
Música nas
saIas de aula

Quer se divertir? Confira na agenda
asmelhores opções da região.

Nos últimos três anos, Estados
emunicípios capacitaram
profissionais para o ensino
da música nas redes pública
e particular, atendendo à
lei sancionada em 2008.
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HERÓi DO DIA MARCELE GOUCHE

Após orientações pelo telefone, fanúIia� criança ele apenaswnmês que hinia se�
depois ele� amamentada. Desesperada, a tia do bebê 6gou para aPolíciaMilitar ao invés� 6gar para

os bombeiros. Do outro lado da linha quem atendeu foi o soIdacIo JairMoro (foto). Página 4
-

"

Presídio deJaraguá do
Sul inaugura berçário
CONSIDERADO UM DOS MAIS EQUIPADOS DO ESTADO

e orçado em R$ 10mil, o diretor do Presídio, Cléverson
Henrique Drechsler, conseguiu colocar o'projeto em
prática através do apoio do Conselho Comunitário
Penitenciário de Guaramirim. Página 23

Estacionamento rotativo
, r

deverá ser ampliado
ATENDENDO PEDIDOS DE LOJISTAS E DA COMUNIDADE EM

geral, aSecretaria deTrânsito daPrefeitura está realizando
estudos técnicos, visando ampliar o sistema de estacionamento
rotativo em Iaraguã,A ampliação deve incluir trechos das ruas
Expedicionário Gumercindo da Silva e João Zapella. Página 6

.._

Secretaria
. ,

se reune com

avicultores
UMA DAS SOWçóES DADAS

pelo secretárioAndré de
Melo .durante o encontro foi a

migração desses produtores
para outras áreas, como a
agroindústria ou a criação de
galinha caipira. Os técnicos da
secretaria ainda farão visitas
aos avicultores. Página 20

Vice-prefeito
pleiteia três

" .

convemos

EM ENCONTRO COM O VICE·

governador, Eduardo Pinho
Moreira,Aparício Ribas
solicitou cerca de R$ 4
milhões para Schroeder.
Recursos serão usados para a

construção de duas pontes
e para a pavimentação de
uma rua. Página 7

JoãoMartins
encantaplateia -

do Femusc

pianista João CarlosMartins,
que extasiou o público na
apresentação de terça-feira,
terá sua história de vida
contada no cinema. Página 10,
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Lourival Karsten

CDL
Acontece no próximo dia 14, a

posse da nova diretoria da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Iaraguâ
do Sul. Os membros da nova
diretoria da entidade são:
Presidente - NeivorJoséBussolaro,
Vice - Eduardo Sigfried Schiewe,

Ikarsten@netuno.com.br
,

e os diretores: Financeiro - Gilson
Fernando Fischer, SPC - Pábrio
Cristiano Stein, Secretário -

Bruno BeiithauptFilho, Relações
Públicas - Dulcio Teodonir Lenzi

Filho, Social-AndréiaMarques
Moretti e Conselheiro - Wanderlei

Passold.
Os novos conselheiros são:
Ivo Ewald, Sergio LuizNagel,
FlorildapnkeDonini, José
Raulino Klinkouiski, Adauto José
Schollemberg e suplenteAlmirà

.

Schulz Ronchi.

Não tem preço
o espaço conquistado pelo Femusc no Jornal Nacional
do último dia 31- entre outros veículos de comunicação
- tem um valormuito maior do que os ganhos monetários
auferidos pela cidade com a presença dos músicos e

professores. Além de mostrar o lado cultural da cidade,
certamente será um incentivo adicional para a vinda
de mais estudantes em anos futuros. Este é o tipo de

propaganda da cidade que soa como música.

Completa hoje 15 anos de
atividade esta empresa dedicada'
a um segmento que passa
despercebido tio grande público
mas é fundamental em uma

região industrial como' a nossa.

Havan
Contando com 3710jas,
nas quais trabalham 6 mil

funcionários, a rede de Brusque
se prepara para ocupar mais
14 endereços novos em 2012.

A rede vai chegar também ao

interior de São Paulo. Embora a

mesma seja o grande destaque
de nosso Estado, outras redes
como Berlanda, Salfer e Koerich
também estão crescendo mesmo
com a entrada das grandes
redes nacionais no Estado.

Aparentemente, o grande
segredo das mesmas é o foco
bem definido.

Esta empresa de Taiwan

quemonta no Brasil os
iPads daApple, anunciou
a intenção de construir
cinco novas fábricas no
nosso país,

- uma de 'de cristal
líquido. O segmento dos
eletrônicos é uma área
em que não atua nem

. uma nacional
de porte.

DUPLASENA
SORTEIO N°

Primeiro sorteio

04 . 14 - 21 - 32 - 41 - 45

Segundo sorteio

10 - 11 - 26 - 33 - 35 - 49

QUINA
SORTEIO W 2812
50 - 54 - 63 - 79 - 80

Eco-chatos
o Brasil é invejado por todos os p�es
do mundo no aspecto energia, pois já
chegamos a termetade de nosso consumo
baseado em fontes renováveis. Para

que isto volte a acontecer, precisamos
continuar investindo em hidrelétricas que
são o alvo das mais diversas ONG

/

s. A

energia é fundamental para a elevação na
qualidade de vida do cidadão e deixar de
construir uma hidrelétrica e substituí-la

por uma usina termelétrica ou uma usina
termonuclear é uma grande burrice. Hoje,
Itaipú provavelmente não seria construída.

Vazan�o
" A intensificação das operações de exploração de petróleo está

produzindo alguns sustos coino o vazamento da Chevron e os

dois derrames de petróleo pela Petrobrás no intervalo de uma·

semana, no Litoral de Tramandaí e em área de pré-sal no Litoral
paulista. Trabalhando no limite da tecnologia disponível e em áreas
onde o homem não consegue chegar, a exploração de petróleo
provavelmente ainda vai produzir diversos derrames, mas esperamos que
as autoridades fiscalizem o

cumprimento das normas
de segurança para que não

aconteçam desastres como

já aconteceram em outros

países e nem voltemos
a ter o afundamento de

plataforma de petróleo..
Precisamos aprender, de,-

preferência com os erros

dos outros.

I I I L I I I ! f I � I .! I I I , ."1 , r I I I ,

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 10,5% 18.JANEIRO.2012

D TR 0,060% I.FEVERElRO.20 12

I CUB 1.133,85 FEVEREIRO.2012

C BOVESPA iI'2,37% I.FEVEREIRO.20 12

A POUPANÇA 0,5868 LFEVEREIRO.2012

D CÂMBIO COMPRA VENDA vim.
O DÓLAR COMERCIAL (EM RS;) 1,7334 1.73�9 'J ·0,76%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6700 1,8100 !�I·O%
E EURO (EMR$) 2,2816 2,2831 18- ·0,23%
S LIBRA (EM R$) 2,7455 2,7469 lf ·0,33%

FOTOS DNULGAÇÃO

Veículos
,

Portaria do governo listou as 18 montadoras

que ficarão livres do aumento de IPI por se
enquadrarem nas regras de 65% de conteúdo
nacionalou produção em países que tem acordo
comercial com o Brasil, caso do México, Argentina
e outros países do Mercosul. São elas: Agrale,

.

Hyundai, Fiat, Ford, GM, Honda, Iveco, MAN,
Mítsubishi, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot
Citroên.Renai 'Ioyota,Volkswagen,Volvo,
Internatíonal Indústria Automotíva da América do
Sul. Em relação à BMW, que quer se instalar em
Santa Catarina, nenhuma novidade.

Protecionismo
A proibição do atracamento dos megacargueiros da
Vale nos portos chineses tem apenas uma razão: a

.

pressão dos armadores locais. Atualmente, existe
uma capacidade excessiva de navios no mercado, o
que torna o preço mais barato e os cargueiros de 400

mil toneladas da Vale tornam as coisas ainda mais
difíceis. A China limitou seus portos para navios de
até 300 mil toneladas. Já existem alternativas em fase
de construção: os centros de distribuição das Filipinas
e Malásia, que se encarregarão de receber os navios

gigantes e realizar o transbordo para navios menores.

mpreepdimento
O setor imobiliário de nosso Estado surpreende,
como nolançamento do Reserva Camboriú Yacht
& Golf. Ele disponibiliza 171 lotes encravados
em uma área de 551 mil metros quadrados. São
diversas as ousadas apostas do setor no Litoral
catarinense- especialmente Balneário Camboriú
-, que começa a rivalizar com cidades turísticas de
outros países.

'

Foi encontrada nas proximidades
do O Correio do Povo a carteira
com todos os documentos de
Iverson Souza Silva. A mesma

se encontra no jornal.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II
[

EDITORIAL

Quando o caráter não presta, não

presta. E não adianta tentar mudá

lo, não presta. E esse tipo de caráter já
aparece na primeira infância, dois ou

três "aninhos" e o pivete já se revela um
mau-caráter. Dou sempre como exem

plo o menino de três anos que passa mão
na cabeça do gatinho enquanto.outro da
mesma idade chuta o gato ... Caráter, ca
ráter puro e simples. E não adianta a vovó
dizer que ainda é um anjinho, que não

tem maldade na alminha, isso e aquilo.
Não presta, não presta.

Dia destes nomeu comentário no SET
Meio-Dia contei de um menino de oito

PATIFES

G
anos, aluno de um colégio católico e que
chegou em casa com uma caneta nova. O

pai notou a caneta e perguntou que ca

neta era aquela. O guri disse que tinha
achado no pátio do colégio, disse ainda

que achado não é roubado e que quem
perdeu é relaxado...

O pai não aceitou a sem-vergonhice do
filho, determinou-lhe que no dia seguinte
entregasse a caneta à professora e que a

professora se encarregasse de descobrir a

quem pertencia. Ponto final. O pai revelou
o seu caráter, o filho também...

Faço estas divagações odiando aque
les miseráveis que estavam trabalhando

nos escombros dos prédios caídos no Rio
e que embolsavam os bensque encontra
vam nos destroços. Dia destes também
comentei na televisão que os operários
japoneses que trabalhavam na limpeza
dos estragos feitos pelo maremoto que
matou pessoas e destruiu casas e que en
contrando ouro, joias, dinheiro, tudo, en
tregavam para _a polícia devolver a quem
de direito. Isso é caráter, educação, isso é
ser gente, é ter alma, respeito. Mas esse

caráter também não se improvisa, ou a

pessoa o tem ou nunca vai tê-lo. A educa
ção ajuda um pouco, o "sangue bom nas

veias" faz o resto ...

IDOSOS

DO LEITOR

pre se fingindo de vítimas, ludibriam
osmais fracos, oumais ingênuos.

Ser legal não é fácil e é por vezes,
extremamente doloroso, mas é pre
ciso tentar, o tempo todo, todo san

to dia, um dia após o outro. Evoluir.
Se tomar um ser humano bacana,'
servir ao próximo, sem segundas ou .

terceiras intenções.
E você também cometerá erros,

"escorregará na casca da banana",
vez por outra vai fazer bobagens e

ser o causador de alguns dissabores.
Mas se o seu objetivo é se tomar uma
criatura melhor, não desanime, não
esmoreça, não desista, e, por favor,
não mude de time! Com o tempo, a
própria história (a minha, a sua, a',
nossa) acaba por desmascarar os en

ganadores' os corruptos, os cretinos
que destroem tantas vidas.

Somente seres muito infelizes (e
desprezíveis) consigo mesmo é que
têm prazer em azucrinar a vida dos
outros. Como eu disse... é terrivel
mente difícil ser uma pessoa de

cente, mas jamais impossível.

RégisMubarak, funcionária
púbüca e eSCritora

PATÉTICO
Como é que um sujeito pode pegar e co- Leio nas páginas econômicas dos jornais que a'

locar no bolso joias, dinheiro, bens, enfim, gurizada acima dos 60 anos está sacudindo o pó da
que foram perdidos por pessoas afetadas por aposentadoria e voltando ao trabalho. Duas razões:
uma tragédia como a qUfJ aconteceu no Rio? falta de dinheiro no bolso ou realização pessoal:A
Esses patifes ladrões não podem ter ummíni- primeira causa é abjeta, a segunda é nobre. Só o tra
mo de consciência, como é possível gozar de balho anestesia - nos velhos - a consciência damorte
um bem achado e por alguém perdido num' quegalopaa cadaminuto quepassa.Não há entrete
momento dedor?A vida hãde daraos patifes

.

nimento que se compare ao trabalho para fazer-nos
o devido castigo, que há de ser commuita (lar. esquecerdafinitude e viver um pouquinhomelhor.

Fato. Duas jovens jornalistas con
versavam. Uma delas estaia para
baixo e disse � outra que ela estava

tão péssima que seria capaz detomar
um Rivotril se o tivesse. A outra" ime
diatamente abriu a bolsa e ofereceu o

comprido à amiga. Muito triste. Mas
é bem um sinal dos tempos loucos de
hoje. Dos tempos ou das pess6as?

