do Femusc?
No sábado, o Festival de Música de Santa Catarina

esteve soberbo. O diamusical, em Jaraguá do Sul,
começou com a primeira edição dos Concertos para
Famílias, no Grande Teatro do Scar, às. IO horas. Falo
do Zoológico Musical, que antes do concerto, faz

demonstração dos instrumentos para as crianças.
Epara os adultos também, por que não?

Quando chegamos ao teatro.com meus sobrinhos de
5 a 10 anos, os músicos que iam tocar na orquestra logo
mais estavam espalhados por toda a plateia e também

no palco, tocando cada
um seus instrumentos,
explicando o que
fosse perguntado
sobre eles, deixando
as crianças pegarem
cada instrumento para
tentar tocar. Destaco
a atenção, o carinho,
a dedicação dos
músicos em apresentar

seus instrumentos para as crianças, em colocar os
instrumentos nas mãos das crianças e em ajudá-las a

tirar som deles. O concerto, a seguir, foi memorável.
O maestro surgiu no palco para reger a orquestra vestido
de branco e prateado e tocou amúsica tema do filme
"2001-Uma odisséia no espaço", de Richard Strauss,
"Also Sprach Zarathustra", Fabuloso.

Depois, começou a tocar "Os Planetas", de Gustav
Holst, e logo apareceu urna personagem estranha no palco.
Então, começou urna história que permeava a execução da
magnífica peça. Omaestro e algunsmúsicos mostraram
não só aptidão plena paramúsica, mas também para
interpretação teatral, pois deram um show emantiveram
as crianças atentas a tudo que acontecia, durantemais'de
urna hora.Um espetáculo que encantou crianças e adultos.

Atarde, também no Gránde Teatro, houve a primeira
edição dos Concertos de Sábado, commais orquestras e

grupos. Números antológicos, para se aplaudir de pé, como
aconteceu. E � noite, aminha última edição dos Grandes
Concertos, que também esteve excelente, commais

.

orquestras, executando Beethoven e Korsakov.
O Festival continua até o dia 4. Que os moradores

de Jaraguá e região, todo o norte do Estado aproveitem
o privilégio de ter ao alcance do ouvido tanta música
de tão boa qualidade.

II
o maestro e alguns
músicos mostraram
não só aptidão

plena para música,
mas também para

interpretação teatral.

CLIQUE DO LEITOR
Envie sua foto para

beatriz.sasse@terra.com.br

Esta é a Milena, tem 3 anos, é super dócil, está vacinada e vermifugada, faltando apenas
a castração. Ela está para adoção, pois já sofreu muito. Se você pode acolhê-Ia no seu lar
com amor e carinho, entre em contato com Eliane, da Ajapra, no telefone 9123-0657.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA - Globo
Todos se assustam ao ver Joana, a irmã gêmea de

Marcela. Griselda pergunta ao filho mais velho sobre a loi
ra que aplicou o golpe nele. Teodora cuida de Quinzé. íris
não acredita que Joana seja irmã de Marcela. Zambeze
fica contrariada quando Álvaro deixa Joana ficar na pou
sada. Joana se surpreende ao ver que o laptop de Marcela
está vazio. Esther repreende Beatriz por tentar se apro
ximar de Vitória. Juan Guilherme volta de viagem e sur

preende Letícia. Danielle procura Beatriz. Wallace anuncia

que Leandro já está pronto para lutar e Dagmar fica or

gulhosa. Anlenor fica impaciente à espera da reportagem
sobre Tereza Cristina. Um dos homens que estavam no

carro de Ferdinand observa o futuro médico. O repórter
liga para Tereza Cristina.

com Ângela no shopping. Cris deixa Tiago em uma área
de recreação do shopping. Iná reclama de Laudelino para
Moema. Cris flagra Jonas no restaurante com Ângela e

acaba esquecendo Tiago. Rodrigo fica incoOlOdado ao

saber que Nanda vai sakcom Manuela. Cris discute com

Jonas ao chegar em casa. Lorena avisa que Tiago está no
Shopping e Lourenço corre para buscá-lo.

/

• AQUELE BEIJO - Globo

• VIDAS EM JOGO - Recotd
Cleber conduz Francisco em uma lancha. O ex

policial garante ao milionário que ele e seus amigos
terão o que merecem. O milionário aproveita um mo

mento de distração de Cleber e o acerta na cabeça.
Francisco faz uma manobra brusca com o barco e os

três são jogados ao mar. Francisco chega à ilha e se

depara com um capanga de Cleber. Desesperado, Fran
cisco pede que o ex-policial o mate logo. Cleber diz que
se esconderá com Francisco na mata. Para alívio de to

dos, a médica comunica que Miguel está bem. Regina
pergunta pelo estado de Patrícia.

Marieta, alava e Taluda descobrem que Violante está

fingindo ser uma índia. Joselito acredita que o adendo do
testamento não pertence a Iara. Amália diz que Vicente

precisa escolher entre sua carreira e Claudia. Lena ouve

Maruschka negociando a comissão de Henrique na venda
da Comprare. Agenor diz ao pai.que Belezinha não o ama.

Eveva sai com as costureiras da Shunel em protesto às
ordens de Felizardo e Locanda. Lena conta para Regina
sobre a conversa entre Maruschka e Henrique. Belezinha
diz a Agenor que vai morar com Bob na casa de Eveva.
Grace Kelly se revolta com Camila e decide aumentar sua
meia de venda. Vicente decide viajar com Claudia. Belezi-

J
nha diz a Agenor que quer anular o casamento.

• CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Vitor comenta com Eduardo que confirmou que

Amanda fez um aborto. Dante tenta tranquilizar Michel.
Aline se faz de vítima para Vera e Lucy. toreta afirma a

Regina que mulher casada não pode jantar com outro
homem. Vera recebe Silvia em sua casa. Ela se queixa
de Tita. Vitor fala a Olavo que contou a Eduardo que
Amanda foi namorada de Rodrigo e fez aborto. Eduardo
vai à clínica de Dr. Nicholas . Ele ameaça denunciar a
clínica à imprensa caso a recepcionista não dê infor-

• A VIDA DA GENTE - Globo mações sobre a Amanda. Lucy conta a Vera e Silvia que
Ana tenta tranquilizar Sofia durante o treino, en- Hélio a convidou para jantar. Flávio revela a Aline que .

quanto Vitória é dura com Cecília. Laudelino aceita ser deu um sumiço no médico, mas não se livrou do car-

sócio de Rodrigo em outro negócio. Manuela agradece ro do ginecologista. Eduardo está convencido de que
a Maria por seu apoio. Dora se preocupa ao saber que' Amanda fez Rodrigo se s,uicidar. Eduardo. revela a Vitor
Marcos pagou um anúncio caro para divulgar a agência. que foi à clínica averiguar, mas os dados da ficha não
Alice conta para Cíéero e Suzana sobre seu encontro com batem com os de Amanda. Flávio leva carro do médico
Sofia. Ana e Lúcio falam bem um do outro para Sofia e para desmanche. Vitor vai tirar satisfações com Aline,
Celina. Nanda convida Manuela para sair. Jonas almoça por ela ter mentido sobre o aborto de Amanda.
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ANIVERSARIANTES

30/1 lracerna S. Kern Ari Enke Kauany E. Blank

Adolino Linder Ivanilda Rodriges Arnaldo Klenrtz Ketlin F. Martirn

Alan D. Zapella Janaina Kopp Bruno K. Franzner Leonor Spézia
Alessandra Brarnoski Laura Krueger Carlos A. de oliveira Luana H. M. Ridger.
Alrnir Drews Lucinéia Konell Catiana Franks Luci Bauer

Andréia Rangel Luis A. Albuquerque Cleide de Souza Luigi Kita
Andréia Sabino LuisC. Bogo Débora C. da Silva Maiara Biss

Antonio Schwirkoski Maicon Bloeclon Dinalva M. Keimer Marcelindo Gruner
Bernardo Stahelin Maria S. Moura Edenise P. Cesário Maria Z. Kbbrovski
Chàrles R. Wasch NorbertoWopsch Elvira Oldenburg Marise W. Alexia ,

Clara M. Maia Odair Zanella Fino Konell ótica Multivisão
Cristiane de Carvalho Ricardo H. Alves Francisca P. M. Siqueira Paulo R. Schmidt

Cristiane Santos Samantha K. Raduénz Gabriel Sardanha Rita M. Costa

David Kern Sandra T. Richert Gleidson C. Pereira Rodrigo Rubin

Edeltraudt I:<azmierski Valdir Zapella Guilherme La,skoski Rohan Pereira

Eduardo R. De Moraes Gustavo Riegel Suellen Zoz

Gean C. Klettenberg 3:1/1 IvoZanluca Thiago G. Staidel

Gerson Kanzler Alexandre Schwartz Izair da Rosa Vinicios Brock

Gislene Bacca . Anderson C, Krüger Juliano J, Soares Viviane Andre

Hipólito J. Chaves
I ',)

Julio S. Pires II � I I . I , . );,,'1Anderson R. Hilgemann

"CÓDIGO DE HONRA"

No filmeVicky (Vinessa Shaw)
é enfermeira de um hospital
em Houston cuja vida toma um
rumo inesperado quando ela é
acidentalmente espetada por uma
seringa usada contraindo AIDS:
Jeffrey Danfort (Marshall Bell)
é um amigo de Vicky que está
desenvolvendo uma seringa com
ponta segura que poderia prevenir
tais erros. Entretanto, quando Jeffrey
tenta vender sua nova invenção
a fabricantes farmacêuticos,
ele descobre o quanto eles são
governados pela corrupção
iniciando um processo contra

.

estas companhias contratando os

advogados Paul Danziger (Mark
Kassen), que depende do trabalho
para sustentar sua esposa e filhos e

Mike Weiss (Chris Evans) que precisa
vencer o seu vício pela cocaína, que
é um obstáculo constante.