'

CHARGE

MÚSICA NAS ESCOLAS

Volta emeia a população
. questiona sobre aatuação
de instituições policiais,
Casos-de corrupção nas
polídasCivil eMilitarsão
rnanchetestodos os dias
nas páginas dosjornais
brasileiros: Em muitas
comunidades carentes,
constantementeháqueixas
deextermínio porniilícias,
formadasporegressos das
polícias e, não raro, de

pessoasmortas injustamente,
ou "por engano':
Portanto, toda a vez que nos

deparamos com exemplos,
de bons policiaismilitares,
que honram afarda que
l!estém é,enchem de orgulho
a corporação, afamília
ea comunidade onde
atuam, éprecisoéxaltàr:
ParâqueOe:xemplo qe
dedicaç{io eéticasiruam
de exemploaos drrnais
çolegas.Acima détudó, não
podemosgeneraliZ(,lT' '1s
maus exemplos, sob peng
de sermos injustoscorrz

"

a corporação ea própria
instituição.

/\ o contrário é terrivelmentedifícil.
.t1Extremamente doloroso. E com

plicado. Mas vamos por partes. Foi
o escritor norte-americano Mark
Twain (1835-1910), autor de obras

super conhecidas como: ''As aven

turas de Tom Sawyer" e ''Aventuras
de HuckleberryFinn" que disse cer
ta feita: ''A gente não se liberta de
um hábito atirando-o pela janela: é
preciso fazê-lo descer a escada; de
graupor degrau".

Para se transformar "passo a pas
so" em uma pessoa legal, simpática,
aprazível e principalmente de bom

coração, requer um esforço sobre
humano. Todas as religiões e filoso

nas, ínclusive seitas esotéricas e afins,
indicam o caminho, receitas, ideais,
'compromissos, e principalmente
que a caridade e as boas ações eno
brecem a alma. E todas elas, indis
tintamente também alertam que o

mal espreita ao lado, que os atalhos
às vezes levam ao fundo do poço, que
errar é humano, mas permanecer
nele ou reincidir voluntariamente
é um ponto a mais para a ruína. No
entanto os cretinos, os facínoras e os

mauzinhos_da "nossa história," sem-

I
f
f
I.
!
I

I

}
I
f
íOntem mesmo tivemos

um exemplo desses em

Iaraguá doSul, quando o ,

soldadoJairMoro recebeu
um telefonema desesperado
e orientou como salvara
vida de um bebê de um

>

mês de idade.que tinha
se engasgado e estava

sem respirar: Esse tipo de
trabalho geralmente éfeito
pelosBombeiros Voluntários,
instituição que também
prima pela dedicação em
salvar vidas e que atende
através do193.
Já nos-acostumamos a
escândalos e à falta de
ética das instituições, por
isso émuito bom poder
sentir orgulho de
atitudes como essà:
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diferente ligasse para os bombei
ros. "Mas, eu disse para a tia da
menina. Não desliga. Fica na linha
comigo", lembra. Enquanto isso,
Moro tentava acalmar a família e

dava passos para os primeiros so

corros. "Pedi para que olhassem a

garganta do bebê, que segurasse
a criança de bruços na palma da
mão e a inclinasse um pouco para
a' frente: Nessa hora ouvi um sus

piro de alívio", acrescenta. Moro

ouviu o chorinho do bebê. Nayna
ra disse a ele que a pequena havia
vomitado e chorado. "Me sensibi
lizei muito com a história. Tenho
uma filhinha de 4 anos e sei como
são essas coisas", emociona-se o

policial. O bebê passa bem.

ALÍVIO

Policial ajuda salvar vida de bebê
Após orientações
pelo telefone,
família reanimou

criança que havia
se engasgado após
ser amamentada

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Um telefonema às 22h30 mu
dou o destino de um bebê

de apenas um mês de vida. Mãe
e tia da pequena Thaeme Molcwa
estavam em casa quando obser
varam que a menininha não se

mexia. A mãe, Tamara Fossili,
20 anos, havia acabado de ama

mentar e a bebê estava quase.
dormindo quando vomitou e em

seguida se engasgou. A avó da

menina, Lenir Fossili, chegou em
casa e segundo a tia da criança,
Naynara Fossili, 18 anos, encon

trou Tamara desesperada e sem

saber o que fazer. "Foi quando,
sem querer, minha irmã ligou
para a polícia ao invés de ligar

.

para os bombeiros", conta a tia.

Quem estava do outro lado da
linha era o soldado Jair Moro. Ele

sugeriu que alguém com telefone

,

RELATORlO

Objetivo é a
. -

prevençao
o coordenadormunicipal
de Defesa Civil Edvar
Pereira de Mello Filho,
acrescenta que o
sobrevoo foi um pedido
dos geólogos. De acordo
com Filho, a partir da
entrega do relatório se

inicia uma nova etapa.
As ações preventivas
compreenderão o

alerta à população e o

monitoramento do órgão
competente. Um projeto
para construir casas
e relocar famílias que
residem em áreas de risco
foi enviado ao governo
federal a fim de pleitear
recursos. Amanhã, os
géõlegos apresentarão o

relatório a partir das 9h na
Câmara deVereadores do

Soldado que atendeu a famí6a foi conhecer a pequena Thaeme, de ummês

Orientações
Em casos como esse, o pro

cedimento padrão é ligar para os

bombeiros, no número 193. Em
caso de criança engasgada, antes

_ mesmo de os bombeiros chega
rem, os adultos podem virá-la
de bruços e bater, sem muita

força, cinco vezes nas costas da

criança. Se não adiantar, pode
se massagear o peito do bebê e

fazer respiração boca a boca. As

orientações são do bombeiro
Jackson Silva.

EDUARDO MONTECINO

Há .três semanas, dois geólo
gos estão em Guaramirim para
avaliar e registrar as áreas de ris
co do município. Na manhã de

ontem, eles realizaram a terceira
fase do trabalho composto por
quatro passos, sobrevoando as

áreas de risco. Os geólogos Lu

cas Mikosz e Normando Zitta,
contratados pela Prefeitura, vi
sualizaram e fotografaram todos
os pontos. O helicóptero Águia
foi cedido pela Polícia Militar de

Ioinville para o voo, que durou
.

cerca de 30 minutos.
.

Conforme Mikosz, as fases da
avaliação são: levantamento de

campo, processamento de da

dos, sobrevoa das áreas de risco

e, por fim, apresentação dos re

sultados para a administração
pública. Mikosz explica que fo
ram registradas dez áreas de ris
co. "Uma característica dessas
áreas são as ocupações urbanas

avançando em direção aos mor-

Geólogos sobrevoam áreas
de risco emGuaramirim

Helicóptero Águia da polícia sobrevoou
I •• 'las,ál:easdetrisco paramapeamento

-------

ros", diz. Segundo ele, são ocupa
ções regulares e irregulares. "Fi
cou muito tempo sem acontecer

nada e o pessoal relaxa", comenta
o geólogo. A função dos profissio
nais não incluía observar riscos de

enchentes, apenas de movimen
tos de massa e áreas de encosta.

O coordenador regional da De
fesa Civil Antônio Edvar Pereira,
responsável pelas SDRs (Secreta
rias de Desenvolvimento Regio
nal) de Iaraguá do Sul e Joinville,
também acompanhou os traba
lhos. Ele destaca que ações como
esta servem para prevenção e pre
paração. "Precisamos ter estrutu

ra também para resposta a esses

eventos", ressalta.

Uma 'característica
dessas áreas são as

ocupações urbanas
avançando em

direção aos morros.
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OBRIGATORIEDADE

Disciplina de
-

artes agora
" ,.

terámusíca
Nos últimos três anos, municípios e

Estados capacitaram professores para
atender lei sancionada no ano de 2008

REGIÃO

LORENA TRINDADE

/\ Lei nO 11.769, sancionada em

rlagosto de 2008, torna a mú
sica conteúdo obrigatório, mas

não exclusivo, da grade curri
cular tanto de escolas públicas
quanto privadas de todo o país.
Os sistemas de ensino teriam três
anos letivos para se adaptarem às

exigências da lei, ou seja, as. es

colas tiveram até o ano passado
pará qualificar seus professores
ou contratar profissionais com·

formação específica. Este ano,
as escolas terão de oferecer aulas
de música. O MEC (Ministério da

Educação) recomenda que, além
de noções básicas de música, dos
cantos cívicos nacionais e- dos
sons de instrumentos de orques
tra, os alunos aprendam ritmos,
danças e sons de instrumentos

regionais e folclóricos.
Em Jaraguá do Sul, as esco

las municipais estão preparadas
para a 'inserção da música. De

acordo com a diretora de Ensi
no . Fundamental da Secretaria
de Educação, Sirley Maria Scha

ppo, o veto ao artigo da lei que
cancelou a obrigatoriedade da

contratação de profissional com

formação específica facilitou o

processo. "Assim trabalhamos
com a capacitação de professo
res de artes para que eles ensi
nem música em sua disciplina",
explica. Sirley conta que docen
tes de toda a região fizeram um

curso oferecido pela Arnvali (As
sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu). "Ao longo de 2010
e 2011, eles foram preparados",
comenta. No ano passado, pro
fessores participaram de oficinas
no Femusc (Festival de Música
de Santa Catarina).

Para alunos do pré ao 5° ano,
a música não estará inserida em

.

uma disciplina específica, mas

será trabalhada em estratégias
que podem ser usadas no dia a

dia dos pequenos. Já os alunos
do 6° ao 9° ano terão como parte
da disciplina de artes. A contra

tação de profissionais formados
em _música se deu por meio de
concurso. Conforme Sirley, o

proçesso ainda está em fase de

seleção. "A princípio, devemos
ter dois professores que vão le-

. cionar 40 horas cada um", diz.
Nas escolas estaduais, a mú

sica será oferecida apenas para
turmas de ensino inovador, alunos
de tempo integral. Quem explica
é a gerente de Educação da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento

Regional de Iaraguá do Sul), Lau
ta Karsten, Segundo ela, o Estado
não programou o ensino para a

grade curricular de todas ás esco
las. O ensino inovador é para alu
nos de ensino médio. "Não tem

como inserir de uma hora para a

outra, principalmente com a troca

de governo", complementa. '

FOTOS EDUARDO MONTECINO

1\ partir deste ano, música será oferecida em escolas púhIicas e privadas

Música ajuda
nàatençãoe
concentração
A professora Liara
Krobot acredita que
a música é urna
ferramenta eficaz
não só para o ensino
da propría música,
mas salienta quanta
'atenção e disciplina
são desenvolvidas por
meio desta arte. "Eu
acho que foi uma luta
dentro da nossa classe.
Na verdade, amúsica
nunca esteve fora da

grade curricular, mas
entendia-se de forma
diferente", diz. Segundo
Liara, com a garantia
da lei foi possível firmar
a presença damúsica
em sala de. aula. Liam,
no entanto, não acha

que amúsica deva
estar sozinha. "Dentro
das artes é possível
ter a 'música incluída",
acrescenta. Mas, ela
lembra da importância
de ser aplicada
por professores de
música, praticamente
inexistentes no quadro
docente.

r

Oferecendo aulas para
-

\
'

alunos de todas as idades
Nos outros municípios do Vale

do Itapocu, os profissionais de

educação também foram prepa
rados para ministrar música. Em

Schroeder, um convênio com a

universidade FURE de Blumenau,
chamado "Arte na Escola", traba
lhou música e artes visuais com

pedagogos. Segundo a orientadora
educacional do município, Arme
linda Schmitt, o curso iniciou em

agosto passado e os profissionais
iam a Blumenau uma vez pormês.
Alunos da educação infantil ao en
sino fundamental terão as aulas.

Em Corupá, a tradição da mú
sica está presente em toda cidade.
A Escola de Música do Município
atende hoje a 300 alunos. O se

cretário de Educação, Ionei Mo
rozini, explica que os professores
realizaram a capacitação proposta
pela Arnvali. Está previsto desde

musicalização até a montagem
de instrumentosmusicais na gra
de curricular. Até o fechamento
desta edição, os representantes

.

da educação dos municípios de
Guararnirim e Massaranduba não

haviam respondido.

Professora Liara acredita que a nova
lei éwna vitória para a categoria

11
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GRIPE SUÍNA

Casos suspeitos na cidade
Duas pessoas foram
internadas com os

sintomas da gripe.
Reffilimdosde�es
devem sair aindahoje

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

/\ Vigilância Epidemiológica de

I"lJaraguá do Sul confirmou a in

ternação de duas pessoas no Hos

pital e Maternidade São José, com
suspeitas de terem contraído o

vírus da gripeHINl (gripe suína).
O primeiro caso suspeito foi

identificado na última sexta

feira, dia 27, quando uma mu

lher de 28 anos, grávida de cinco
meses, deu entrada no setor de

emergência do Hospital e Mater
nidade Iaraguá �om os sintomas
da gripe.

Segundo o diretor da Vigi
lância em Saúde de Jaraguá do

Sul, Walter Clavera, a gestante
apresentava um quadro preo
cupante no último sábado e foi
transferida para a UTr do hospi
tal São José. Clavera conta que a

moradora do bairro Três'Rios do
Sul tem histórico de asma, doen

ça respiratória crônica que tania
o quadro aindamais delicado.

Já o segundo caso suspeito
foi registrado nesta terça-feira:
um homem de 25 anos, mo-

t'
-_

�.
II

EDUARDO MONTECINO

./

I

1�
Walter CIavera afinna que o ccmtroIe da doença é feito em todo omwücípio

radar do bairro Rau, também

apresentava os sintomas da

gripe. Assim como o outro caso

de suspeita, ele possui históri
co de asma e, por coincidência,
é amigo da irmã da gestante.
O homem deu entrada no São

José e está isolado em um quar
to. SegundoWalter Clavera, não
há confirmação de que existe li

gação entre os dois casos.
A Vigilância Epidemiológica

recolheu amostras dos pacientes
para realizar exames de orofa

ringe, que foram encaminhados

ao Laboratório Central de Santa
Catarina (Lacen), em Florianó

polis. Os resultados que devem
identificar a presença do vírus
têm previsão para serem divul

gados ainda hoje. As pessoas
que tiveram contatos com os

pacientes e seus familiares es

tão sendo monitorados.

Segundo Walter Clavera, o

controle da doença é feito por
todo o município: quando algum
profissional de hospitais, postos
de saúde e clínicas particulares
identifica um paciente com os

sintomas da gripe HINl, a Vigi
lância Epidemiológica é aciona
da para realizar o acompanha
mento dos casos. Clavera ressalta

que, mesmo se os casos forem

confirmados, os cidadãos não

devem se desesperar, já que as

duas ocorrências não represen
tam um número significativo em

relação à população de Iaraguá
do Sul. O diretor da Vigilância
em Saúde afirma que se houver a

confirmação do vírusHINl, uma
nova campanha de prevenção
será iniciada na cidade.

MARCELE GOUCHE

�/
� �

Trechoda ruaExpedicionárioGumercindo
da Silva deverá integrar a Zona Azul

I fill,li,,,11I11

Estacionamento rotativo

ganharámais áreas
A Secretaria de Trânsito de Iara

guá do Sul realiza, até o final de feve
reiro, estudos técnicos para ampliar
o sistema de estacionamento rota

tivo controlado pela empresa Hora

Park, concessionária do serviço.
Segundo um dos responsáveis

pelo setor de Trânsito da Prefeitura,
Afonso Nichetti Filho, a principal
mudança será o aumento do núme
ro de zonas brancas (isentas da co
brança do estacionamento rotativo)
e vagas paramolaciclistas. Asmedi
das estão sendo estudadas devido a

sugestões da comunidade e lojistas.
Uma das ampliações acontecerá

na rua Expedicionário Gumercindo
da Silva (no trecho entre o Sine e a

Creche Constância Piazera), onde
serão instalados parquímetros pela
Hora Park. Outro local que passará
a ter o estacionamento rotativo é a

ruaExpedicionário João Zapella, no
\1 )1, f f

trecho compreendido entre o Sine e

o ColégioMarista São Luís.

Já as ruas laterais à Reinaldo
Rau serão estudadas para encon

trar uma alternativa que solucione o

problema do estacionamento, pois
hoje, com as passagens estreitas, os
carros estacionados dos dois lados
da rua impossibilitam, muitas ve

zes, a passagem de outros veículos.
O Secretaria de Trânsito tam

bém informa que está realizando re
cadastramento das credenciais para
idosos e deficientes físicos. Antes, o
documento'possuía validade de um
ano e agora, com a renovação, a cre
dencial terá validade de dois anos

em todo território nacional. Para a

confecção de novas credenciais e

recadastramento, as pessoas devem
se dirigir àSecretaria deTrânsito, na
ruaManoel Luiz da Silva, 111. Infor
mações pelo fone (47) 3374-0587.

ALERTA

Prevenção
é essencial
O diretor daVigilância em
Saúde de Iaragua informou
que as campanhas de
vacinação contra a gripe
HINl e a sazonal estão

previstas paramaio e

junho, período que as

doenças se proliferam
devido ao inverno.k

definição da data vem do
Ministério da Saúde, que
analisa as incidências da

doença no país inteiro
para formular as vacinas.
Clavera alerta a população
que se os sintomas da

! gripe forem identificados,
é essencial procurar
assistênciamédica para
análise e tratamento o

mais rápido possível. Em
relação aos dois casos de

suspeita registrados no
município, ele informa:
"não é necessário alarde,
já que não representam
um alerta epidemiológico".
Ele comenta que algumas
orientações podem ajudar
muito a evitar a doença. "É
aconselhável evitar locais
fechados, tocar em locais
com alta rotatividade de

pessoas (como balcões
e corrimãos), lavar as
mãos com frequência,
proteger o rosto ao tossir
ou espirrar, ingerir líquidos
frequentemente e ter uma

alimentação saudável."

Sintomas das gripes
H1N1 e sazonal:
• Febre repentina e

superior a 38° /39° C
, • Tosse, corisa, dor de

cabeça, doresmusculares
e nas articulações

• Dificuldade respiratória

Números daHINl
em Jaraguá:
2009
• 325 casos suspeitos
investigados

• 175 casos confirmados
• 4 óbitos relacionados à

doença

2010

·19 casos suspeitos
investigados

2012

• 2 casos suspeitos
investigados
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Convênios para Schroeder
O vice-prefeito de Schroeder,Aparício
Ribas (PMDB), aproveitou a presença do
vice-governador, Eduardo PinhoMoreira,
no Eemusc (Festival deMúsica de Santa
Catarina) para solicitar três convênios.
Dois deles são direcionados à construção
de duas pontes nas localidades Braço do
Sul eRancho Bom e o outro é voltado à

pavimentação de três quilômetros da
ruaRio deJaneiro -localizada na área
industrial do município. Cada .um dos

Olicial
No dia 12 de fevereiro, o PDT de

Jaraguá do Sul conversa oficialmente
sobre trabalhos internos e processo
eleitoral. Ruy Lesmann, presidente
da legenda, aproveita para convidar
os partidos interessados para
articular sobre coligações.

Solene
Hoje à noite, ocorre uma solenidade
de abertura dos trabalhos daCâmara
de Massaranduba. Novo presidente
do Legislativo, Píer Berri (PMDB)
apresenta à população o Paço
reformado. Na próxima segunda
feira, dia 6, ocorre a primeira sessão
ordinária de 2012, com votações de
projetos e indicações.

Reunião prevista
Presidente do DEM de

Jaraguá do Sul, Adernar
Possamai, confirma a

presença de Paulo Gouvêa
- presidente da sigla no
Estado de Santa Catarina
- no município. A reunião
está previstapara o dia 8
de fevereiro e servirá para
definir assuntos internos
do partido.

.

acessos está orçado em R$ 500mil e o

asfaltamento custaráR$ 3 milhões.
Para reforçar os pleitos, o peemedebista
volta ase encontrar com o vice

governador na próxima semana. O vice

prefeito visitará o colega departido em
Florianópolis. SegundoRibas, o deputado
estadual Carlos Chiodini (pMDB)
ajudará naarticulação para a liberação
dos recursosjunto ao governo do Estado.
"O governador se comprometeu em

analisar as possibilidades de repasse
antes de abril devido ao processo de

campanha eleitoral".
Além dos pedidos, na terça-feira, na
Scar, Ribas tratou comMoreira sobre as

eleiçõesmunicipais efalou da intenção
de concorrera prefeito emanter a

coligação com o Pp,do atual prefeito
Felipe Voigt. "O vice-governador nos
apoia. Devemosmanter a coligação
vitoriosa com o PP'�

MARCELE GOUCHE

<,

VICE-GOVERNADOR
NOFEMUSC

foto, da direita para a esquerda, está o vice-governador de
Santa. Catarina, Eduardo Pinho Moreira, o secretário de De
senvolvimento Regional, Lio Tironi (PSDB), e' o deputado
Carlos Chiodini (PMDB), Outras lideranças também acompa

nharam o vice-governador na sétima edição do Fernusc na terça- feira,
dia 31 de janeiro.

DIVULGAÇÃO

Executiva do pp
o presidente do PP de }araguá do Sul,
Ademir Izídoro, inicia a programação e o

planejamento para as eleições na.próxima
terça feira, dia 10.A executiva se reúne
com os interessados em participar do
pleito deste ano. "Oficialmente, quanto
às coligações de 2012, o PP só participou
de uma reunião visando às eleições desse
ano, quando nos reunimos como PSDB
a convite dos tucanos", informou. "O PP

tem intenções de oficializar e participar de
conversações caiu outros partidos ..".

l
f
f.

Discussões do ano1
Na próxima segunda-feira, dia 6, acontece
a primeira sessão ordinária da Câmara de
Vereadores de Corupá. O presidente do

Legislativo, João Carlos Gottardi (PT), afirma
que este ano haverá debates importantes
acerca das condições dos serviços de saúde e

de educação do município.

Discussões do ano 2
Segundo o petista, apopulação tem procurado os

parlamentares para reclamar da falta de médicos
especia.listas e também da carência de clínico geral
nos postosdos bairros.A falta de vagas nos centros
de educação infantil é outro problema. "Mais
de 200 crianças aguardam por atendimento em

creches", disse. "Mas nós vereadores não temos a
caneta namão, quem tem é o poderExecutivo".

Sede própria
Já foi concluído o projeto que prevê a

construção da Câmara de Vereadores de
Schroeder. A obra deve custar cerca de R$
500 mil e passará por processo de licitação.
O presidente do Legislativo, Manoel
Ednilson Burgardt (PT), tem a intenção de

inaugurar o novo Paço ainda este ano.

Encontro político
Hoje, o PR de Jaraguá do Sul promove reunião.
De-acordo com o presidente da legenda, .

Eduardo Bertoldi, o objetivo é dar continuidade
aos trabalhos de organização e discussão do

projeto do partido para as eleições de 2012.

Sobre eleições
o presidente da Câmara de Corupá, João Carlos
Gottardi (PT), declara que há conversas com
o PDT e PP para firmar a.liança para a corrida
majoritária. "Dentro dos três partidos deve sair o'
nome dos candidatos a prefeito e a vice".

Góvernador"em Jara:aua,�:·
Representantes da Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas de SantaCatarina estiveram
ontem na Casa daAgronômica para entregar ao
governadorRaimundo Colombo o convite para
a 44a Convenção Estadual do ComércioLojista. �

Colombo confirmou presença na abertura do
evento, que será emmaio em Iaraguã do Sul. Na
foto: diretor da CDL,Wanderlei Passold, vice
presidente de Serviços daFCDL, IvanTauffer,
presidente da CDL Iaraguá do Sul, Neívor José.'
Bussolaro, presidente da Federação das Câmaras
deDirigentes Lojistas de Santa Catarina, Sérgio
AlexandreMedeiros, governador de Santa

.

Catarina, Raimundo Colombo.
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HEIDIWERNINGHAUS
BEHNKE

Magia e Esplendor
Rámomentos no esporte que pedem uma sinfonia. Heidi nas piscinas

,

merecia, no mínimo, aHeroica de Beethoven ou, quem sabe, o tema
dofilme Carruagens deFogo, composição de Vangelis. Uma epopeia.
Especialista nas provas de 100 e 200m costas, 200m medley e saltos

ornamentais, Heidi foi imbatível na natação catarinense de seu
tempo (1975 a 1981). A menina bonita dos olhos azuis soube conciliar
as atividades próprias da juventude com a ascese espartana de atleta
admirável. Pela majestade de suas braçadas e pela magia de seus

'

salt�s fica o doce legado de um enigmajamais decifrado:A superação

d� SI mesma ao vencer, quando parecia impossível. Bendito o sopro de
vida que tefezfluir nas águas e voar do trampolim.