"DERCY DE CABO A RABO"

Dercy: franca, escrachada, irônica,
vital. Dos palcos do teatro às telas
de tevê de todo o país - foram 101
anos intensos. Dramas e comédias
pessoais, casamentos desfeitos,
uma filha, bisnetos. E o teatro foi sua
fonte de energia. "Dercy de cabo a

rabo", as memórias desabusadas,
ditadas a MariaAdelaide Amaral,
delineiam o retrato de uma
unanimidade nacional e ganham
agora uma nova edição pela Globo
Livros. O livro serviu como base

para minissérie "Dercy de verdade",
também de MariaAdelaide, que a

Globo veiculou no início do ano.
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ESCÂNDALOS EM J. EDGAR
o filme é uma biografia sobre o ex-diretor do FBI J. Edgar Hoover, com foco na

carreira cheia de escândalos, vida privada controversa e crossdresser (vestir-se
ao contrário). A história acompanha o complicado relacionamento entre J. Edgar
Hoover (Leonardo DiCaprio) e Clyde Iolson (Armie Hammer), uma vez que eles
nunca assumiram publicamente a homossexualidade e Hoover era conhecido por
intimidar aqueles que ousavam questionar sua orientação sexual. lolson trabalhou
como diretor associado do FBI entre 1947 e 1972, além do contato próximo
na agência, os dois frequentemente viajavam de férias, eram vistos juntos em
restaurantes e lolson foi o único herdeiro do patrimônio de Hoover.

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h20, 17h1 O)
• Sherlock Holmes 2 - Leg (19h, 21 h30)
• Cine Breilhaupt 2
• As aventuras deTIntim - Dub (14h40, 17h, 19hio, 21h20)
• Cine Breilhaupt 3
• Millenium - Leg (15h, 18h, 21h)

• As aventuras de TIntim - Leg (18h50, 21 h30)
• Cine Garten 2
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, 17h30)
• Sherlock Holmes: O jogo de sombras -

Leg (19h30, 22h10)
• Cine Neumarkt 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 (13h10, 15h40, 18h)
• As aventuras de TIntim - Leg (20h30, 23h1 O)
• Cine Norte Shopping 2
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras -

Dub (13h40, 19h, 21h50)
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras - Leg (16h2.!l)

JOINVILLE

• Cine Garten 1
• Sherlock Homes: O jogo de sombras - Leg
(13h40, 16h15, 19h, 21h40)
• Cine Garten.2
• Os descendentes - Leg (14h10, 16h30, 19h10, 21h30)
• Cine Garjen 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 Kevin - Leg (19h50 - somente sábado)
• Cine Garten 5
• J. Edgar - Leg (14h, 16h40, 19h20, 22h)
• Cine Garten 6 - 3D
• As aventuras deTIntim - Dub (14h30, 17h)
• As aventuras de TIntim (19h40, 22h1 O)
• Cine Mueller 1
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, 17h30)
• Sherlock Holmes: O jogo de sombras - Dub (19h25, 21 h50)
• 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)

• 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 de TIntim - Dub (12h1 0, 14h30)
• O espião que sabia demais - Leg
(16h45, 19h25, 22h10)
• Cine ,Norte Shopping 6
• J. Edgar- Leg (13h, 15h50, 18h45, 21h45)
• Cine Norte Shopping 7
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30,
15h30, 17h40, 19h50)

• A hora da escuridão (3D) - Leg (22h) .1/

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1 - 3D
• As aventuras deTIntim - Dub (14h10, 16h30)

Vcmusa está internacla
e sem regalias
Há dois meses internada para tratamento
de depressão crônica,Vanusa não tem luxo
na clínica Serena, no interior de São Paulo. A
cantora que luta contra a doença há 15 anos,
dorme em beliche e sem ar-condicionado.
"Minhamãe resolveu encarar o problema.
Só peço aDeus queme dê forças para
resolver a situação damelhor forma.", disse
RafaelVannucci filho da cantora.

Rita Lee foi parar
na delegacia
A cantora Rita Lee foi detida emAracaju,
neste sábado, após show no Festival
Verão Sergipe. Durante a apresentação, a
cantora fez apologia as drogas e chamou de
"cavalos" e "filhos da p***" alguns policiais
que revistavam o público.A cantora

permaneceu na delegacia por quase duas
horas. Na última semana, a roqueira
anunciou seu afastamento dos palcos
e que este seria seu último show.

Jim Carrey de longos
cabelos loiros
o ator Iím Carrey apareceu com madeixas

longas e loiras neste início de 2012. O novo

visual é para o filme "BurtWonderstone",
em que o ator fará o papel de Steve

Haines, um mágico de rua. A foto foi feita
durante as gravações do filme, na feira
"Fremont Street Experience", em Las

. Vegas, onde ele fez algumas mágicas
.

para a equipe de filmagens.

Katy Pen-y reaparece
depois da separação
Katy Perry esteve nos EUA dia 27 e passou
pelo tapete vermelho, pela primeira vez,
desde que se separou de Russell Brand.A
cantora estava com o cabelo azul e vestindo
um cocktail dress com tachas demetal no
evento do www.givelove.org, instituição de
caridade que fornece soluções sustentáveis
para as vítimas do terremoto Haiti. "Ela está

tranquila e conversou com os amigos", disse
o amigo e designerMarkus Molinari.

HORÓSCOPO

Luiza. a do Canadá.
tem cachê alto
Só para se ter uma ideia, a brincadeira
que viroumania nas redes sociais acabou

ganhando uma dimensão maior do que se

imaginava. Depois da fama, Luiza que estava
estudando no Canadá quando o pai Gerardo
Rabello fez um comercial na Paraíba, está
pedindo nadamenos do que R$ 15mil de

cachê, para estar em alguns eventos. E o

próprio pai explicou omotivo: "Estamos
surfando nesta onda que surgiu por acaso".

I
Apagão em show
de Luan Santana
Pelo segundo ano consecutivo, o show
de Luan Santana no Festival deVerão de
Salvador teve problemas. Durante sete

minutos, namadrugada do dia 28, o palco
onde estava o cantor sertanejo ficou sem
energia elétrica. Bem-humorado, o cantor
utilizou uma lanterna para interagir com
a plateia. ''A primeira vez que estive aqui
passeimal e agora faltou energia. Mas
Salvador tem luz própria.", falou o cantor.

rm ÁRIES

•• Contará com muita disposição para atingir os seus objetivos
profissionais. Agilizará atividades de trabalho, desde que não

disperse sua energia em várias direções. Mantenha o foco.

TOURO
Lute mais por seus interesses e encontre prazer nas coisas

simples. Irritar-se hoje só trará transtornos. Uma atividade
física fará bem. No amor, entregue-se de corpo e alma.

III
GÊMEOS
Tudo o que fizer pode contera marcado receio e da insegurança
E você corre o risco de querer compensar o que falia na comida

Pegue leve! Na paixão, não deixe a apatia se instalar.

CÃNCER
Bons resultados no trabalho vão depender da integração com
os colegas e do comprometimento. Mostre sua capacidade de
ser útil. Quebre o gelo no amor com manifestações de carinho.

II
LEÃO
Desafios não estarão descartados. Mantenha postura firme
e encare o que for preciso para vencer as dificuldades. Das
relações com quem mais estima virá a segurança neste dia.

II
VIRGEM
Sua sensibilidade estará à flor da pele e poderá se magoar à
toa Por outro lado, se tiver um objetivo material, tudo indica
que vai obter sucesso. Confie em seu poder de atração.

/'i I

LIBRA
Bom dia para buscar conforto nas atividades de trabalho.
Quanto maior o comprometimento com as metas, mais fácil
conseguirá alcançá-Ias. No amor, invista na troca de carinho.

ESCORPIÃO
Coloque mais energia em suas atividades profissionais.
Terá boa atuação em trabalhos de equipe. Troca de carinho
estimulada no convivio amoroso. Tome a iniciativa.

SAGITÁRIO
A precisão com que realiza as tarefas demoostra a importãncia
que tem no grupo que faz parte. Participe da rotina dos familiares.
No campo afetivo, saiba que a gentileza aproxima mais o casal.

CAPRICÓRNIO
Os astros avisam: o excesso de maturidade nem·sempre iraz
resultados. É preciso dar os primeiros passos rumo aos objetivos.
No romance, não faltarão sensualidade, carinho e doçura.

•
AQUÁRIO
Aproveite para resolver pendências. Em família, os
relacionamentos estão em uma ótima fase. No setor afetivo,
amor e segurança estarão presentes em uma relàção estável.

PEIXES
Mediar conflitos junto aos demais vai tomar seu dia mais
movimentado e divertido. Apenas evite tomar partido. No
amor, uma conversa franca resolve qualquer problema.
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PALAVRAS 'CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Pé-de-galinha / Caldo. com propriedades nutritivas,

que se extrai de carne, legumes, frutas por meio de

pressão
2. Associação Brasileira de Imprensa / Pequeno curso

de águas
3. Desprezo orgulhoso / Sigla de unidade da federação

situada no planalto central
4. Publicar de novo

5. Trair (alguém)
6. (Bíbl.) A vítima do primeiro fratricídio / O ator, cantor

e comediante Ivon (1928-1995)
7. United Airlines / Matar animais para o consumo

8. Aquele estabelecido como a origem de determinado
fenômeno histórico, econômico e dentro do qual os
dados relativos a esse fenômeno são mensurados

9. Espécie de papagaio de papel
10. Propagar
11. (Fig.) Princípio, origem / Automóvel fabricado pela

Fiat
12. Quadro sistemático de consulta de dados / Abrevia

tura (em português) do Gabão
13. Flancos / Número cardinal que indica a falta de

qualquer unidade.

VERTICAIS
1. Abreviatura de radiano / O reino animal/Rio japonês

que banha Hiroshima
2. Çidade do Triângulo Mineiro, a "capital do zebu" I

Adversário
3. A modelo gaúcha Bündchen / Peso correspondente

a 15 kg
4. Cortar o pelo dos ovinos / O centro do ... fuso
5. Entrelaçamento de estruturas como vasos sanguí

neos, fibras musculares, nervos, etc. / Rebanho de

gado bovino
6. Que não foi inteiramente concluído
7. As iniciais do político paulista Ulysses (1916-1992)
/ Peixe carnívoro de água doce, próprio de lagos e

riachos de águas frias e encachoeiradas, parecido
com o salmão e de carne muito apreciada / Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística

8. Arte e técnica do vestuário / Passar de leve
9, O educador pernambucano Paulo (1921-1997), de

renome internacional/Mecanismo automático que
realiza trabalhos e movimentos humanos.
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TOOOS OS MESES NAS BANCAS

PREVISÃO. DO TEMPO

Muito sol
O início de semana segue
com sol,.tempo estável,
variação de nuvens e
chuva apenas isolada.