Heidi • Salto para a vitória: Magia e Esplendor

Trabalho
o primeiro emprego de Heidi foi de professora da escolinha de natação
do Baependi em 1982. Posteriormente, junto com omarido Renato
ministrou aulas de natação em Joinville: no Clube de Sub tenentes e
Sargentos e naAcademia David Camargo "C3". Retomaram a Jaraguá
do Sul e fundaram a Escola de Natação e Academia Olympia, hoje
com ��enominação de Academia Impulso.O casal mudou-se para a

Austrália para fins de estudos. Retomou àMetrópole do Dinamismo
em 1996 para integrar-se à campanha política de seu pai, Geraldo
Werninghaus, candidato a prefeito da cidade. Atualmente, além da

academia, o casal é proprietário da Empresa Dreàmboats - Ateliê

_

de barcos de madeira de alto padrão internacional. A fábrica tem

autorização exclusiva no Brasil para a fabricação de três modelos:
Wee Lassie,Wee Lassie II e Peterborough, que são considerados os

mais requintados barcos de madeira do mundo.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
(,
"-"

Grupo Lunelli

FAMÍLIA E ESTUDOS
idi nasceu em Jaraguá do Sul no dia
5 de dezembro de 1964. É filha de '

eraldo e Lilian Werninghaus. Tem
ês irmãos: Dieter, Martin e Armin

(falecido). Heidi casou com Renato Ricardo
Behnke e o casal tem dois filhos: Davi Ricardo e

Daniel Ricardo. Este ano (2012), Heidi e Renato
serão vovós, o filho Daniel e a esposa Geórgia
estão esperando a cegonha. Heidi iniciou os es

tudos na Escola Evangélica Iaraguá. Lembra-se
da primeira professora: Regina Fodi e dos cole-

guinhas de aula,Ari Pradi, Márcia da Silva,Valsi
Voigt, Ana Paula Bruch,Wilma Correia, Edelson
Dalprá e Natália. Fez o ginasial no Colégio Di
vina Providência; o primeiro ano do 2° Grau foi
efetuado no Colégio Marista São Luís e segun
do e terceiro ano foram concluídos no Colégio
Catarinense, em Florianópolis. É formada em

•

Educação Física pela Escola Superior de Educa
ção Física e Desporto de Ioinville. Administra
ção de Empresas pela UNERJ, e Pós-Graduação
pela Universidade de SidneynaAusrrãlia.

,Heidi • Um enigma
jamais decifrado: A

superação de si mesma

No mundo
dos esportes
Atletamúltipla, disputou jogos
escolares nas modalidades de
atletismo, voleibol, basquete
e handebol e xadrez. Em 1976

ingressou na escola de natação
do Beira Rio Clube de Campo
com o professorArizinho.
Tomou-se uma lenda da

natação catarinense.

Conquistas
Competiu em quatro edições dos
Jogos Escolares Brasileiros: Porto
Alegre (1976); Brasília (1977); João
Pessoa (1978) e Brasília (1979).
Representou o Brasil no Torneio
Internacional de Natação emPunta
Del Este, no Uruguai. Conquistou
ouro no Torneio Nacional de Santos

(SP). Arrebatou tudo o que tinha
direito nos JogosAbertos de Santa
Catarina e CampeonatosEstaduais
(do infantil ao adulto), entre os anos
de 1976 a 1981. Nos JogosAbertos
de 1980 realizados em nossa

Jaraguá, Heidi conquistou sete
medalhas de ouro, uma de prata
e uma de bronze. Em 1981, nos
Iasc realizados em Lages, repetiu Q
feito e quebrou todos os recordes,
que já eram seus, nas provas de
100 e 200m costas; 200 medley
e revezamentos 4x100m livre e

quatro estilos.Venceumais uma
vez a prova de saltos ornamentais,
índividual e por equipe, batendo as
atletas importadas do Rio de Janeiro
e de São Paulo. Heide conquistou
cerca de trezentasmedalhas em sua

vida atlética. Encerrou a carreira
em 1982, no auge da forma. Tudo
tem seu tempo certo. Tempo de
dizer adeus às conquistas deixando
em todos nós e nela própria, um
sentimento de saudade.

Homena$lens e Condecoraç.ões
Ao longo da carreua, Heíderecebeu inúmeras homenagens e

condecorações, entre as quais destacamos:TroféuVelocista de 19'78nas

provas de 100 e 200m costas, 100m peito e revezamento 4xlOOm.Medalha
demelhor atleta danatação catarirIense de 1980 e 1981.TroféuO Jornaleiro
de 1982. Condecoração com amedalha deMéritoMunicipal de Jaraguá do
Sul, outorgado pelaCâmara deVereadores em 24 deoutubro de 2002.

j. t ,�llllf
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Cupido à beira
da piscina
o treinadorArizinho e seu

pai, GeraldoWerninghaus,
recomendaram que Heidi ficasse
atenta ao joinvilense Renato
Behnke, considerado o nadador
mais técnico de Santa Catarina,
na virada do nado costas. Nasceu
uma grande amizade e admiração
mútua. Renato transferiu-se para
a equipe jaraguaense, passaram a

estudar e treinar juntos até
que a flecha do cupido atingisse -

o coração dos dois: apaixonaram
se, casaram, constituíram
família e são felizes.

A chama ollmpica nas
mãos de Heidi: a ascese

espartana de atleta
admirável

Fica aqui
A homenagem de todos os

jaraguaenses, a você Heidi, do
'

tempo em que amenina bonita
dos olhos azuis, com braçadas
majestosas e saltos de pura
magia deixava uma cidade
.inteira orgulhosa e em êxtase.
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Burrocracia
.

"Puxada de orelha na Prefeitura e responsáveis:
tem bar, loja, restaurante e até agência bancária
tomando prejuízo e comendo o pão que o diabo
amassou por conta da lerdeza no processo de
emissão de alvarás. Não é de hoje que ouvimos

reclamação do gênero com nossos contatos, e essa sabida ineficiência

já fez investidor desistir da cidade com antecedência. Enquanto isso,
o público que busca por diversidademigra para consumir em cidades
vizinhas." Publicamos esta nota originalmente em setembro de 2011, e

quatro meses depois, as reclamações persistem. Que tal uma agilidade
maior para favorecer quemmovimenta a cidade?

Femusc no YouTube
Para quem perdeu ou quer revermomentos
memoráveis e curiosos, o Festival deMúsica de Santa
Catarina conta com uma novidade este ano, que é a
intensa atualização que o canal do Festival está tendo

noYouTube - em 7 dias foram publicados 15 vídeos, com entrevistas

e concertos. Dentre os destaques, há a apresentação-com tambores

japoneses (http://tiny.cc/tamboresjaponeses) e o Concerto das Nações
(http://tiny.cc/nacoes), vídeo que já conta commais de quinhentas
exibições. Para conferir, acessem: http://tiny.cc/femusc

((
Galera, vão assistir. Não adianta apenasfazer pós-graduação nisso e
naquilo, a criatividade na vida éalimentada pela cultura. Dias desses
estive em uma apresentação defoles no Sesc. Issojaz toda a diferença na
vida.Mesmo quem não trabalha com criatividade só tem aganharao

assistir teatro emúsica de qualidade. Com todo respeito aPaula Fernandes
e seusfãs, mas existem também outras coisasmuito legais para assistirmos.

MárcioMartins, em comentá/ia publicado no blogsobre oFemusc

"
Velhas Virgens
Está chegando a hora, moçada! Amanhã os rockeiros daVelhasVirgens
vão fazer o London Pub pular no ritmo da turnê CarnaVelhas 2012,
o novo álbum da banda. Paulão (vocalista) já convocou a galera para
assistir ao show e çis reservas estão bombando. Para ver o recado e

garantir uma mesa, acessem londonjaragua.com.br.

Erick Jansen, dando wna pausa
na supervisão da noite de

abertura da RoomMusic &: lh1s

Descontão
Retornou ontem às atividades para a

temporada 2012 nosso site de compras
coletivas, o OfertasPorAcaso.com. Anotem a

URL, o site vale visita diária! Hoje está no ar

promo com 50% de desconto no delicioso
frozen yogurt da conveniência Pérola Café.

BomAtendimento 2012
Está em vias de execução mais uma
edição do evento!Vão pensando em seus

estabelecimentos favoritos, logo mais a caixa
estará aberta aos leitores para votação.

ELTON MELCHIOREITO

Em Guaramirim, naUpper noor,
JanaiIIa Ibllmann eRicardoMachado
na noite do PagodeCIüque
.

.

DIEGO jARSCHEL

Lindo shot de JUineValentini,
em noite de balada no club TheWav
..........................................................................................................

Repelente
Conhecem a fórmula para ganhar os adolescentes de sua
concorrência?Mande os pais deles para lá. Bom, talvez isso
não ftmcione no varejo (será?), mas fato é que nos últimos
meses o Twitter teve um boom de novas inscrições e updates,
e tudo por quê? Devido aos pais, que passaram a usar o

Facebook, fazendo a galera preferir voltar aos 140 caracteres.

Temmatéria online sobre o comportamento, confiram
acessando o PorAcaso.com hoje.

QUINTA-FEIRA 212
• 22h - Pagode em doseDupla / Shaw com grupo PuraMalícia
/ Shaw com grupo Kibelleza / DJ FelipeAdriano / Elas free até as 23h
Local: London Pub 147 3055 0065
• 22h - Show com James, vocalista da banda Coyote Jack e
tecladista da banda London Eye
Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

SEXTA-FEIRA 3/2
• 22h - Show Nacional com a banda VelhasVirgens
Local: London Pub 14730550065
•22h-Show com JeanCarlos&Mafra / DJAlan I Elas free até as 23h
Local: Upper Floor, em Guaramirim 147 9912 5911
• 22h - Festa do Cutuque / Shaw com Borog & Banda / Shaw
com a dupla Mazzo & Gabriel I Elas free até OOh
Local: Moving Up, em Schroeder 1478856 8389
• 22h - Rock e blues com o duo Camaleão Robô
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

SÁBADO 04/02
• 22h - Palco Aberto Femusc
Local: London Pub 14730550065
• 22h - Shaw de funk com Os Avassaladores! DJs Marcelo Luis,
Diego Feller, Adrian P., EddyAmaranto e Rodrigo Avelino /
Elas free até as 23h30

.

Local: Moving Up, em Schroeder 1 47 8856 8389
• 22h - Reabertura 2012 Patuá! LiveVocal com Juliana Barbosa /
Elas free até as Oh
Local: Patuá Music 147 3054 0800
• 22h - Friends Party ! Lançamento do CD da duplaHenrique &
Michel! DJs John Gráss e Alan lEias, com bônus, free até as 23h
Local: Upper Floor, em Guararnirim 147 9912 5911
• 23h - House Friends ! DJsVictor Ruiz e Av AnyMello!
+ 13 DJs convidados
Local: Banana Ioe, em Ubatuba 1478852 2252
• 22h - Acústico da banda Deserta
Local: Sacramentum Pub 14788321524

DOMING05/2
• 20h30h - Domingo Sertanejo! Show com Osmar Caetano!
Dl Felipe Adriano
Local: London Pub 14730550065
• 21h - Summer Living ! Shaw com Fernando Lima I DI Bibbe
Andreatta lEias free até as 22h30
Local: Fue! Living 1 47 8433 0083 "
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Concerto do maestro e pianista João Carlos Martins teve repertório SUl'Presa e homenagem ao compositor Tom Jobim com "Luiza"

TALENTO

Bravo,maestro e

pianista João Carlos
Músico consagrado, Joãó Carlos Martins
encanta plateia em apresentação de gala
realízada no grande teatro da Scar
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Bravo! Momento mágico e

histórico, que marcará para
sempre a. trajetória do Femusc

(Festival de Música de Santa Ca

tarina). A apresentaçãomagistral
do maestro e pianista brasileiro

João Carlos Martins, 71 anos, às
l8h de terça-feira, levou a pla
teia do grande teatro ao delírio.
O artista, que iniciou a carreira
internacional aos 18 anos de ida

de, passou a ser símbolo da supe
ração para musicistas do mundo
inteiro ao dar a grande guinada
de sua vida, há oito anos, quando
as lesões nas duas mãos o impe
liram a abandonar os teclados.
Mas ressurgiu como fênix ao in

corporar a regência aos seus dias,
para alegria de seu público.

O espetáculo teve repertório
de surpresa, com a apresentação
do Praeludiums 26 e 14, de Io
hann Sebastian Bach; Luíza, de

,

Antônio Carlos Jobim; Tributo a

Ennio Morricone, primeira parte,
com "Gabriel's oboé", do filme A

Missão, e terceira parte, do filme
"Cinema Paradiso". E para tirar o

fôlego dos espectadores, encer
rou com o Hino Nacional.

Na entrevista concedida aos

meios de comunicação, após o

espetáculo, ele abriu seu cora

ção e fez questão de ressaltar o
trabalho do diretor artístico do

Femusc, o oboísta Alex Klein,
que também está' para lançar
festival semelhante na Paraíba.
Pouco depois, no "Musicalmen
te Falando", às 20h, o maestro

voltou a falar de sua paixão pela
música, sua rotina de apresen
tações e a metodologia criada

por ele para a criação de mil

o artista, que
iniciou a carreira
internacional aos
18 anos de idade,

passou a ser símbolo
da superação.

---------.

�'�---:----- ===

orquestras de jovens em 15 mil
escolas "ddastradas junto ao

Ministério da Educação, para
execução em 10 anos.

"O Femusc mostra que um

festival pode ser feito com amor,

dedicação e determinação e nem

tanto dinheiro assim. Temos fes
tivais em São Paulo que gastam
fortunas, e aqui se faz bemmelhor
e se gasta 20% do que é gasto lá",
atesta. Ele não esconde a admi

ração e a emoção ao passar pelas
salas lotadas do Centro Cultural,
durante os ensaios. ''Aqui se res

pira música! Hoje foi um dos dias
mais emocionantes daminha vida
de 71 anos, ao ver o que está sendo
feito aqui, no Femusc".