Temperaturas variam de
14°C a 31°C.A sensação
térmica é de frio pela
manhã e calor a tarde.
A chuva reaparece apenas
no fim da semana.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 19°C
MÁX: 31°C '.1"

AMANHÃ QUINTA SEXTA
MíN: 23°C •..,...�
MÁX: 330C ltt\.o

SUDOKU
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.

Três secretárias se encontram durante o almoço:
- Estou saindo com o diretor,da empresa - diz a primeira. - Que maravilhá!
O homem realmente sabe o que quer. Sempre muito seguro! Só tem um

defeito: está sempre apressado.
E a segunda:
- Estou saindo com o gerente! O homem tem energia para dar e-vender' Só
tem um defeito: toda hora ficame perguntando se eu atingi o objetivo!
E diz a terceira:
- Estou saindo com o consultor!

�Aquele bonitão? E aí, como ele é? - perguntam as outras.
- Uma porcaria! Preciso sempre mostrar várias vezes o que é para fazer e
acabo fazendo eu'mêsma!

'MBITUBA
... .Á.
21 30/

r

i\,",r"

MíN: 15°C MíN: 200C
MÁX: 300C li.. '""''''

.

MÁX: 31°C

Ensolarado Instável

Aluda sem
�huvaem�C

Apesar do aumento da quantidade
de nuvens, o tempo permanece'
seco em grande parte da Região Sul.
Ainda faz um pouco de frio pela
manhã, entre no Planalto e Serra de
Santa Catarina. Durante a tarde, no
entanto, faz calor demais de 30°C
no Estado.A umidade baixa,
com valores inferiores aos 30%.

DIVIRTA-SE

No allaiate

Na quarta-feira, o tempo permanece·
seco e sem chuva. Ainda faz um

pouco de frio durante amadrugada
e amanhecer, principalmente no
Planalto de Santa Catarina, com
mínima entre 12°C e 15°C. O calor
continua a tarde passando damarca
dos 30°. A umidade continua baixa.
Cuidado com o sol forte, proteja-se!

I>
SE VOC� VAI PARA ...

LAGUNA
Predomínio de sol,
apenas com pouca
variação de nuvens.

Não há previsão de chuva.
As temperaturas oscilam
entre os 25 e 30 graus.
Ventos de nordeste

a 29 km/h.

e CRESCENTE 31/1

"CHEIA 7/2

e MINGUANTE
.
14/2

e NOVA 22/2

"'. ,�

Parcialmente
Nublado
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·AGENDA

• ENGAJAMENTO DA SOCIEDADE CIVIL
A Escola de Governo e Cidadania daArnvali está com

inscrições abertas para o curso de "Formação de Dirigentes
Públicos" que tem por objetivo capacitar os cidadãos para
o exercício pleno da ética e da cidadania. Aulas serão às

terças-feiras, das 19 às 22h, naArnvali, em Iaraguá do Sul,
entre os meses de março e dezembro de 2012. Início dia 6

de março. Matrícula é de R$ 80 mais nove parcelas de R$
80. Os interessados devem entrar em contato através do

escoladegoverno@amvali.org.br ou 3370-7933.

• SHOW NOS 80 ANOS DO SEMINÁRIO
O Seminário Sagrado Coração de Jesus, de Corupá,
convida para show do Padre Zezinho. Será dia 3 de

março, às 19h30. O show faz parte das comemorações do
Seminário, que este ano completa 80 anos.

Ingresso custará R$ 10. Mais informações
pelos telefones 3375-1194 ou 9961-9856.

• PARA EXPLORAR E PASSEAR
O Sesc Iaraguá do Sul promove um agradável passeio
pela Caverna de Botuverálse. A gruta é constituída de
rocha calcária distribuída em labirintos e passagens
com até vinte metros de altura. Apresenta-se como a

maior e mais ornamentada gruta do sul do país.
Saída e retomo dia 11/2. Valor: comerciários e

dependentes: R$ 53; empresários e dependentes:
R$ 58; usuários e comunidade: R$ 64. Contato:
3275-7800 ou cajscentral@sesc-sc.com.br.

• ÚLTIMOS DIAS DE INSCRiÇÃO
Termina hoje o prazo de inscrição para o vestibular

complementar da Católica de Santa Catarina para cursos
de graduação das unidades de Iaragua e Joinville.
As inscrições podem ser feitas diretamente no site

www.catolicasc.org.br. Para Iaraguá são ofertadas vagas
para os cursos de administração, ciências contábeis,
tecnologia em gestão de recursos humanos, direito,
sistemas de informação, design, moda, engenharia de

produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica
e engenharia civil. As provas acontecerão em
Joinville e Jaraguá do Sul no dia 5/2. Mais informações
poder ser obtidas pelo telefone 3275-8251 ou

pelo e-mail vestibular@catolicasc.org.br.

• VAMOS CORRER?
Já estão abertas as inscrições para a primeira etapa do 3°

Circuito de Corridas daAcorjs - Associação dos Corredores
de Jaraguá do Sul. Esta etapa estámarcada para o dia 18/3.·
As demais etapas também já têm data: 2a etapa - 20/5,
3a etapa -16/9 e 43 etapa -18111. Todas as etapas serão
disputadas no Parque Malwee e tem largadamarcada para
as 8h30. As opções de distância das provas são cinco e dez

quilômetros.Você encontra o regulamento completo e

demais informações do site www.acorjs.org.br.

• AQUECIMENTO PARA O CARNAVAL
A bandaVelhasVirgens (acima) estará em Iaraguá, no
London Pub, nesta sexta-feira, fazendo um aquecimento
pré-carnaval e apresentando o Carnavelhas 2012. Tradição
há mais de uma década, a banda traz para a região um
show especialmente criado para o mês do Carnaval com
marchinhas turbinadas e colocando-roqueiros que gostam
da farra de "momo" para dançar. O show temático, desta
vez faz homenagem aMussum, SeuMadruga, vários
humoristas e também CarmenMiranda. Informações e

reservas no 3055-0065 ouwww.londonjaragua.com.br.

Com 8.Oi, sua cesa sempre pode ter mais. Quem tem

Oi Fixo assina Oi TV a partir de R$ 49,90/més.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PONTO DE VISTA

FÓRUM
ronhecemos o futebol como

Upçúxão nacional. Mas é uma

paixão complexa, existem diver
sos fatores os quais podem nos fa
zer tanto amar como odiar o clube

I

amado, fatores esses tanto dentro
de campo como fora. E seguindo
essa linha, todo começo de ano é a

mesma história: antes dos campe
onatos estaduais iniciarem, come
çam os embates e discussões sobre

"que destino levará o jogador x" e os
meios de comunicação se ocupam
em narrar com detalhes os desdo
bramentos de tais acontecimentos.
E ao fim das especulações, caso

o jogador deixe o clube, é taxado
como "mercenário", só estava no

clube por dinheiro e por um salá
rio maior saiu. No caso do mesmo

jogador permanecer no clube, é

idolatrado, um herói, alguém que
joga "por amor à camisa'. Também

sou torcedor, acompanho futebol
na medida do possível e acredito

que nossa dita "paixão" pelo es

porte muitas vezes ofusque nosso

bom senso. Explico: romantizamos
muito algo que hoje em dia é, antes
de tudo, ummeio de trabalho, uma
forma de vida. Se você, caro leitor,
recebesse uma proposta de outra

empresa lhe oferecendo um empre
go onde você receberiamais do que
ganha em seu atual emprego, não
aceitaria também? Pensar (até) o es
porte, que seriaum entretenimento,
comuma lógica capitalista, pode ser
cruel e desestabilizar nossos sonhos
infantis onde certos jogadores joga
vam por "amor à camisa', mas é a

nossa realidade, em uma sociedade
de consumo.

VICTOR DANICH,
SOCIÓLOGO

I\. realização paralela dos Fóruns
.nem Davas e Porto Alegre pos
suem urna conotação didática de
extremo valor. É urna bela oportu
nidade para constatar o confron
to entre duas visões do mundo,
antagônicas no seu cerne. É cla
ro que existem coincidências de

avaliação, corno por exemplo, o
fato dos analistas entenderem

que a crise da eurozona levou a

economia global a urna situação
de deterioro perigosa. O centro

da discussão em Davas é corno
salvar os países desenvolvidos
e não a temática repetitiva de
corno apoiar aomundo periférico.

Tais problemas, principalmen
te aqueles que atingem o cresci
mento dos países que fazem par
te do BRIC - Brasil, Rússia, Índia
e China, podem comprometer a

robustez de suas economias. De
vemos lembrar que estas nações
são aquelas que ajudaram o resto

do mundo a sair de uma depres
são depois da crise de 2008. Não é

para menos. O Fundo Monetário
Internacional- quem diria - alerta

que a volatilidade dos mercados
financeiros está provocando uma

tragédia global sem precedentes,
no qual há um crescimento expo
nencial de pessoas atingidas pela
fome. O relatório das Nações Uni
das do Programa Alimentar Mun
dialmostra que existe uma pessoa
com fome em cada sete, em todo
o planeta. Amalnutrição provoca,

todos os anos, a morte de çinco
milhões de crianças com menos

de cinco anos. O que está aconte
cendo não é um castigo dos Deu
ses que se dedicam a penalizar a
espécie humana. É obra de urna

parte da sociedade opulenta, que
vive entre nós, e que ganha dinhei
ro sem regras e sem escrúpulos.

Corno conseguimos chegar a

urna situação tão extrema? As ex

plicações vêm do Fórum Temáti- .

co de Porto Alegre. Apesar de que
América Latina se encontra no

"pólo positivo" do atual estágio
da crise, não significa que logo
sejamos infiltrados pelo contágio.
Pior ainda, e quando percebemos
que-o modelo neoliberal, causa

dor do descalabro, continua sen

do a ideologia predominante na

economiamundial. Discute-se no
Fórum a armadilha que levou a

acreditar que, depois da quebra do
banco de investimentos Lehrnan
Brothers, o ciclo neoliberal tinha
terminado. No entanto, o mesmo

se revigorou ajudado pelos pró
prios Estados nacionais. De que
forma isso foi feito?

Os governos, durante a crise em

2008, se endividaram para bancar

os mercados lançando políticas
de subvenção econômica, com o

dinheiro dos impostos dos con

tribuintes. Logo, em apenas três
anos os mercados se recompuse
ram e se voltaram de novo contra

os Estados. Tal conjuntura diabóli
ca, levou ao próprio presidente da

França, o conservador Sarkozy, a
dizer da necessidade de regular os
mercados e no retorno da política,
"exatamente para poder salvar o

capitalismo". Apesar disso, na reu
nião de cúpula de Davas, nem se

quer se fala do regresso do Estado
corno mecanismo regulador dos
mercados. É o triunfo do poder do
dinheiro sobre a possibilidade de
reformas baseadas em modelos
econômicos solidários. O que se

esconde do público é que a crise
está centrada na acumulação do

capital. A "regressividade fiscal"
destes últimos 40 anos imposto
pelo neoliberalismo, foi um fa
tor determinante de concentra

ção e desigualdade. Que de pior
poderia acontecer com a grande
maioria da população excluída
no mundo todo? É justamente
isso que está, sendo discutido no

Fórum SocialMundial.

PhiIipeMacedo Pereira,
estudante de Letras

.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADADE PREÇOS N°. 01/2012 - FAS
PROCESSO L1CITATORIO N°. 03/2012-FAS - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Contratação de prestador de serviço para Oficina de Hip Hop
Schroeder, oficina do CREAS - Centro de Referência E-specializado de
Assistência Social com parceria do CRAS - Centro de Referência de Assistência

Social, órgãos da Política de Assistência Social vinculado a Secretária Municipal
de Saúde da Prefeitura de Schroeder/SC.
Récebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 15 de fevereiro de
2012 às 08h45min.
Abertura do Processo: 15 de fevereiro de 2012 às 09h.
LOcai: Setor de t.lcltações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no

site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de

licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim
às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.
sc.qov.br.
Schroeder, 31 de janeiro de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

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

Centro - 89251-201- JARAGUA DO SUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

- N° Titulo: 011187012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.009,53 - Data para pagamento: 03/02/2012-
Valor total a pagarR$1.087,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.009,53 - Juros: R$ 2,69 Emolumen
tos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

- EMPllHADElRASANDRADE IlDA Portador. - Espécie:DMI - N° Titulo: 1315/2 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 8.125,00 - Data para pagamento: 03/02/2012- Valor total a pagar R$8.218,54 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 8.125,00 - Juros: R$16,25 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39Tabelionató Griesbach

Notas e Protesto
Apontamento: 200552/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS LIDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES
500 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor. METALURGICA HAME IlDA Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 011245012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 893,75 - Data para pagamento: 03/02/2012-
Valor total a pagarR$971,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 893,75 - Juros: R$1,76 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 200064/2012 Sacado: NOEU GOMES FERNANDES Endereço: RUA EXPEDICIONARIO
CARWS FREDER,99 APTO 203 - VILA NDVA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-330 Credor. PODER
!MDVEIS LIDA ME Portador. - Espécie: DMI - W Titulo: 0000010203 - Motivo: falta de pagaroentoValor.
R$ 719,97 - Data para pagamento: 03/02/2012-Valor total a pagarR$785,29 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 719,97 - Juros: R$ 2,15 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 5,27

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

Apontamento: 200116/2012 Sacado: EDUARDO. ALVES VELOSO Endereço: NELSON NASAID,21 APTO
303 - CENTRO. - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-040 Credor. PDDER !MDVElS LIDA ME Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 0000010240 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 767,31 - Data para pagamento:
03/02/2012- Valor total a pagar R$837,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 767,31 - Juros: R$ 2,30
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 200071/2012 Sacado: PABLO LUCAS PIIARRIBEIRO. Endereço: RUAWAILYEMIUAMDHR
77 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-525 Credor. MERCADO MEES Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 734,00 - Data para pagamento: 03/02/2012- Valor total a pagar
R$811,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 734,00 - Juros: R$ 2,20 Emolumentos:R$11,60 - Publica
ção edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 200446/2012 Sacado: BIDVJ1i\ CDNSUITDRIA AMBlEN1l\L LIDA Endereço: R DOMIN
GOS RODRIGUES DA NDVA 283 - JARAGUÁ DO. SUL-SC - CEP: 89251-640 Credor. KN.D.PRESTADORA
DE SEVICOS LIDA-ME Portador: DESD\QUEBRlNDES Espécie: DMI - N'Titulo: 1550/2 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 700,00 - Data para pegamento: 03/02/2012- Valor total a pagar R$769,49 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Juros: R$ 1,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação édital: R$ 23, 10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 200147/2012 Sacado: FABIO. MDNN Endereço: RUA LEDPOlDD MAHNKE 35 APTO 402
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor. CONDDMINID RESIDENCIAL PlAIANUS Portador.
Espécie: DMI - N'TItulo: 9200009761- Motivo: falta de pagamentoValor.ll.$186,oo - Data para pagamento:
03/02/2012- Valor total a pagar R$254,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 186,00 - Juros: R$ 0,55
Emolumentos: R$11;60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 200272/2012 Sacado: ROBERTO ORHEL Endereço: RUAPARANA 101 APTO 04 - Jaraguâ do
SuI-SC - CEP: 69255-320 Credor: VAillOCrn HASS ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 29484-2 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 747,50 - Data para pagamento: 03/02/2012- Valor total a pagar R$822,35
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 747,50 - Juros: R$ 2,24 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71Apontamento: 200114/2012 Sacado: FLAVIO RDDRIGO DE OLlVEmA Endereço: RUAAFFONSO BARTEL

·690 - JARAGUA DO. SUL-SC - CEP: 89256-110 Credor: PODER !MOVEIS IlDAME Portador: - Espécie:DMI
- N'Tirulo: 0000011791" Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 897,50 - Data para pagamento: 03/02/2012-
Valor total a pagarR$972,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 897,50 - Juros: R$ 2,69 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 2oo315/2012Sacado: BDXCARSDMAUTOMOTIVO IlDAME Endereço: FEUCIAND BDR
TOLINI 1272 SAL 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor:D RT SDM E ACESSORIDS AUTDMOTI
VDS IlDA Portador: - Espécie:DMI - N'Tírulo: 8534-3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 504,75 - Data
para pagamento: 03/02/2012-Valor total a pagarR$585,12Descrição dos valores: Valor do título: R$ 504,75 -

Juros:R$I,5LEmoluinentos: R$11,60 - Publicação edital:R$23,IO Condução: R$23,20 - Diligência: R$20,96

Apontamento: 200193/2012 Sacado: SACRAMENTUM pUB LIDA-ME Endereço: RUA)OSEF FONTANA
41- Iaragua do SuI-SC - CEP: 89251-710 Credor: CDLUMBANUS CERVEJAS ESPECIAIS IlDA - ME Porta
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1516-1573103 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ Ll65,38 - Data para
pagamento: 03/02/2012- Valor total a pagarR$L237,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ Ll65,38
- Juros: R$ 3,88 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96Apontamento: 200527/2012 Sacado: INDAIAL REE LIDAME Endereço: RUA MAXWIUlELM 258 - BAE

PENDI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-000 Credor: OESACOME E REFRES IlDA Portador: - Espécie:DMI
- N° Titulo: 2141496U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.31_0,27 - Data para pagamento: 03/02/2012:
Valortotal a pagarR$6.408,12Descrição dos valores: VàJordo título:R$ 6.310,27 - Juros: R$ 25,24Emolumen-

t���_��l_::�O_:_�b�ca_çã0_e_rn.t�:_R_�_:::I�_C_O���?ã_���_�:��_-_���:�cia��::��: _

Apontamento: 200610/2012 Sacado: JARAGUAEDlTORAECDMUNlCACAD Endereço: RUAGUILHERME
DANCKER, 161 S 19 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-460 Credor. ARTES GRAFlCAS RIOSUL IlDA EPP
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 17816 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 700,00 - Data para paga
mento: 03/02/2012-Valor total a pagarR$773,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Juros: R$
5,36 Emolumentos:R$1l,69 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 200055/2012 Sacado: CDNFECCOES DESTAQUE LIDA Endereço: R ALVIND STEIN 530 -

SAD LUIS - laraguá do sul-se - CEP: 69253-630 Credor: INCATEX INDUSTRIA DE ACABAMENTC TEXI'lL
LIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 5026534-01-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 710,51 - Data
para pâgamento: 03/02/2012- Vaiottotal aRagarR$784,77Descrição dos valores: Valor do título: R$ 710,51 -

Juros: R$ 1,65Emolumentos: R$lj,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 199939/2012.Sacado: TAJG SISTEMAS EIETRDNlCOS DE SEGURANC Endereço: RUAPRO
COPIO. G OUVEIRA 855 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-201 Credor: SC INDUSTRIADE EQUlPAMENTDS
ELETRDNICDS Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: NFEOOO922 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
225,69 - Data para pagamento: 03/02/2012-Valor total a pagar R$295,20 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 225,69 - Juros: R$I,65 Brnolemenros R$I1.60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96
_________________________________________________________________________::_. 1__

Apontamento: 200049/2012 Sacado: TEMPWDO CRAQUEESCOlA DE FUTEBDL Endereço: RUAJOAO
JANlJ.ÁRIO AYRDSO, 3188 - Iaragua do SuI-SC - CEP: 89253-100 Credor. FRIGORIFICD GESSNER LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Título: 105553/Al- - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 207,20 - Data para
pagamento: 03/02/2012- Valor total apagarR$281,I9 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 207,20 - Ju
ros: R$I,38 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 200566/2012 Sacado: DEVALCIR ALVES PROENCA Endereço: RUAHERClUO FRANCISCO.
RAMDS 221- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-000 Credor. !MOBlLlARlA ClZESMDB aDA Portador. - Es
pécie: DM1- N°Titulo: 12/2011002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 250,00 - Data para pagamento:
03/02/2012- Valor total a pagar R$326,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 1,00
Emolumentos: R$ll ,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 200146/2012 Sacado: JDNATHANGRIMM Endereço: RUADONAMATIlDE 477 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89256-280 Credor: UNIVERSO. DO VIDRACEIRO. FERRAGENS PARAVI Portador: - Espécie:
DMI - N'Título: 7991-2 - MotiVo: falta de pagamentoValor. R$ 1.939,32 - Data para pagamento: 03/02/2012-
Valor total a pagarR$2.0I9,30Descrição dos valores: Valor do título: R$1.939,32 - Juros: R$ 5,61 Emolumen
tos: R$11,60 - Publicação ediial; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontaroento: 200604/2012 Sacado' DIDGO KLEGlN Endereço: HENRIQUE DSWAlDD FRANKOWlAK ,

217217 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-785 Credor: TECNllASEH CDMERCIAL IlDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 000392 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 1.300,00 - Datapara pagamento: 03/02/2012-
Valor total a pagar R$ 1.368,41 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.300,00 - Juros: H$ 6,50 Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$24,0I

Apontamento: 200319/2012 Sacado:VALESID MARQUARDT Endereço: RUADEDLINDA ERMINID N. DE
CARVALHO N 2 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: D. M. COMERCIO. DE MAQUINASDE COS
TURAEACESSDRID Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 00858/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
933,33 - Data para pagamento: 03/02/2012-Valor total apagar R$1.022,43 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 933,33 - Juros: R$ L55 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 29,65

. .