O maestro Alex Klein não

poupou elogios ao visitante: "É
uma honra para mim ser anfi
trião do Femusc, e uma honra

para Jaraguá do Sul. Seu legado
como maestro será ainda maior
do que como pianista". João Car
los Martins retribuiu: "O Alex

(Klein) significa muito para o

Brasil. Poucos brasileiros sabem
do respeito que os Estados Uni
dos têm por ele como oboísta.
Nenhum outro brasileiro teve

II I esse· reconheoimento"

Silêncio absoluto tomou conta da plateia
durante a apresentação deMartins
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Noite teráBandaSinfônica
Sob regência do maestro alemão DietmarWiedman, apresentação inicia às 20h30, no grande teatro

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

presenteará o público com o "Concerto

para violoncelo e banda", de Friedrich
Gulda, O espetáculo terá também o ale

mão Benhard Loecher como solista no

violoncelo.

Integram a apresentação de hoje,
obras de Goldstein e Reed. O encer

ramento será com uma coletânea do

grande mestre do cinemamudo, Charles
Chaplin.

Os ingressos são gratuitos e devem

ser retirados antecipadamente na secre

taria da Scar, já que o Centro Cultural

tem alcançado recorde de público na 7a

edição, que começou em 22 de janeiro e

encerra neste sábado.

A Série Grandes Concertos, que acontece às

Il20h30 de hoje, no grande teatro da Scar (So
ciedade Cultura Artística), traz a Banda Sinfôni
ca do Femusc, sob a regência do maestro alemão
DietmarWiedmann. A apresentação de abertura

• HOJE, 2 DE F'EVEREIRO
• 12h30 - Série Concerto
no ShoppingBreíthaupt
Repertório: Arnold Malcolm, "Three Shanties"
Apresentação de flauta, oboé, clarinete, fagote e

trompa por estudantes
.

Repertório:Max Reger, "Suíte n. 1 op. 131d"

Apresentação de violino, viola, violoncelo e

contrabaixo, por profissionais

• 12h30 - Série Espaço CulturalAngeloni
.Repertõrío: Marcel Grandjany,
"Ária em estilo clássico"

Apresentação de violino, viola, violoncelo e

contrabaixo e harpa, por estudantes

Repertório: Astor Piazzolla, ''A história
do tango-cafe 1930,- Quarteto de saxofones"
Apresentação de saxofone por estudantes

Repertório: Maurice Ravel,
"Quarteto de Cordas em fá maior"

Apresentação de violino, viola,
violoncelo por estudantes
• 18h - SérieViolão Plus,MuseuWeg (Avenida

DIEGO JARSCHEL

CARDÁPIO MUSICAL

GetúlioVargas)
Repertório: Meyer Kupferman, "Moonflowers
baby (2do e 30 movimento)"
Apresentação de estudantes

Repertório: Calimerio Soares, Mesclas

Apresentação de profissionais

Repertório: Alejandro MatusVega, ''A agonia do'
crepúsculo"
Apresentação de profissionais

• 18h - Série Piano Masters, Sala 201 da Scar

Repertório: LudwigVan Beethoven,
Sonata op.53 "Waldstein"

Apresentação de estudantes

Repertório: Andres Allen Rodriguez,
"Tema comVariações e Fuga (1983)"
Apresentação de estudantes

Repertório: Iohanrres Brahms,
"Sonata n.l, op 120 para clarinete e piano"
Apresentação de estudantes

• 19h - Femusc em São Francisco do Sul,
CineTeatro X de novembro

Repertório: Recital, Quarteto de
Cordas Iurerê Classic

Apresentação de violino, viola
e violoncelo por estudantes

Babitonga
recebe
Femusc
Hoje a trupe musical do
Femusc (Festival de Música
de Santa Catarina) se
apresentana Babitonga,
em São Francisco do Sul,
uma das cidades mais

antigas do país, dentro da

proposta de levar grupos
demusicistas para outras
cidades catarinenses. A
7a edição do Femusc, que
acontece de 22 de janeiro
a 4 de fevereiro, prevê
ZOO apresentações nas
cidades de Blumenau,
Corupá, lndaial, Ioinville,
Pomerode, Timbó e

na sede do evento, em

Iaraguá do Sul.
São Prancísco do Sul
receberá um concerto

itinerante, às 19h, no Cine
Teatro 10 de novembro,
no Centro Histórico, com
acesso livre. Será um
recital, com o Quarteto
de Cordas Iurerê Classic,
apresentação de violino,
viola e violoncelo por

'

estudantes.A programação
terá obras de Franz
Schubert, Astor Piazzolla
e Luigi Boccherini.

Fantasiestucke Op.73
Apresentação de violoncelo
e piano por estudantes

Repertório: Franz Schubert, Quarteto
n. 13 em lámenor, D. 804 op. 29

Apresentação de violino, viola e

violoncelo por estudantes

Repertório: Leos Janacek, Cartas Íntimas
Apresentação de violino, violoncelo
e viola por professores

Repertório: Astor Piazzolla, Four for Tango
Apresentação de violino, viola e

violoncelo por estudantes

• 20h - Série Musicalmente

Falando, Scar - Grande Teatro
Palestra: Maestro DietmarWiedmann
e a Banda Sinfônica

Repertório: Luigi Boccherini, Quinteto
n. 6 G276 em ré maior

Apresentação de violino, viola e

violoncelo P9r estudantes

• 20h30 - Série Grandes Concertos, Scar -

Grande Teatro
Banda Sinfônica do Femusc

Repertório: Friedrich Guida, Concerto
I para violoncelo e banda (1980)
Bernhard Loercher - solo de violoncelo

• 19h - SérieMomento Springmann,
Scar - Pequeno Teatro'
Repertório:Astor Piazzolla, Inverno Portenho
Apresentação de violino, violoncelo
e piano por estudantes

Repertório: Alfred Reed, El Camino Real (1984)

Repertório:William Goldstein, Colloquy (1967)
,

Repertório: Robert Schumann,
Repertório: Charles Chaplin selections
DietmarWiedmann, regente
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Pontualidade, eficiência,
conforto e segurança"
agora" de marca.
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SelDinário
o: praça 'Mário Sergio Peixer, o

Dêgo, estará participando no próxi
mo dia 6 de fevereiro, em São Paulo, do 10
Seminário de Preparação de Candidatos
a Prefeito. O evento está sendo organizado
pelo partido Democrata e FLe. Está pre
visto para ser um dos mais importantes
encontros do gênero, no Brasil.

UPPER k\cl�
BuXixo
Nos salões e nas rodas entre as comadres,
o maior bando é que a amante de uma
conhecida figura pública da urbe sorriso
está no maior estresse. Dizem que
ela quer que o lobo resolva logo a sua

situação. Deu um ultimato: ou ela, ou eu.

Pelo que eu soube, ela vai sobrar.

Leitor liel
o leitor homenageado de hoje é meu
camarada Julio César, do Hotel Kayrós,
-que sempre lê esta coluna para ficar por
dentro das melhores novidades de nossa
sociedade. Valeumesmo!

.

Coluna do
$

capital
MMBD
�

MalltlS. M 'YN • Uiant1l1 • Oalc,mllh'
Ao! 'WIdm �

');
-

{{5}{J.ftat,f/I'-a/lI.I-e_f;} {{YP�,/(ia
www.imoveiscapital.net

3370-3242 Ja''''luá dlJSu!/SC' Rua II_�.llJ

'<,
321'UIOO'",míJcI(it�47 3370.Z900

Balão de 'ensaio
Sabe aquela falsa grávida cara de pau, que virou
mico no mundo inteiro? Pois é! Ela disse que os

testes de gravidez comprados na farmácia deram
positivo. Sério? É não ter o que fazer. Como diria
um amigo: 'Ah.um chicote naquele lombo".

CAsa
DOBEM
Cacilda

Menegotti
e Sigolf
Schunke,no
Madalena

MAURICIO HERMANN

TV
'Por'assinat� Rua Canolnhas, 361- Centro

Jaragu� do Sul, se - 89252·110
473371 ..2444

CONFRIlRIA Maite Scaburi
e Chayanene Gouvea, na
Confraria do Churrasco

oa Dica de quinta-Ieira
Curtir as delícias da Choperia Bier Haus.

moàgoncalves@netuno.com.br

Babado
Cá entre nós por essesmeandros das redes
sociais, descobre-se de tudo um pouquinho.
Mas, infelizmente com prevalência dos
malefícios de baixíssimo nível, com
querelas pessoais e zombarias para todo

gosto, no mau uso de uma ferramenta
tão valiosa, como a internet. Ô, raça!

Vem aí Ricardo.
o querido casal Paulo Luiz Padilha e Cilene

Borges está rindo à toa, após saber o sexo
do bebê que eles esperam. É ummenino e

receberá o nome de Ricardo. Parabéns!

• Neiva Gomes e Salete
Romano são duas beldades

que estão arrasando nas

baladas da moda.

• Hoje à noite o BCC _

Bola, Cerveja e Comida =,

movimenta no Complexo
Esportivo Iarqguâ, novo
cardápio, pilotado por
Tato Branco.

Pensando bem...

"Se me perguntarem qual o
sentimento que considero mais bonito
ou mais importante, vou abrir um
sorriso e dizer: o correspondido."

• Para festejar os dez anos
de Stammtisch, o evento
terá novidades este ano.
Mais de 60 seguranças
circularão na festa.

Soltinho
Quem está livre, leve e solto após um longo
namoro com a bela loira Priscila Brolese, é o
empresário boniton Fernando Grechulsky.

•Ao comando do

'figuraço'Felipe, expert na
churrasqueira, o Califórnia
Lanches, tem recebido vários

elogios pela qualidade da
sua carne assada.

• Domingo, na FuelLiuing,
tem a participação de
Fernando Lima & Banda.

•A 40Macarronada

Beneficente doMoa será
dia 31 de março. Agendem!

• Seja voluntário,
doe sangue.

• Com essa, fui!

1509001

SEGUROS
GARCIA

CORRITOFIA

473371·1788

Baladeiro
De repente, um conhecido político voltou a frequentar as
noites, em Jaraguá do Sul. E do tipo 'dançante', nas boates,.
madrugada adentro, em fim de semana. Mais o homem não
temmolejo nenhum. Duro feito pedra.

MAURICIO HERMANN

BLACK LEMON Os amigos Leandro e

André Roberto da Black Lemon

MAURICIO HERMANN

NlGHT Francine Murara e Juliana lImaral
conferindo os lugares da moda

BELA A gatíssima Juliana Barbosa,
uma das principais representantes do
Iive--vocal na house music do Brasil,
será uma das atrações da reabertura
da Patuá Music, no sábado

Césinha
Não ousem esquecê-lo: César
Pradi é o mais festejado
aniversariante de hoje e vai
adorar saber que foi lembrado.
Parabéns! Omeu desejo é que
você e sua linda família sejam
plenamente felizes.

'0 mais valioso
de todos os
talentos é

aquele de
nunca usar

duas palavras
quando uma

basta_

THOMAS

JEFFERSON

,

E ou não é?
Teve uma época que o

homossexualismo era proibido
e ilegal. Tanto que um famoso
escritor foi preso por causa
disso. Hoje, em tempos de
liberou geral, é legal. Espero já
termorrido, antes que a coisa se

torne obrigatória.
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

MÚSICA PARA CURAR
E DAR ESPERANÇA

Quando
entramos na Scar em período de

Femusc, sentimos algo que não é muito
comum. Descrever essa sensação é meio difícil,
quase impossível. Ao olhar alunos dos mais
diferentes países, falando osmais diferentes
idiomas focados no único objetivo de aprender,
experimentei algo que não via há tempos: emoção
com um simples ensaio de uma orquestra.

Confesso nunca ter visto antes algo assim,
tão perto, que podemos degustar e sentir o sabor
damúsica, aquilo que acalma a alma e nos faz
acreditar que a cultura ainda pode salvar alguma
coisa emudar os rumos desse mundo cada vez
mais mecânico e carente de poesia e sensibilidade.
É como se eu fosse uma criança entrando em um

mundo novo, no qual nunca havia entrado antes. O

universo das pessoas que tocammúsica para tocar

música, para aprender, para sentir, para dizer ao
mundo: sejamosmais felizes.

Ummaestro argentino me disse que sua

apresentação seria uma viagem no tempo e no

espaço. Ele afirmou, meio a risos e brincadeiras,
que as crianças que assistissem e ouvissem sua

orquestra tocar viajariam sem sair das cadeiras. Para
o músico, as crianças guardam a imaginação, algo
que pode ser despertado commúsica. Acreditar
e ver que alguém ainda é capaz de 'dedicar parte
de sua vida a despertar a imaginação e o sonho de

uma criança é ter
a certeza de que
realmente podemos
viver tempos
melhores.Acreditar e ver que

alguém ainda é capaz
de dedicar parte de
sua vicia a despertar
a imaginação e o

sonho demna criança
é ter a certeza de que
realmente podemos

viver tempos
melhores.

Amúsica que
chega aos nossos
ouvidos pormeio
dessas pessoas
é capaz de ficar
marcada para
sempre, porque a

vida inteira vamos
necessitar de algo

para nos acalmarmos, que nos tire dessa vida louca

que levamos. Nesse sentido, o Femusc em Jaraguá
do Sul é perfeito. Em uma cidade com tanta vocação

.

industrial como essa, as pessoas vivem no limite do
estresse e da doença. Para isso, amúsica, para curar
e espantar o espírito damesmice e do cotidiano
chato emonótono.

Senhoras e senhores, vamos ouvir mais música
e entrar na onda de quem vive disso e faz disso um
meio de prazer. Não deixemos cair em tentação,
mas livrai-nos do pecado da falta de cultura que
assola as mentes atrasadas.Vamos espalhar a quem
não pode chegar perto, façamos disso nossomodo
de vida. Se você não entender algo que estejam
tocando, não tem problema, somente amelodia já
vai lhe carregar para outrosmundos dos quais não
sabemos o que esperar. Mas essa é a graça de tudo,
não saber o que vem pela frente e ouvir o som que
nos chega pelos ventos da esperança.

CLIQUE DO LEITOR
Envie sua foto para

beatriz.sasse@terra.com.br

Esse simpático Poodle
foi abandonado no fim de
2011 e precisa de um lar.
Se você Quiser adotá-lo,
entre em contato através
do 2107-1800 ou

carla@consistem.com.br.

o Branco está no Amizade
Consultório Veterinário

esperando alguém
Que Queira sua alegre

companhia. Se você pode
oferecer a ele um lar,

ligue 3371-2340.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Griselda observa a casa de sua vizinha e vê René

Junior se aproximar. René Junior entra em casa no mo

mento em que sua mãe está prestes a empurrar Beto.

Tereza Cristina conta sua história para René Junior,
Griselda e Crô ouvem a conversa escondidos. Antenor

fica satisfeito ao ver a notícia sobre Tereza Cristina na

internet. René consola os filhos. Enzo conta para Pe

reirinha que Tereza Cristina possui um segredo ainda

maior do que o que foi revelado. Patrícia decide voltar

a morar com a mãe. René Junior pede que o pai volte.

enfermagem. Manuela conversa com o dono do hotel

onde ela está fazendo o coquetel. Alice conhece Bárbara,
que fica encantada com a irmã mais velha. l.audelino vai

ao terapeuta. Cícero fica enciumado ao saber que Suzana
vai trabalhar com Renato. Há uma passagem de tempo.

• VIDAS EM JOGO
Cleber diz a Francisco que tem raiva da turma do

bolão por ter faturado o prêmio e garante que apro
veitaria melhor o dinheiro. O ex-policial diz que foi um
deles quem matou Ivan e afirma que haverá mais mor
tes. Guilherme e Zizi temem que Francisco seja morto.

Francisco fala para Cleber que ele foi usado por Regina
e que ela é culpada por todo o mal que assola a turma
do boião. Lucas fala para Juliana que contratou uma

lancha para levá-los até a ilha à procura de Francisco.
Patrícia sonha com Francisco e chora.

• AQUELE BEIJO
Maruschka vai à casa de Claudia pegar Rubinho.

intima pede para Orlandinho ensinar alguns versos para
Graciosa e Belezinha aparece. Estela conta para Olga que
está namorando Raul e planeja voltar a dopar Otília. Feli
zardo promove um novo encontro entre Damiana e Valé
ria. Regina pede informações a Madre Lúcia sobre o filho
abandonado de Maruschka. Deusa descobre que Grace

Kelly planeja destruiroCovil do Bagre. Brites avisaaOlavo
que está sendo chantaqeada por Violante. Salita comenta
com Ricardo que viu Camila levar Flavinho para o Lar.

• CORAçõES FERIDOS
Amanda fica perplexa com o pedido de Eduardo,

mas aceita. Eduardo coloca o anel no dedo de Amanda.
Aline pergunta a Vrtor para quem ele vai dar a joia. Aman
da está em dúvida e devolve o anel. Aline conta aVera que
Vrtor está com uma joia para dar de presente a Amanda.
Arilanda retorna à mansão e Vrtor lhe entrega um presen
te. Amanda não aceita a joia, masVrtor insiste. Vrtor a beija
à força. Provocadora,Aline pergunta aVrtor se ele já entre
gou o presente aAmanda. Regina chega em casa e Michel
está bêbado.. Vera fala mal de Amanda durante o jantar.
Olavo defende a sobrinha. Os dois discutem.

,

• A VIDA DA GENTE

Lourenço confessa a Rodrigo que está com medo

da paternidade. l.audelino vai se explicar para Iná, mas
ela diz que só volta a conversar com ele depois que ele

fizer terapia. Wilson demonstra sua carência, depois que
Moema fala que está pensando em prestar vestiliular para

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emisSoras).

ANIV�RSARIANTES
2/2 mento Lindamir Bagatoli Osvino Kurt

Adriana Ganbeta Edemar Kroeger Lio M. Lorch Renato Flesch

Alzira Hohl Edgar Marcelino Maria I. Dolinski Ricardo A. Rocha

Ana P. Oldiges Evanir M. Silva Maria L. Lipinski Ricardo A. Rocha

Angela M. Bening Fabia E. Guenze Mario Venera Rosimeri Brunkow

Ari Jose Sontanize Gerri Floriano Marli S. Oliveira Sabrina Gambeta

Carmelo Vicenzi Helena Pedrotti Marlice N. Mathias Samuel G. Souza

Cesar A. Ribeiro Jenifer R. Eger Maurina da S. Vieira Tais Kopmann
Cesar Pradi João H. Eloi Max C. de Assis Rocha Tereza Nietzkar

Cledionara D. Oliveira Juçara M. Rozza Max Rocha Thaina J. Gasparetto
Cristiano G. Machado Jussara G. de Lima Micaela B. de Oliveira Valeria Grah

Daniela M. do Nasci- Le?�ir Boschammer Moacir C. Ranch II:; ! L . (J; l ,JI1' . � � . ,

MANDA-CHUVA - O FILME
DVD E BLURAY

o desenho animado foi o

primeiro a ser exibido em

horário nobre nos Estados

Unidos, nos anos 60, pela rede
ABC. No Brasil, fez grande
sucesso nos anos 70. Agora a

turma do Manda-Chuva volta
em um novo filme. Na história,
o grupo é abalado por uma nova

onda de crimes em Nova York.
Guarda Belo, Manda-Chuva
e sua turma estão prontos
a ajudar e, claro, também a

atrapalhar no meio elsse tudo.

MEDIDA CERTA -

,

COMO CHEGAMOS LA!

Zeca Camargo e Renata
Ceribelli contam em livro a

aventura de "reproqramar" o
corpo sob o olhar atento dos
milhões de espectadores do
Fantástico. O Quadro Medida
Certa, exibido no Fantástico
de abril a junho de 2011 e foi
um dos maiores sucessos da
televisão no ano. Idealizado
como um reality show, bancou
uma aposta ambiciosa: mostrar
ao espectador Que, em apenas
90 dias, é possível emagrecer
de modo sustentado, sem dietas
radicais, exercícios físicos
espartanos ou internações em

spas. Como num diário, Zeca
e Renata recapitulam, semana
a semana, toda a história do
projeto, revelando o Que não pôde
ser captado pelas câmeras.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

PÉRSlO!!
J� FA!-EI QUE HOJE
NAO E PRA PASSAR
TANTO 56W1ÇQ ffiO

OSWALDO!!!

www.oselvaltda.com

MISTÉRIO
A Hora da Escuridão é a história de

cinco pessoas que se veem perdidas
em Moscou, lutando para sobreviver

após um devastador ataque aliení
gena. O suspense em 30 destaca a

beleza clássica de Moscou ao lado
de efeitos especiais incríveis criados
pela mente do visionário 'cineasta
Timur Bekmambetov (O Procurado,
Guardiões da Noite) e do diretor Chris
Gorak (Toque de Recolher).

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h20, 17hl O)
.• Sherlock Holmes 2 - Leg (19h, 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• As aventuras de Tintim - Dub (14h40, 17h, 19h1 0, 21 h20)
• Cine Breithaupt 3
• MiUenium - 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, 22hl O)
• Cine Neumarld 3
• Dois Coelhos - Nac. (18h40, 21 h15)
• Sherlock Homes: O jogo de sombras -

Leg (13h40, 16h20)
- • Cine Neumarkt 4

• Os descendentes - Leg (14h20, 16h50,
19h10,21h45)
• Cine Neumarkt 5
• À beira do abismo - Leg (19h)
• MiUennium - Os homens que não amavam
as mulheres - Leg (13hl 0, 16hl 0,21 h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• J. Edgar- Leg (14h, 16h40, 19h20, 22h)
• Cine Norte Shopping 1

• As aventuras de Tintim - Dub (13hl 0, 15h40, 18h)
• As aventuras de Tintim - Leg (20h30, 23hl0)
• Cine Norte Shopping 2
• Sherlock Holmes - O jogo das sombras -

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

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

Leg (13h30, 16h30, 19h45, 23h)
• Cine Norte Shopping 4
• Os descendentes - Leg (12h20, 14h50,
17h20, 20h, 22h40)
• Cine Norte Shopping 5
• As aventuras de TIntim - Dub (12hl0, 14h30)
• O espião que sábia demais - Leg
(16h45, 19h25, 22h10)
• Cine Norte Shopping 6
• J. Edgar - Leg (13h, 15h50, 18h45, 21 h45)
• Cine Norte Shopping 7
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30,
15h30, 17h40, 19h50)

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

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

• Cine Garten 4
• À beira do abisnio - 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 de Tintim - Dub (14h30, 17h)
• As aventuras de Tintim (19h40, 22h10)
• Cine MueUer 1
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, 17h30)
• Sherlock Holmes: O jogà de sombras - Dub (19h25, 21 h50)

• Cine MueUer 2
• Millenium - Os homens que não amavam as mulheres - Leg
(15h, 18h10, 21hl0)
• Cine MueUer 3 - 3D
• As aventuras de Tintim - Dub (14h20, 16h45, 19h10, 21h35)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1 - 3D
• As aventuras deTintim - Dub (14h10, 16h30) I" •• :.\1

Morrissey lará três
shows no Brasil
AprodutoraXYZ Live confirmou na segunda
feira, a turnê brasileira deMorrissey, ex
vocalista do grupo britânico The Smiths. A
turnê vai passarpelo Pepsi On Stage, emPorto

Alegre (7/3), naFundição Progresso, no Rio de
Janeiro (9/3) e noViaFunchal em São Paulo

(11/3), com possibilidade demais um show
no dia seguinte, Desde o fim do The Smíths,
em 1987,Morrissey lançou nove álbuns solo.

Adele volta aos palcos
para oGrammy
A cantora britânicaAdele vai voltar
oficialmente aos palcos no dia 12 de

fevereiro, na cerimônia de entrega do

Grammy, maior premiação da indústria

fonográfica. Em novembro do ano

passado, Adele fez uma cirurgia nas

cordas vocais. A recuperação, no entanto,
foi mais rápida que o esperado, e na terça
feira, a inglesa confirmou presença na
premiação pelo Twitter.

Sabrina Sato malha
lorte para a lolia
A apresentadora Sabrina Sato mostra já estar
preparada para o Carnaval. Ela, que estará à

frente de duas baterias de escolas de samba,
revelou ter emagrecido três quilos para não
fazer feio durante os desfiles. A artista;--9-ue
completa 31 anos no sábado, contou que
tem levado mais a sério amalhação para
aguentar o ritmo dos desfiles. Sabrina disse

que vai à academia três vezes por semana.

Ivete Sangalo
estreia em seriado
Ivete Sangalo viverá primeira protagonista
naTv. Ela que já disse que adora se exibir vai

usar demais este artifício, pois foi chamada
para fazer o episódio "ADesastrada de
Salvador", na série "As Brasileiras". "Daniel
Filho me convidou pesso_almente e eu

fiqueimuito envergonhada. No espelho do
elevador, indo gravar, olhei paramim e falei:
'Leve a sério, e faça direito', confessou Ivete.

HORÓSCOPO

Sus.to na produção
do BBB. da Globo
A sister Renata assustou a produção do

BigBrotherBrasil.A loira foi chamada
pela produção e causou espanto nos

participantes. No entanto, depois de sair,
ela explicou paraRonaldo omotivo: Por
estar com amenstruação desregulada, a
produção suspeitou que estivesse grávida.
"Será que eles pensaram isso porque
dormimos juntos?", completou por ter sido
perguntada se teve relações sexuais na casa.

.