Apontamento: 200500/20J2 Sacado: JSK SERVICDS DE REBDQUE IlDA ME Endereço: RUA MICHEL!
CRISTINA BARTEL 99 - Jaraguá do Sru-SC - CEP: 89257-120 Credor: LINKCOMERCIAL lMPDlill\DDRA E
EXPDRTADDRALIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 55160-3/4 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 570,00 - Data pal1l pagamento: 03/02/2012-Valor total a pagarR$650,38 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 570,00 - Juros: R$I,52 Emolumentos: R$ 11,60 - Públicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20.96

Apontamento: 200515/2012 Sacado: DUTECH ROBOTlCS IlDAME Endereço: AV PREFElTDWAillEMAR
GRUBBA 500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: ACE SCHMERSAL ELETRDELETRDNlCA IN
DUSTRIAL UD Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0109654 OI - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
675,79 - Data para pagamento: 03/02/2012- Valor total a pagar R$753,09 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 675,79 - Juros: R$ 1,57 Emolwnentos: R$ll ,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$17,63

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
31/01l2012.Jaraguá do Sul (SC), 31 de janeiro de 2012.

Apontamento: 200545/2012 Sacado: DUTECH ROBOTlCS LIDA ME Endereço: RUA DDS IMlGRANTES Apentamento: 200499/20i2 Sacado: LIDN INDUSTRIA E CDM TINTAS E FERRAMENTAS Endereço: RUA Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
500 - Jaraguá do SuI-SC.- CEP: 69256-500 Credor. MEI:AL2RGICA HAME LTDA Portador: - Espécie: DM1 HElNRICH AUGUSI LESSMANN, 127 - CENTRO. - Jaraguá do Sru-SC - CEP: 89256-600 Credor. EMPIMAQ Total de títulos publicados: 23

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Secretaria estima que em Jaraguá existam em tomo de 22.184 pessoas dependentes da nicotiIia

TABAGISMO

É hora de deixar de fumar
Programa Municipal deCombate
-ao Tabagismo, da Secretaria de

Saúde, abre novas vagas
JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

/\ estimativa da Secretaria Mu

rlnicipal da Saúde de Iaraguá
do Sul é de que na cidade exis
tam em torno de 22.184 pessoas
dependentes da nicotina, taba

gistas que têm uma probabilida
de muito maior de desenvolver
mais de 50 doenças, entre vários
tipos de cânceres, doenças respi
ratórias e cardíacas.

Foi pensando nesse número

que a Secretaria Municipal da
Saúde de Iaraguá do Sul está ofe
recendo novas vagas para o Pro

grama Municipal de Combate ao

Tabagismo, iniciado no ano pas-

sado e elaborado pelo Instituto

Nacional de Câncer (Inca) e pelo
Ministério da Saúde.

Em 2011, o programa atendeu
68 pessoas, com um índice de 47%
de sucesso. Segundo o psicólogo
do programa, Dalton Fischer, o

único pré-requisito para partici
par é realmente querer parar de
fumar. "O trabalho em grupo é
muito importante para o sucesso

do programa, já que as experiên
cias trocadas entre os participan
tes servem de inspiração e moti

vação para que eles sigam fortes e

deixem de fumar", afirma.
O psicólogo diz que a maior

parte das pessoas que procuram
o programa fumam há mais de

20 anos, possuem um grau de

dependência elevado e fracas
saram na primeira tentativa
de largar o cigarro principal
mente por causa de ansiedade
e depressão. Por isso, Fischer
destaca que o programa visa

.preparar os participantes emo
cionalmente. "Largar o cigarro
pode ser fácil, difícil é perma
necer sem fumar. Aconselho

quem já tentou parar e não

conseguiu que não desista. É
possível para qualquer pessoa,
não existe fórmula mágica.
Existe atitude, disciplina e de

terminação", comenta.
No primeiro mês, os encon

tros acontecem uma vez por
semana, onde são trabalhadas

questões relacionadas ao taba

gismo: por que as pessoas fu

mam, de que forma a saúde é

afetada, métodos para parar de

fumar, métodos mais eficazes,
como lidar com a síndrome de

abstinência, e outros temas. Do
segundo ao décimo segundo
mês do programa acontecem
as sessões de manutenção,
uma vez ao mês, para pessoas
que largaram o cigarro.

Quem quiser participar do
programa pode ligar para o

telefone (47) 2106-8301 ou se

dirigir pessoalmente à Unida
de Sanitária Central, localiza
da na Rua Jorge Czerniewicz,
800, no bairro Czerniewicz. A
unidade fica erri cima do
Pama I (Pronto Atendimento
Médico Ambulatorial).

NÚMEROS

O tabagismo no Brasil
• Segundo o Ministério da

Saúde, o percentual de
fumantes na população
brasileira é de 15,5%

• No Brasil, a cada ano há 200
milmortes relacionadas
diretamente ao uso do tabaco,
ou seja, morrem no país 23
pessoas por hora.

• Está comprovado que o

tabagismo é responsável por
90% dos casos de câncerno

pulmão (entre os 10% restantes,
1/3 é de fumantes passivos);
85% das mortes causadas por
bronquite crônica e enfisema

pulmonar; 45% das mortes por
infarto agudo do miocárdio na
faixa etária abaixo de 65 anos.
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BENEFÍCIOS
Você sabia'que se

."

�ar de hunar agora...
'I

• após 20 minutos sua pressão
sangüínea e a pulsação voltam
ao normal

• após 2 horas não há mais
nicotina no seu sangue

• após 8 horas o nível de
oxigênio no sangue se

normaliza
• após dois dias seu olfato já
percebe melhor os cheiros
e seu paladar já degusta a

comidamelhor
. .

• após três semanas a respiração
fica mais fácil e a circulação
sanguíneamelhora

• após 10 anos o risco de sofrer
infarto do coração será igual
ao de quem nunca fumou, e o
risco de desenvolver câncer de

pulmão cai à metade.

• após 20 anos o risco de
desenvolver câncer de pulmão
será quase igual ao de quem
nunca fumou.

Fonte: InstitutoNacional do
Câncer-INCA

O empresário José Wmiarski,
45 anos, foi preso. no fim de se

mana em São Bento do Sul, após
cumprimento de mandado de

prisão. Ele é o principal suspeito
de liderar uma quadrilha de este

lionato que utilizava uma empre
sa fantasma, com sede em Iaraguá
do Sul. A notícia foi publicada on
tem com exclusividade no site O
Correio do Povo (www.ocorreio-

ma quadrilha", afirmaDavid.

Empresário de São Bento é preso por estelionato
dopovo.com.br).

José é proprietário de uma

loja de materiais de construção
em São Bento. No fim de sema

na, uma equipe policiais civis d5!_
Iaraguá, liderada pelo delegado
David Queiroz de Souza, apre
endeu 35 armários de banheiros

que seriam revendidos na loja. O
material fazia parte do golpe da

quadrilha que compra materiais

com CNPJ da empresa Lion Co
mércio de Tintas à prestação, mas
o valor nunca é quitado. O delega
do estima que o golpe ultrapassa a
R$ 1milhão. Já em Rio Negrinho, a
PolíciaCivil de Iaragua apreendeu
duas máquinas utilizadas para
corte de madeira, em um gal
pão alugado. Os golpistas teriam
dado uma entrada de R$ 8 mil e

, financiado o restante de R$ 80

mil (custo de cada máquina). O
negócio teria sido feito com uma

.empresa de Curitiba. No galpão
foram apreendidos também tele

visores, jogos de sofá e outros ob

jetos. Muitos deles a polícia ainda
não sabe a procedência. "Também
investigamos o envolvimento de
uma dupla sertaneja que também
estaria comprado objetos sem pa
gar e pode ter ligação com a mes-'

Foragido r,
I)

A justiça concedeu o pedido de

prisão' feito pelo delegado David
contraValdecirFerreira, considerado
foragido. Natural de Rio'Negrinho,

.

seu nome consta na razão social da

empresaLionComércio deTmtas .

.
'
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Vale sob críticas indevidas e maliciosas
A gigante brasileira Vale está
sofrendo críticas no cenário
internacional de ONG's maliciosas,
que incoerentementeacusam
a companhia de violação de
direitos humanos com base em

argumentos equivocados
sobre a construção da Usina
deBeloMonte.
A Vale - segundamaior
companhia no setor demineração
do mundo - recebeu o título
de pior empresa do mundo em
recente votação da "PublicEye
Peoples". realizada por um grupo
de ONG's , dentre as quais o
Greenpeace.