Latino pode solrer
processo por plágio
Ao que parece, Latino mais uma vez terá

problemas com a justiça. O cantor está em

. apuros após gravar uma versão do hitDanza
Kuduro, que chamou deDança do Kuduro,
sem pedir autorização ao verdadeiro autor,
o português Lucenzo. Infomiado sobre o

ocorrido, o português não gostou da situação
e resolveu processar Latino porplágio. O valor
da ação é de, nomínimo, R$ 1milhão.

ii ÁRIES II LIBRA

Cuidado com as palavras ou pode sermal-interpretado{a). Seus pensamentos vão fluir com facilidade. Tarefas

Tarefas que possa desenvolver com os amigos são as mais profissionais que envolvam escrita serão beneficiadas.

favorecidas. Coloque a conversa em dia com sua cara-metade. Junto à pessoa amada, aposte no diálogo.

(;J
TOURO •

ESCORPIÃO
Você conseguirá administrar suas finanças de maneira Cuidado ao mexer com dinheiro: analise bem sua renda e seus

positiva. No emprego, só evite perder tempo com conversas gastos. Bom dia para fazer negócios. No amor, entregue-se ao
improdutivas. É hora de expressarmelhor seus sentimentos. diálogo. Os momentos íntimos prometem ser quentes.

III
GÊMEOS

•
SAGITÁRIO

Ótimo dia para montar equipes de trabaiho e discutir novos Troque experiências e aprenda com os outros, mas dê seu

projetos. Partícipe de reuniões e exponha seus pensamentos. toque pessoal ao desenvolver os seus projetos. Mantenha-se
No amor, converse mais com o seu par e esclareça as dúvidas. próximo(a) de seus familiares, pois eles são o seu apoio.

•
CÃNCER

II
CAPRICÓRNIO

No ambiente profissional, valerá manter a calma e fazer uma Se pretende desempenhar melhor suas atividades profissionais,
coisa de cada vez..Use sua diplomacia com o pessoal de é necessário ampliar seu conhecimento. Na vida a dois, coloque
casa para devolver o entendimento e a harmonia ao lar. as conversas em dia com sua cara-metade.

IJ
LEÃO

•
AQUÁRIO

Contato com o público será beneficiado neste dia Você sentirá Sua mente estará fervilhando, aproveite para pensar em

motivação para fazer algo de bom ao próximo. O relacionamento novos projetos. Mas mantenha suas iãeias em sigilo. Na
afetivo será marcado pelo entusiasmo e pela alegria. conquista, ótimo dia para se aproximar do seu alvo.

•
VIRGEM II

PEIXES

É tempo de irwestir em suas ideias criativas. Deixe sua timidez No trabalho, mantenha o foco em seus objetivos ao
de lado e expresse seu ponto de vista. Pequenas viagens podem desenvolver suas atividades. Chegou a hora de enfrentar a

.11. surQir hoje. Não crie expectativas, viva omomento. timidez, aindamais se qúiser conquistar aquela pessoa especial.
.
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

.quadrado de 3x3.

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Declinio de forças, de progresso
2. Quem a perde, paga; Unidade métrica, equivalente

a 30,48 cm

3. Pano largo de lã, usado como agasalho / Generoso
4. Sem valor, insignificante
5. Que faz mal
6. Biscoito fabricado industrialmente, de formato re

dondo e espessura muito fina, feito de farinha, ovos'
e-açúcarJ Documento Único de Transferência

7. Instrumento que serve para atacar ali defender;
Deusa

8. Rio do Rio Grande dó Sul, um dós formadores do
estuário do Guaíba; Aspergir

9. Raça de gatos de olhos azuis e pêlo curto
',10. Trabalhos, projetos que precedem a execução de. 8

uma obra artística ou científica
11. Nossa Senhora Aparecida / Prefixo de compostos

derivados do latim e significando, no meio de
j o

12. Sigla do estado de Botucatu e Registro; Típica
veste escocesa

13. PÓ vermelho, usado como corante e condimento.

VERTICAIS
1. Pode ser de paus; Nascido em cidade fluminense, 13

grande exportadora de café e açúcar
2. Interjeição de desconfiança, suspeita, temor / Im

portante cidade do Japão, capital do país no século
VIII; Secretaria de Segurança Pública

3. Pessoa que se amolda a uma situação
4. Esperteza, manha; Uma ponta em ... Camboriú ;

Nada mais do que isso
5. Grande península mediterrânea, que já se chamou

Enótría, Espéria e Ausônia; Que emite raios
6. Diretoria Administrativa; As iniciais do romancista

Veríssimo (i 905- i 915), de "O Prisioneiro" ; Dia
bo, lúcifer

7., Equipamento instalado para a produção de biogás
8. Colocar, pendurar ou fixar algo em outra coisa; Os

frutos da videira; Sigla da organização terrorista
basca

9. Ter origens longínquas / Substância para calafetar.

PREVISÃO DO TEMPO

Fingindo ser casado
Um homem e uma mulher, que nunca tinham se encontrado, mas que eram
ambos casados com outras pessoas, foram alocados como passageiros numa
mesma cabine de um trem transcontinental.

Embora inicialmente meio envergonhados e desconfortáveis com aquela
situação de compartilharem o mesmo aposento, ambos estavam muito
cansados e caíram no sono rapidamente, ele no beliche superior e ela no
inferior.

À Ih da manhã, o homem se inclinou e gentilmente cutucou amulher
acordando-a dizendo:
- Desculpe-me o incômodo, mas você poderia pegar paramim no armário
um cobertor extra?Estou morrendo de frio.

A mulher respondeu prontamente:
- Eu tenho uma ideia melhor. Somente esta noite, vamos fingir que eu e você
somos casados.
- Uau! Esta é uma excelente ideia! - exclamou o homem.
- Ótimo! Respondeu amulher - Vá buscar vocêmesmo aporcaria do cobertor!

2 3 4 5 6
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A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTELIGENTES

POUCCl chuva
o tempo continua firme
no Estado. Mais nuvens
a partir da tarde, do j

Oeste ao Planalto, com

1\,..

,

pequena chance de '.

pancadas rápidas e

muito isoladas de chuva.

Temperatura elevada.
Vento de nordeste,
fraco amoderado.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: 21°C
MÁX: 32°C

AMANHÃ
MíN: 24°C
MÁX: 33°C

CANOINHAS

......
16030°

MAFRA

......
170290

.,..

�
JOAÇABA
... ...
18°320

RIO DO SUL
....
15Q 29°

DOMINGO

MíN: 25°C
MÁX: 36°C

Tempo instável na
quinta-feira
Sexta-feira áreas de instabilidade

permanecem em todo Estado,
mantendo variação de nuvens com
chuva especialmente durante a

tarde, com trovoadas e descarga
elétrica namaior parte de Santa
Catarina. Temperatura em elevação.
Vento de nordeste e noroeste, fraco a

moderado com rajadas.

Chance de queda
de_granizo
No sábado, áreas de instabilidade
associadas a uma frente fria, mantém
variação de nuvens em todas as

regiões catarinenses, com chuva

ocasional, mais intensa entre a tarde
, e noite. Há risco de temporais com
descarga elétrica, rajadasde vento de
50krn/h a 60krn/h e queda de granizo.
Temperaturaem elevação.

}
1

Ensolarado Instável

�
Parcialmente

Nublado

�.
Nublado
.$
Trovoada

IMBITUBA
......
220290 i"

CRICIÚVA
/'

......
200320

,l'
� /

" ;'

�/

SEVOCÊVAI PARA.•.
AGUTí

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de

nuvens para hoje e amanhã.
No fim de semana sol,

alternando com pancadas
de chuva e possíveis
trovoadas. Mínima de
15'C e máxima de 32'C.

JOINVILLE
....
230300

JARAGUÁ DO SUL
... ...
210 320

/

BLUMENAU
......
21 ° 320

..�
FLORIANÓPOLIS

......
230310

CHEIA 7/2

e MINGUANTE

e NOVA

·e CRESCENTE

14/2

22/2

29/2

"
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1.Parabéns ao lindo lan Kauê Peixer, que
completou dois aninhos ontem. A mamãe Janaina,
o papai Kauê e a mana Lorena desejam felicidades!

2. A princesinha Laura Beatrice Mendonça
completou dois aninhas dia 1/2 quem deseja
muitas felicidades são os pais Rodrigo e Joana

3.O empresário Silvio Fragoso lendo seu jornal
diário e curtindo o litoral catarinense.

"

4. Dia.20/1 a querida Cida da Fundação Cultural
estava de aniversário. As colegas de trabalho em
especial da Rosani (Zani) desejammuitas alegrias

i5. Parabéns a Alessandra Grosklags que
completou 13 anos no dia 22/1, quem deseja
felicidades são os pais Katia e Agenor Grosl<lags

li. Parabéns ao casal Arnôé Marciana
Zimmermann que no dia 26/1 brindaram 50 anos

de casados. Quem deseja muitas felicidades é
Altair Zimmermann e família

1. Parabéns a madrinha Catiane e seu afilhado

Henrique, que juntos comemoraram aniversário

no dia 19 de janeiro. Felicidades e muita saúde!

t.Os filhos, a nora, netos e amigos parabenizam
Joaquina Nunes Rosa (DonaQuina), que
completou 86 anos no dia 26/1. São eles que
também enviam desejos de saúde e felicidade

4. Cleiton de Moura comemorou idade nova dia

21/1. A namorada Mônica deseja os parabéns
com muito amor e carinho!

" 1rO. Os pais "ário e Sueli parabenizam a filha

Manuella Raíssa Lohse pelo primeiro aniversário
comemorado no dia 18/1 e deixam o recado:

"Manu, você é nesse vida"!

12. No dia 9/1 a Oma Elfrida Strebe Siefert

completou 92 anos! Saúde, paz e alegrias!
São os votos de todos os familiares!

11. Essa linda garotinha é a Sindy Emanuelli
Gattis que completou sete anos dia 27/1, Quem
manda os parabéns é o Opa Senno, a Oma
Adelina, a dinha Nessa e a tia Néia
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PONTO DE VISTA

2012: NOVO ANO =

NOVOS DESAFIOS
"I\. s ideias e as estratégias são importantes,
r\mas o verdadeiro desafio é a sua execução"
(Percy Bamevick).

Num dos programas de rádio Café com a Pre
sidenta do mês de janeiro, a Presidenta Dilma
Rousseff falou sobre medidas econômicas que
entram em vigor a partir deste mês e que irão
beneficiar trabalhadores, micro e pequenos em

presários e microempreendedores individuais
(MEl). Nessas medidas, estão incluídos o aumen
to do salário mínimo, o reajuste da tabela do Im
posto de Renda para Pessoa Física e a ampliação
das faixas de faturamento para os micro e peque
nos empresários que optam pelo Supersimples e

para os microempreendedores individuais.
O reajuste de 4,5% da tabela do Imposto de

Renda irá beneficiar 25 milhões de contribuintes

que pagarão menos impostos e 800 mil se torna
rão isentos. O aumento do saláriomínimo segun
do. palavras da Presidenta proporciona que al

guns brasileiros "consumam mais e vivam mais",
e com isto, contribuem para criar demanda para
a indústria, o comércio e o setor de serviços. Ape
nas a título de informação este reajuste no salário
mínimo irá injetar R$ 47 bilhões na economia.

Nas palavras da Presidenta: "Quem se enqua
dra no Supersimples paga um imposto único e

com alíquota bem pequena. E nós tomamos uma
medida importante, porque aumentamos o nú
mero de empresas que podem usar o Supersim
pIes c. .. ). O que também mudou este ano é que
mais empreendedores poderão ter direito aos

benefícios do sistemaMêl. Agora o limite de fa-.
turamento anual é de R$ 60 mil, ou seja, de quem

ganha até R$ 5 mil por mês. Com isso, estamos
estimulando o microempreendedor individu
al a formalizar e a expandir seus negócios". Vale
lembrar que outros setores também receberam
benefícios fiscais, exemplo são os produtos da li
nha branca - como geladeiras, fogões, máquinas
de lavar, entre outros- válidos até março de 2012.

Apesar da existência das dificuldades que irão
aparecer ao longo do ano, não devem ser enca

radas como impedimentos'intransponíveis, e sim
vistas como oportunidades, e cabe a cada organi
zação definir um planejamento e uma estratégia
para alcançar os resultados que pretende.

Devemos ficar animados com este ano que
começa, e que tal acreditar que será um ano com

mais renda, mais oportunidades, e mais cresci
mento para todos?

r.

REPÚBUCAFEDElW1VADOBRASIL-FSIl\DODESAN1l\CiID\RINA
Tabelionato do Muniápio eComarca deGuaramirim - CHRlSTh INGE HILLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n" 1918-Telefone: (47) 3373-04ü4
Horário de Funcionamento; 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDI'D\L DE INTIMAÇÃO
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), aleitando-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 pagaríern) serrem)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou fortern) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscrição Geográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a recebera intimação no
endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG).