Os inimigos da usina deBelo
Monte que, desprovidos de
qualquer argumento lógico,
insistem em criticar a obra,
estão agora atacando a Vale
indiscriminadamente.
O queamaioria destasONG s

tem desprezado éofato dea
participação da Vale emBeloMonte
serminoritária (apenas 9%).
Faz se importante ressaltar
também que sob a ótica da
comunidade científica, a energia
produzida pelas águas dos rios
amazônicos é hoje amais limpa e

barata das opções, e ao contrário
dos quemuitos temem, nenhum

FOTOS DIVULGAÇÃO
r �

Tetra Pak lança
movimento pela
reciclagem
ATetra Pak - maior fabricante de contentores

longa vida do Brasil-lançou na última quarta-
feira (25) em São Paulo o "Movimento Nacional

pela Reciclagem da Caixinha". Com o slogan
"Caixinha não é lixo. Recicle com a gente", a ação
convidou as pessoas a realizarem a separação
dos resíduos. Segundo a Terra Pak, o objetivo da
ação é disseminar a mensagem da importância da
coleta seletiva, além de informar a população que
as caixinhas da empresa são 100% recicláveis, em
processo que separa o papel dos outros elementos
que compõem a embalagem longa vida, permitindo
assim a confecção de diversos produtos reciclados
como placas, telhas, canetas, dentre outros.

índio vive hoje nas áreas do Rio
Xingu que serão alagadas.Aliás, os
índios que vivem perto dali estão
comemorando o que chamam de

"chegada do desenvolvimento':
O alagamento a ser causado pelas
barragens tampouco afetará o
ParqueNacional doXingu, que
fica muitos quilômetros acima,
noMato Grosso. Quasemetade
da área a seralagadafaz parte
do próprio leito do rio. Enfim,
esses e outros argumentos lógicos
desmontam os equívocos dos que
são contrários ao projeto, muitos
dos quais votantes no Public
Eyede 2012.

.Ohama delende
USO de gás natural
Na semana passada, o presidente dos EUA,
BarackObama, defendeu o uso de gás natural
liquefeito como combustível para transporte
durante a inauguração do primeiro corredor
de gás natural ligando o porto de Long
Beach, naCalifórnia, com Salt Lake City, onde
caminhões podem reabastecer ao longo do
caminho. Segundo Obama, o combustível
seriauma opçãomais limpa e barata que o

petróleo emuitomais abundante no país,
com reservas para atender à demanda
nacionalpor cerca de cem anos.

Eólica Vestas

expcmde lorça
A dinamarquesaVestas - fabricante de
turbinas eólicas - anunciou recentemente

que iria dispensar cerca de 10% da sua

força de trabalho, entretanto este cenário
não se aplica ao Brasil, onde a empresa está
em expansão e está empregando novos
funcionários. A companhia, que conta com
cerca de 20mil funcionários em todo o

mundo, está contratando profissionais para
sua fábrica de naceles emMaracanaú, na
região de Fortaleza, sua primeira unidade na
América Latina - com capacidade anual de
produzir 400 naceles- a qual deverá entrar
em operação comercial emmaio deste ano.

\
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Chevron deve solrer

acusação criminal
As responsabilidades pelos impactos ambientais causados no
processo de perfuração de poços pela companhia norte-americana
Chevronno Rio de Janeiro ainda estão longe de acabar. Um
promotor público pretende entrar com ação criminal contra a

petroleira e seus funcionários no país em questão de semanas,
adicionando a ameaça de prisão à ação civil que tramita na Justiça
e que pede 20 bilhões de reais de indenização pelo vazamento de

petróleo ocorrido em novembro do ano passado. Na ação civil
deverá haver a inclusão de pedido para indiciamento criminal
de George Buck, presidente-executivo dá unidade brasileira da
Chevron, e de outros funcionários da empresa. Puncionários da
Transocean, maior operadora global de plataformas de petróleo
e fornecedora da unidade usada na perfuração que causou o

vazamento, também deverão ser indiciados criminalmente.

Derramamento de óleo não deve
-

chegar à costa catarinense
o derramamento de óleo que aconteceu naúltima
quinta-feira, em 'Iramandaí, no litoral gaúcho, não deve
alcançar o Litoral catarinense de acordo com relato do
Instituto Nacional do MeioArnbiente (IBAMA). Os 1,2mil
litros de óleo que vazaram damonoboia 602 da empresa
n..anspetro criaram umamancha que se alastrou por
uma área equivalente a 100 campos de futebol,

Sabãomagnético contra petróleo
Em recente divulgação, cientistas da Universidade de Bristol, no
Reino Unido e do Institut Laue-Langevin, na França, informaram o

desenvolvendo do primeiro sabão magnético do mundo, que teria
como finalidade o uso na limpeza de vazamentos de petróleo.
Tais acidentes petrolíferos têm impactos ambientais devastadores
sobre a vidamarinha, e este produto inovadorpoderia ajudar a conter
boa parte destes impactos. O novo sabão é composto de ferro rico em
sais dissolvido em íons de água, brometo e cloreto, os quais formam
um núcleomagnético dentro das partículas do sabão e que podem ser

controlados por camposmagnéticos quando aplicado à água.

Confiança

Desde 1978
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o leão começa a afiar suas garras
Depois de anunciar calendário, amistoso
e patrocinadores, clube busca sócios
JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Mostrando organização, o

Sport Club jaraguá iniciou
o ano apresentando novidades. A
primeira delas foi um calendário
de atividades, com datas rele
vantes para seu torcedor. Depois

_ vieram os anúncios semanais das

empresas que renovaram ou pas
saram a apoiar o Leão do Vale.

Nas últimas semanas o foco

passou a ser o amistoso da equipe
contra um combinado de amigos
do ex-atleta Perdigão, campeão
mundial pelo Internacional (RS).
Agora chegou a vez do programa
de sócios, que assim como no ano

passado, será cobrado na forma de
anuidade. A diferença está no valor,
que baixou de R$ 125 para R$ 70.

No domingo, a equipe treina
da pela dupla Rafael Rocha e Da
Silva realizou seu primeiro jogo
treino. Foi em Piçarras, contra

um selecionado local. Com gols
de Geléia e Zé Vitor, os jaragua-

enses venceram por 2 a 1. Ontem

a equipe retornou aos treinos,
que acontecem em dois perío
dos. O próximo compromisso
será no dia 11, exatamente con

tra os amigos do Perdigão.
"Nosso principal objetivo

com esses jogos é sentir os meni

nos, porque no treino a reação é

uma, mas com a bola rolando é

outra", comenta o gerente de fu
tebol Rodrigo Stocco. "Estamos

implantando um esquema tático
de valorização da posse da bola,
que necessita de qualidade no

passe. Por isso é importante rea

lizarmais amistosos", diz.
Com relação aos patrocínios,

dois parceiros foram anunciados
nos últimos dias. O primeiro é a

AfortQuímica, empresa sediada em
São Paulo, com filial em Indaial. Já a
Lion Petróleo renovou sua parceria
com o clube, através do empresário
Adelar Getelina. "Nossa intenção é
contribuir para que o projeto siga
em frente e dê bons frutos no futu

ro", afirma o empresário.

blicitárias naArena Jaraguá.
O primeiro compromisso da

nova equipe já tem data. Será no
fim de fevereiro, quando repre
sentam a Associação Desportiva
Ibirama na Superliga de Futsal, em
Ioinvílle. Vice-campeão catarínen
se no ano que passou, o técnico
Renato Vieira segue no comando
da ADI. tendo a seu lado o auxi
liarAugustinho Ferrari.

MAPRAIA (1) tiA PR.ADI. (2)
r

Dutra Agua Olympya
classilicado levanta título
A equipe Dutra Água/ Vice-campeão catarinense
Dinâmica Pneus avançou em 2011, o Olympya
no Campeonato de iniciou sua preparação
Beach Soccer de Barra para esta temporada

1 Velha (TaçaArtur disputando o 3°
'I

Fagundes). Mesmo Campeonato de Beach
com a derrota de 4 a 2 Soccer de Navegantes. Se
para o São Cristóvão, os no ano passado o título
jaraguaenses fecharam escapou no saldo de
a primeira fase com gols, desta vez o time de
a segunda melhor meninas levou amelhor
campanha em sua chave. nos pênaltis, na decisão
"Não queríamos perder, contra uma equipe da
mas acabou sendo um casa. "O nível técnico da
bom resultado, já que na competição neste ano
segunda fase evitamos o foi muito alto. Tanto que
confronto contra equipes marcamos apenas sete
da casa", afirma o técnico gols em dez jogos", analisa
e atletaAdilsonDutra. o técnico LuizVieira,
"Assumi os riscos de fazer o Polenta. O treinador

Ialguns testes na equipe. aproveitou a competição "

Agora é se concentrar para observar atletas que
fÍj
I

para o mata-mata". O possam reforçar o elenco
jogo pela fase quartas- rubro anil neste ano. Duas
de- final será no próximo foram selecionadas e

domingo, contra um devem começar a treinar
adversário de Joinville. junto com o grupo.

RenatoVieira segue no cargo, depois dos bons resultados obtidos em 2011

Hora de conhecer as caras daADJ/Pré-Fabricar
A apresentação oficial da

equipe ADJ /Pré-Fabricar aconte
ce na manhã de hoje, às lOh, na
Arena Iaraguá, Na oportunidade
será anunciado o grupo de atle
tas que irá compor a equipe nes

te ano, que marca o retorno dos

jaraguaenses à Liga FutsaI.
A diretoria da Associação

Desportiva Jaraguá aproveitará
o momento para lançar um novo

uniforme, que volta a ter as cores

originais da entidade e da ban
deira do município: o vermelho,
o verde e o branco.

Na oportunidade também se

rão apresentados os patrocinado
res que víabilízaram o retorno da

equipe ao cenário nacional, bem
como os novos planos de sócios

para a Liga Futsal e um novo plano
de comercialização de placas pu-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



São Paulo eCorinthians ponteiam
Tricolor e Timão
vencem pela terceira
rodada e lideram
a competição
estadual com 100%
de aproveitamento

São Paulo

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Santos

Palmeiras

Repetindo os erros que le
varam a equipe a uma péssima
temporada em 2011, o Palmeiras
esbarrou na retranca do Catandu

vense, saiu atrás do placar (Osny,
aos 30' do 2(') tempo), e só conse

guiu um empate jogando fora dos
seus domínios (Fernandão, 39').
Com o 1 a 1, o Palmeiras acumula
dois tropeços seguidos no Paulis
tão. A quarta rodada está marcada
para o meio de semana, quando
o Palmeiras recebe o Mogi Mirim
(quarta, 22h), o Corinthians vai até
Itu (quarta, 22h), o São Paulo rece
be o Guarani (quinta, 19h30) e o

Santos o Oeste (quinta, 21h).

IGUALDADE

Santos empatou
com o Paulista,
o mel�or entre
os clubes do

interior

RICARDO SAIBUN /SANTOS FC

Flamengo empata e.vê a crise aumentar na Gávea

Após ver o atacante Luis Fabia
no sentir uma lesão no primeiro
tempo e ser substituído, o São Pau
lo conseguiu derrotar o São Caetano
por 2 a 1, no estádio do Morumbi.
Foi preciso que o jovem Lucas as

sumisse novamente o papel de pro
tagonista da equipe. Os gols foram
marcados por Luís Fabiano (16') e

Moradei (18'), na primeira etapa,
além de Lucas (32' do 2° tempo).

Qcorinthians sofreu para
vencer sua terceira partida

no Paulistão. A equipe bateu o

Linense por 1 a O, no Pacaembu, Com gol de Alan Kardec, o

com um gol de Emerson (34' do Santos arrancou um empate com
2° tempo). O jogo foi marcado o Paulista por 1 a 1, no estádio

por um gol mal anulado do time Jayme Cintra, em Iundiaí, Renan
de Lins. Aos 37' da etapa inicial, o

�

Marques abriu o placar para o

zagueiro Fabão cabeceou na trave; time da casa aos 8' da primeira
a bola bateu nas costas do golei- etapa. Aos 29' do segundo tem

ro Júlio César e entrou. O árbitro po, Kardec deixou tudo igual. O
Marcelo Rogério preferiu assinalar meia fez todos os gols do Santos

falta inexistente no lance. no Paulistão até aqui.

O Flamengo foi o primeiro grande carioca
a tropeçarno campeonato estadual. Na
segunda rodada da competição, a equipe
daGávea não passou de umempate
sem gols contra o Macaé, no Moacyrzão.
Õ resultado agravou aindamais a crise
interna que o clube vivencia, que deve
culminar com a demissão do técnico
Vanderlei Luxemburgo.

Vasco e numinense são os
únicos 1000/0 entre os grandes

Outra equipe que hão saiu do zero foi
o Botafogo, que empatou com o Nova

Iguaçu, emMoça Bonita, num jogo
fraco tecnicamente e sem emoções. Já o
Fluminense jogou com seu time titular e
bateu oVolta Redonda fora de casa, por 3 a
O. Os gols só saíram na segunda etapa, com
Anderson (aos 25'),Wellington Nem (aos
31') eAraújo (aos 44').

A despeito da polêmica em torno

dos salários atrasados, oVasco bateu
o Duque de Caxias por 3 a 1 no

Moacyrzão e manteve-se com 100% de

aproveitamento na competição. Os gols
foram de Iuninho (aos 27' do 1° tempo),
Alecsandro (aos 12' do 2° tempo) e Diego
Souza (aos 30.' do 2° tempo). Gilcimar
descontou (aos 9' d� 2° tempo).

REPÚBIlCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DESAN1ACiill\RlNA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirím-CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

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

EDl1l\L DE INTIMA00
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo rela
cionados, ficando os devedores intimados a partir. da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no trí
duo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita
no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A
presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no
endereço fomecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 clc 1923, todos do CNCGJ.
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Vencimento: 19/01/2012 Vaiar: 12.450,38 liquidação após a intimação: R$ ll.GO, Condução: R$ 10,88, Di
ligência: R$ 35,GO, Edilal: R$ 15,00 Prolocolo: 26974 Cedente: CELUWSE IRANl SOCIEDADE ANONIMA
CNP): 92.791.243/0001-03 Número do Título: 144042997c Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi
caçãoApresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 20/01/2012 Valor: 6.598,86 liquidação após a

intimação: R$1l,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
-------------------.:::--------------------------------------�----------------------------------------------------------------

Protocolo: 26707 Sacado: DARIO LORENO MARTlNI CPF: 351.470.839-87 Cedente: COM. DER1\( PE
TROLEO GARUVA LI'DA CNP): 85.315.414/0001-62 Número do Título: 24349 Espécie. Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 15/01/2012 Vaiar: 100,00
liquidação após a intimação: R$Il,60, Condução: R$ 55,93, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26806 Sacado: El'jGRENEJ IDENEARIA MECANICA ME CNP): 10.848.009/0001-00 Cedente:
DIFUSO DISTR PARAFUSOS EWAJJJ lTDA CNP): 82.887.175/0001-27 Número do Título: 27310 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAEéONOMICA FEDERALDataVencimen
to: 11101/201.2 Vaiar: 17,69 Liquidação após a intimação:R$Il,60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 25355 Sacado: )ARILEIjAGlELSKI CPF: 867.435.209-00 Cedente: O.M COMERCIO DEMAQUI
NAS DE COSTURA E ACESSORlOS CNP): 06.116.650/0001-83 Número do Título: 1809/08 Espécie: Dupll- CHRlS1AINGEHIllEWAGNER, interventora

cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlÍUM
Data Vencimento: 15112/2011 Valor: 435,00 liquidação após a intimação: R$ Il,GO, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26915 Sacado: )OAO ERNESTO DE SOUZA CPF: 181.869.129·91 Cedente:WP. JUNIOR &ÇIA
lIDA ME CNP): 04.303.006/0001-99 Número do Título: 092-2 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: CAlXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/01/2012 Valor: 327,24 liqui
dação após a intimação: R$Il,GO, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 26766 Sacado: LEONIDES BRUNO BOGO ME CNP): 83_108.662/0001-07 Cedente: SHARK MA
QUINAS PARA CONSTRUÇÃO lTDA CNPJ: 06.224.121/0001-01 Número do Título: 0.00092003 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA ,AGENCIA GUARA·
MIRIM Detevencímenro: 17/01/2012 Valor. 972,25 liquidação após a intimação: R$Il,60, Condução: R$
57,43, Diligência: R$ 35,GO, Edital: R$15,00

Protocolo: 26916 Sacado: LEONIRIA FATIMADO NASCIMENTO CARVALHO CPF: 018.488.639-26 Ceden
te: EMERSON COMERCIO DEMAQUINAS LIDAME CNPj: 10.945.510/0001·95 Número do Título: 000181
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 15/01/2012 Vaiar: 230,00 Liquidação após a intimação:R$Il,GO, Condução: R$16,77, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00Frotocolo: 26917 Cedente: EMERSON COMERCIO DEMAQUINAS ITDA ME
CNPJ: 10.945.510/0001-95 Número do Título: 000187 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 15/0112012 Vaiar: 170,00liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 16,77, Diligência: R$ 35,GO, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26540 Sacado: MACIGE COMERCIO lTDA - ME CNP): 73.321.697/0001-76 Cedente: MARARU
BIA BATISTAMECNP): 06.871.423/0001·63Número doTítulo: 378/2 Bspéde: Duplicata deVendaMercantil
por indicaçãoApresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 02/01/2012 Valor: 380,GO Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 26343 Sacado: NACIONAL PISOS ITDA CNPj: 03.717.556/0001·91 Cedente: RV GEVAS FO
MENTO MERCANTIL lIDA CNPJ: 05.554.284/0001·00 Número do Título: X72469-A Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 06/01/2012 Valor: 320,00 liquidação após a intimação: R$ 11.60, Condução: R$ 5,00, Dílígên
cia: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 26556 Cedente: RV GEVAS FOMENTO MERCANTIL lTDA CNP):
05.554.264/0001-00 Número do Título: X72657-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 11101/2012 Valor:
374,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Pro
tocolo: 26646 Cedente: RV GEVAS FOMENTO MERCANTIL lTDA CNPJ: 05.554.264/0001-00 Número do
Título: X72797-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Ihdicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 13/0112012 Valor: 320,00 Liquidação após a intimação:
R$II,60, Condução: R$ 5.00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 26840 Cedente: DEITA IN
DUSTRIA CERAMlCA SA CNP): 47.595.863/0004-65 Número do Título: 0163334-05 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAlJUNIBANCO SA Data Vencimento: 08/01/2012 Vaiar:
231,65 liquidação após a intimação: R$ II,GO; Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 26853 Cedente: DEITA INDUSTRIA CEMMICA SA CNP): 47.595.863/0004-65 Número do Tí
tulo: 0155380·06 Espécie: Duplicata deVenda Mel�antil por Indicação Apresentante: l'DIU UNlBANCO SA
Data Vencimento: 08/01/2012 Valor: 695,80 liquidação após a intimação: R$ lI,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 26855 Cedente: DEITA INDUSTRIA CERAMICA SA CNP):

47.595.863/0004-65 Número do Título: 0163332-05 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 08/0L/2012 Valor. 727,02 liquidação após a inti

mação:R$lI,GO, Condução: R$ 5,00, Diligência:·R$ 23,20, Edital: R$15,00 Protocolo: 26921 Cedente: RV
GEVAS FOMENTO MERCANTIL lTDA CNP): 05.554.264/0001-00 Número do Título: X7164I-B Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA . AGENCIA GUARA·
MIRIM DataVencimento: 19/0112012 Valor: 422,00 llquidação após a intimação: R$ !l,GO, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 26922 Cedente: RV GEVAS FOMENTO MERCANTIL
lTDA CNP): 05.554.264/0001-00 Número do Título: X70062·C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 19/0I/?012
Valor. 362,00 liquidação após a intimação: R$!l,GO, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OQ

.

Protocolo: 26699 Sacado: NElO IMPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES ITDA ME
CNP): 07.034.463/0001·13 Cedente: SAllO CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS.lTDA CNP):
01.968.595/0002-17 Número do Título: 0001252413 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 13/01/2012 Valor. 802,64 liquidação após a inti
mação: R$ I1,GO, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,GO, Edital: R$15,00

Protocolo: 26430 Sacado: REGINAJJJO MAIA LIMA CPF: 278.917.129·72 Cedente: SULPESCA MACRO
ATACADO lTDA CNP): 01.698.697/0001-89 Número do Título: 2348A101 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
10/01/2012 Valor: 525,00 Líquidação após a intimação: R$'ll,GO, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00 _ _ .. _ -_ _ - --.- .. -,- -_ .. _ _ _ ..

Protocolo: 26635 Sacado: ROBSON DE SOUZA DA SILVA CPF: 059.124.919-78 Cedente: LUIZANIONIO
MORA CPF: 390.078.639·91 Número do Título: 08 Espécie: Nota Promissória Apresentante: LUIZANIO
NlOMORA DataVencimento: 13/01/2012 Valor: 999,00 liquidação após a intimação: R$II,60, Condução:
R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20,liditaI: R$j5,00
Protocolo: 26591 Sacado: SARA PASTA CPF: 059.638.749·04 Cedente: MARCOS JOSE TREIS CNP):
80.113.939/0001 ·00 Número doTítulo: SAR009 Espécie Duplicata deVendaMercantil por indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 12/0112012 valor 155,00
liquidação após a intimação: R$ !l,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital:R$15,00

Protocolo: 26799 Sacado: STARC MONTAGEM INDUsTIÍlAL lTDA CNP): 08.815.806/0001-40 Cedente:
GUMZ CONTABILIDADE E CONSUlTORIA EMPRESARIAL [mA CNP): 07.137.236/0001-13 Número do
Título: 9200116410 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMI·
CA FEDERAL Data Vencimento: 10/01/2012 Valor: 272,00 Liquidação após a intimação: R$ 11.60, Condu
ção: R$ 5.00, Diligência: R$ 23,20: Edital: R$15,00
Protocolo: 26914 Sacado: VANESSA NATANA STEIN CPF: 064.739.299·24 Cedente: WP. JUNIOR & ClA
lTDA lvIE CNP): 04.303.006/0001·99 Número do Título: 087-2 Espécie: Duplícaradevenda Mercantil por
lndicaçãoApresentante: CAlXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 15/0112012 Vaiar: 902,76 liqui
dação após a intimação: R$Il,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,GO, Edital: R$15,00

Guaramirim,31 de janeiro de 2012.
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EDUARDO MONTECrNO

SUPERAÇÃO

"Foimais
uma vitória';
diz delegada
Milena de Fátima Rosa assumiu ontem
.a Delegacia de Proteção à Mulher, ao
Idoso e ao Adolescente, em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

/\ ssumir a Delegacia de Proteção
r\à Mulher, ao Adolescente e ao

Idoso, em Iaraguá do Sul, para a po
licial civil Milena de Fátima Rosa é
mais do que um desafio. É o fim de
uma luta judicial que durou exata

mente dez anos.A delegada é amais
nova titular da DP desde ontem.

Natural de Itaiópolis, veio de Curi

tiba, onde trabalhava como analista
judiciária. Milena travou uma bata
lha na justiça após ser reprovada no
exame psicotécnico do concurso da
Polícia Civil de 2002. Desde então,
lutava para provar sua capacidade
de assumir como funcionária públi
ca de Santa Catarina.

Abaixo, a delegada conta sua

história de vida e o estilo humani
tário que pretende adotar na DF.

F"'que por dentro de tudoque acontece na região

twi�f:er
@ocorreiodopovo
'" fO

�

o Correio do Povo - A senho
ra passou no concurso em 2002,
mas só agora pode assumir o

cargo de delegada. Como foi
toda essa luta judicial?

Milena de Fátima Rosa - Eu

passei na prova teórica, mas fui

reprovada no psicotécnico. Alega
ram ausência dememóriaMas esse

argumento foi facilmente derruba
do pela perícia, pois como alguém
que cursou a faculdade de Direito,
passou no exame da OAB, foi apro
vadanaprova teórica, teria essepro
blema? Só que pela 'morosidade da

justiça, esperei esse todo tempo. No
-

início era mais ansiosa, pesquisava
na internet, mas depois fiquei meio
desacreditada. Mas ainda tinha es

perança porque sempre quis atuar
nessa área, era um sonho.

OCP - E quando a batalha foi
vencida definitivamente?

Milena - Dia 8 de novembro
do ano passado, quando fui no
meada. Foi uma grande vitória,
depois de uma luta de dez anos.

Pedi um prazo porque trabalha
va como analista judiciária do
Tribunal de Justiça do Paraná. Fi

quei mais surpresa ainda quando
vim para Iaraguá do Sul.

OCP - Quais são seus proje
tos agora?

Milena - Primeiro preciso to

mar pé da situação, ver como fun
ciona a realidade da delegacia em
Jaraguá. Sei que não há Casa de

Passagem e vou lutar para colocar
esse projeto em prática. Muitas
mulheres precisam sair de casa e

não têm onde ficar nesse período.
Tenho experiência com o lado so

cial, pois trabalhei na Secretaria de
Estado da Justiça e Cidadania do
Paraná. Muitas vezes, as vítimas

precisam de suporte, assim como

o próprio autor. Há casos que po
dem ser resolvidos sem virar caso
de polícia. Também queremos tra
zer uma psicóloga pra cá ou reto

mar o projeto com estudantes de

psicologia. É importante para a

vítima esse cuidado.

JUSTiÇA

I
\.. I ) �.-,

Delegada lutou uma década para assumir o cargo que lhe era de direito

ABUSO SEXUAL

Bebê solre
tentativa
de estupro

,

, Um homem de 22 anos
foi preso em flagrante
no fim deste domingo,
acusado de tentar

estuprar uma criança
de dois anos. O crime
ocorreu na rua José
Picolli, bairro Estrada
Nova, em Iaraguá do Sul.

Segundo informações
da PolíciaMilitar, uma
testemunha, vizinho
da casa, flagrou o rapaz
atrás da residência

esfregando o órgão
genital no rosto do bebê,
de dois anos e quatro
meses. Após avistar o
ocorrido, o comunicante
chamou sua esposa, que
também testemunhou o

fato. Quándo a criança
começou a chorar, o
rapaz, vizinho da família,
o entregou para a mãe,
em sua casa. Ao chegar,
a PM o prendeu em
flagrante, dentro de sua
residência. Na delegacia,
ele deu o nome do
irmão, mas logo a polícia
descobriu sua verdadeira
identidade. Ele foi
encaminhado ao presídio.

IFalhámecânicaprovoca
acidenteernata idosonaBR-280
O blumenauense Nilo Mon-

tagna, 68 anos, morreu na ma

, drugada de ontem, ao se envol
ver em um acidente no km 92 da

BR-280, em Corupá.
Segundo informações da Polí-

cía Rodoviária Federal, Nilo era o

carona do caminhão, placas IAW-

7712, de Santa Vitória do Palmar

(RS), guiado por Irlan Osni Wan

zuita, 30 anos. O veículo descia a

rodovia sentido São Bento do Sul

Corupá, quando o motorista teria

perdido a direção do veículo.
A causa mais provável seria

uma falha no freio do caminhão.
Irlan sofreu ferimentos leves e o

outro passageiro do veículo, Rogé
rio Ribeiro, continua internado em
estado grave. Segundo os Bombei
ros de Corupá, ele apresentava
suspeita de fraturas no crânio e

costela. Nilo morreu no local do
, acidente. Todas as vítimas eram

moradoras de Blumenau.
Outro acidente foi registrado

na Rua Augusto Schwartz, bairro
Amizade, em Jaraguá, por volta
das 15h de ontem. Mário de Lima,
21 anos, capotou o veículo que
guiava e atropelou a jovem Cleisi
ca Fernanda de Lima, 20 anos, que
andava no acostamento da via.
Em seguida, ele bateu o veículo
em um poste. Cleisica teve fratura
na perna e escoriações no rosto.

Mário e o filho que estava no veí

culo, sofreram lesões leves.
No sábado,Valmir de Souza Le

odoro, 27 anos, não resistiu aos fe
rimentos e morreu no hospital São
José, em Jaraguá. Na última sexta

feira, ele colidiu amoto que guiava
na traseira de um caminhão. O aci
dente ocorreu 14h, na rua Prefeito
José Bauer, bairroVila Rau.A espo
sadeValmir, que estava na carona

damoto, sofreu lesões leves.

Valmir sofl'eu acidente na sexta-feira, na
rua Prefeito José Bauer, bairro Vila Rau
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SENAI OFERECE CURSO SUPERIOR
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Promoção "Ford Kali (válida até 31/01/2012). Novo Ford Ka 1.01 2012 (cat. KBX2) a partir de RS 24.500,00 à vista ou financiado com taxa de 1,59% a.m. e 20,84% aa, com R$ 1.000,00 de entrada

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

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I

Depois de uma remodelagem e adaptação na

grade curricular, o curso superior de Fabricação
Mecânica do Senai reabre este ano com a promes
sa de formar profissionais cada vez mais atentos à
.realidade do mercado de trabalho. Quem deseja fa
zer o curso, tem até o dia 6 de fevereiro para fazer a

inscrição. Ainda restam 20 vagas e para fazer o teste
de seleção o candidato precisa pagar R$ 30. A turma
terá um total de 40 alunos e a mensalidade custa

rá R$ 490. O curso é semestral e a duração é de três
anos e meio.

O coordenador do curso, Jackson Wietazik, ex

plica que as mudanças na grade curricular foram
solicitadas pelo MEC (Ministério da Educação), que
está sempre acompanhando e avaliando. Depois da
última visita, o curso ganhou conceito A. "Mudamos
a cara do curso, agora é só semestral e as disciplinas
são mais bem demarcadas, os alunos saberão me

lhor o que estarão estudando", diz o coordenador.
O objetivo do curso de Fabricação Mecânica é

formar um tecnólogo com conhecimento em pro
jetos mecânicos e usinagem. Mas o aluno também
terá uma noção de manutenção. "Para quem está
nessa área é importante ter essa noção, para que
consiga lidar com o problema quando algo estra

gar", explica Jackson.
A definição da grade curricular foi feita junto

com os empresários, que ajudaram dizendo quais
são as principais prioridades da indústria .. "As em

presas querem hoje um líder na área de fabricação
e um dos nossos objetivos aqui é esse, formar esse

profissional", analisa.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JAO SEU.
A<:umuleaté R$ 10.000em descontos nammpra de seu FoId Zero.
capitals@reglbesmetropoUtanas:4001....wseIDemàs!OQJldadI!S:.080072204!S8.
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