Protocolo: 26908 Sacado: ANTONINHO RlBEIRO DA SILVA CPF: 043.038.389-42 Cedente: HARMONIA
MOVEIS E DECORAÇOES lJDA CNP): 04.625:094/0001-45 Número do Título: 6143/3-6 Espécie: Nota Pro
missóriaApresentante: HARMONIAMOVEIS E DECORAÇOES lJDA DataVencimento: 12/01/2011 Valor:
558,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26629 Sacado: CHAMADISTRIBUIDORADEMERCADORIAS lJDAME CNP): 09.193.039/0001-
47 Cedente: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL lAR CNP): 77.752.293/0001-98 Número do Titulo:
00160281 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: IThU UNIBANCO SA Data
Vencimento: 13/01/2012 Valor: 3.360,76 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 26630 Cedente: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL lAR
CNP): 77.752.293/0001 -98 Número do Título: 00160280 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indica
ção Apresentante: !TAU UNIBANCOSA DataVencimento: 13/0112012 Valor: 3.911,15 Liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 26736 Cedente:
GOlASVERDE AUMENTOS lJDA CNP): 24.866.741/0001-18 Número do Título: 44710 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SAFRA SA Data Vencimento: 07/0112012 Valor:
7.777,76l,iquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 26778 Cedente: )ORGEMOTTER & FILHOS lJDA CNP): 82.576.604/0001-45 Número do Título:
010264533100000 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 16/01/2012 Valor: 965,79 Liquidação após a intimação: R$
I 1,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 27016 Sacado: CRB COMERCIO DE EMBAlAGENS SUCAThS DE PAPEL E PAPElÃO CNP):
85.281.459/0001-63 Cedente: KIABIN SA CNP): 89.637.490/0001-45 Número do Título: 000098109002 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUA
RAMlRfM DataVencimento: 20/01/2012 Valor: 6.412,23 Liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução:
R$ 10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26312 Sacado: DJElSON CASTRO CPF: 069.801.349-22 Cedente: COMERCIO DE CELULARES
BANDEIRA LIDA ME CNP): 10.722.871/0001-72 Número do Título: 34922004 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Data Vencimento: 10/12/2011
Valor: 146,77 Liquidação após a intimação:R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

. Protocolo: 26808 Sacado: EDGAR LUIZ GUCKERT CPF: 986.562.879-15 Cedente: DlTAlIA GRANITOS
.. lIDACNPI: 02.997.899/0001-94 Número doTítulo: COO 546/05 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por

IndicaçãoApreseruanre: CAIXA ECONOMICA FEDElIALDataVencimento: 07/01/2012 Valor: 206,00 LiqIU
dação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 24, 14, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27031 Sacado: EDMUNDO STEINBACKJUNIOR CPF: 257.014.289- 15 Cedente: CRAVILCNP):
85.789.782/0001-42Número doTitulo: 00471801 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentanté: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 20/01/2012 Valor: 98,00

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 31/1 às 17h45 o Sr. Udo
João Leal Junior, com idade de 51 anos.

O sepultamento foi realizado dia 31/1, às
16 h, saindo féretro da Capela Mortuária
Maria Leier, seguindo após para cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

, Faleceu no dia 31/1 às 3h o Sr. José de
Souza, com idade de 73 anos. O sepultamento
foi realizado dia 31/1, às 9h, saindo féretro
da Capela da Vila Lenzi, seguindo após para
cemitério MuniCipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no. dia 31/1 às 6h30 o Sr. Francisco
Malheiro, com idade de 90 anos. O
sepultamento foi realizado dia 1/2, às 10 h,
saindo féretro da Capela Mortuária da Vila
Lenzi, seguindo..após para cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 31/1 às 5h30 o Sr. Alex Sell,
com idade de 77 anos. O sepultamento foi
realizado dia 01/02, às 08:30, saindo féretro
-da Capela Mortuária cristo Bom Pastor em Rio
Cerro II, seguindo após para
cemitério da mesma localidade.

'Faleceu no dia 31/1 às 4h30 o Sra. Delma
Martineli Piccoli, com idade de 91 anos. O

sepultamento foi realizado dia 212, às 8h30,
saindo féretro do salão da Igreja Católica
de Santa Luzia, seguindo após para
cemitério de Santa Luzia.

Liquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

AVISO

Ref. Licitação 204/2011

Modalidade: Concorrência

Isair Moser

Diretor Presidente

47.367,60 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 26706 Sacado: UZANDRA APARECIDA DA CRUZ DA SILVEIRA ME CNP): 13.889.804/0001-35
Cedente: CRF COMERCIO DE CALÇADOS lIDA CNP): 13.872.002/0001-12 Número do Título: 204 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
15/01/2012 Valor: 271,25 liquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, _

Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27123 Sacado: MACIGE COMERCIO lJDA - ME CNP): 73.321.697/0001-76 Cedente:MARA RU
BIA BATISThMECNP): 06.871.423/0001-63 Número doTítulo: 386/2 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVencimento: 12/0112012 Valor: 593,40 Liquidação
após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

.
'

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim _1" Vara

Rua João Sotter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000,
Guaramirim-SC - Email: gmmvarl@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Gustavo Schwingel
Chefe de Cartório: Sandra Maria Weber

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITORIA - COM PRAZO DE 20 DIAS

Ação Monitória n° 026.02.001201-8
Requerente: Milenia Agro Ciencias S.A

Requerido: Coral Comércio e Representações Agropecuária Ltda e outros

Citando(a)(s): JOSÉ SOARES, brasileiro, natural de São João Batista - SC, Casado, Comerciante (Agropecuária
Friedmann), nascido em 01/03/1952, RG 307.595-8/SC, CPF 223.740.279-53, pai Antero Francisco Soares, mãe
Maria Pera Soares, Rua Professor Anto'nio Estanislau Ayroso, 60, Nova Brasília - CEP 89.252.270, Fone 047,
Jaragua do Sul-SC e MARIA MARLI PEREIRA SOARES, brasileiro(a), Casada, Comerciante, CPF 899.052.539-
04, Liberata Portobelo, s/n, CEP 89.580-000, Fone (047), Fraiburgo-SC.
Vaiar do débito/Descrição do(s) bem(ns): R$9.907,50. Data do cálculo: 21/04/2002. Por intermédio do presente, a(s)
pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de
Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para efetuar(em) o pagamento do montante

exigido ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste
edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 1.1 02-c, §1

o

do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado constituir-se-á de pleno direito, o título
executivo judicial (art. 1.1 02-c do CPC). E, para que c'hegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido
o presente edital, o qua será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.
Guaramirim (SC), 10 de maio de 2011.

Objeto: Contratação de empresa para forneci
mento, montagem, testes e start-up de siste
ma de aeração por ar difuso para reatores do
sistema de lodos ativados da ETE São Luis.
O Diretor Presidente do SAMAE, Sr. Isair Moser,
COMUNICA que a data da abertura dos enve

lopes fica prorrogada para o dia 03/04/2012 às
14:00 horas.

Jaraguá do Sul, 27 de janeiro de 2012.

Protocolo: 26609 Sacado: ELEMARZIEHLSDORFF CPF: 036.847.709-65 Cedente: DEMICAR OFICINADE
LATOARIA lIDAEPPCNP): 83.115.642/0001-63Número doTítulo: 000059 O Espécie: ChequeApresentante:
DJ;MlCAR OFICINA DE lATOARIA lJDAEPP DataVencimento: 23/11/2011 Valor. 879,00 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 26739 Sacado: ERAI1JO ZlPPERER CPF: 062.003.219-73 Cedente: ULEANDRO MACHADO
ME CNP): 05.338.614/0001-00 Número do Título: 624/10 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indica
çãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlM Data Vencimento: 16/01/2012 Valor:
505,00 Liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26241 Sacado: FATIMA MONSSERRAT SANTANA BRUM CPF: 45Ll56.480-91 Cedente: !MA
GE FOTOGRAFIAS lJDA CNP): 05.907.820/0001-65 Número do Título: 94047/02 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVen
cimento: 06/0112012 Valor: 98,57 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$15,00 Protocolo: 27068 Cedente: SlLMAQ S/A CNP): 79.922.639/0001-84 Número do
Título: 59705'004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimento: 21/01/2012 Valor. 254,85 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23.20, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 26795 Sacado: GILBERTO MARTINS DA SILVA CPF: 011.623.898-42 Cedente: WTS )OIAS
INDUSTRIA E COMERQO'lIDA CNP): 03.178.489/0001-84 Número do Título: 12511008 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data Vencimento:
10/01/2012 Valor. 517,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 27124 Sacado: GLECI THEISEN CPF: 031.952.179-61 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME

CNP): 05.338.614/0001-00 Número do Título: 425 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:!TAU UNIBANCO SADataVencimento:15/01/20l2 Valor: 255,00 Liquidação após aintima
ção: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo:27035Sacado:INACIOSIBOWICZCPF:665.450.569-72 Cedente:CRAVILCNP):85.789.782/0001-
42 Número doTítulo: 00478001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 19/0112012 Valor. 49,26 Liquidação após a

intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27032 Sacado: INES FERREIRA CPF: 629.859.069-20 Cedente: CRAVIL CNP): 85.789.782/0001-
42 Número doTítulo: 00474201 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 20/0112012 Valor. 50,55 Liquidação após a

intimação: R$l1,60, Condução: R$18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25537 Sacado: )OAO ERNESTO DE SOUZA CPF: 181.869.129-91 Cedente:W:P JUNIOR & CIA
lJDA ME CNP): 04.303.006/0001-99 Número do Título: 092-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAlDataVencimento: 15/12/2011 Valor. 327,24 liqui
dação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 25533 Sacarlo: JOSÉ RONALDO BATISThDE OUVElRA CPF: 026.715.049-00 Cedente:VALDO
CIR I-1AAS ME CNP): 03.986.145/0001-00 Número do Título: 29740 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDEHAL Data Vencimento: 15/12/2011 Valor: 427,00
Liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25308 Sacado: KATIADEFATIMA CORREIADA SILVA CPF: 060.942.619-25 Cedente: BVFINAN
cEIJiA S/A CEI CNP): OLl49.953/0001-89Número do Título: 251019986 Espécie: Cédula deCrédito Bancá-
rio Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 14/04/2011 Valor: CI-IRlSTh INGE HlLLEWAGNER, Interventora

. • , , � I , . l, . _ .• . . J , ._ j
•

Protocolo: 26798 Sacado: MARIO CESAR PACHECO CPF: 578.779.479-68 Cedente: BORRACHARIA E
COM. DE PNEUS PORTAL lJDA ME CNP): 03.012.810/0001-56 Número do Título: 929/2 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data Vencimento:
10/0112012 Valor. 435,00 Liquidação após a intimação: ll$1I,60, Condução> R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 26776 Sacado: MR DIFERENCIADO TEXTIL lJDA CNP): 13.012.410/0001-02 Cedente: DDS
EQUIPAMENlDS PARA PIN11JRA INDUSTRIAL lJDA CNP): 07.941.296/0001-94 Número do Título: 862
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 18/01/2012 Valor. 280,00 Liquidação após a intimação: R$lI,60, Condu
ção: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26551 Sacado: SIlA DISTRIBUIDORA DEAUMENTOS lIDAME CNP): 10.512.088/0001-84 Ce
dente: INDUSTRIA DEAGUAMINERAlTREZETILlAS lJDACNP): 07.464.045/0001-66 Número do Título:
1758A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 05/0112012 Valor: 2.689,96 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27114 Sacado: TAIS REGINAWFF CPF: 083.674.959-69 Cedente: ULEANDROMACHADO ME
CNP): 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 7!;Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApre
sentante: !TAU UNIBANCO SA DataVencimento: 17/0112012 Valor. 792,00 Liquidação após a intimação:
R$II,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28898 Sacado: TEREZINHA GRAF CPF: 659.796.569-87 Cedente: COOPElW1VA REGIONAl
AGROPECUARIA VALE DO !TA)AI CNP): 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00456401 Bspésie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 15/0112012 Valor. 282,72 Liquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$10,88,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27131 Sacado: TOKE ZERO ESll\NPARIA E CONFECÇOES lIDA CNP): 10.291.261/0001-61 Ce
dente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS lJDA CNP): 06.272.029/0001-09 Número do Título: 756 113

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data
Vencimento: 18/0112012 Valor: 1.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25538 Sacado: VANESSA NATANA STEIN CPF: 064.739.299-24 Cedente: w.P. JUNIOR & CIA
LTDA ME CNP): 04.303.006/0001-99 Número do Título: 087-.1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: CAlXAECONOMICAFEDERAlDataVencimento: 15/12/2011 Valor. 902,76 liqui
dação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 02 de fevereim de 2012.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Walter Marquardt
recebe novas galerias
Teve início essa semana a instalação de novas

galerias na ruaWalter Marquardt. Ao todo, serão
instaladas 50 peças de 1,5 x 2 metros. Segundo o

...

secretário de Obras e Serviços Públicos, Odimir
Lescowicz, durante a semana será aberta uma vala

que irá do Rio Iaraguá até o calçamento. "Para não
atrapalhar o trânsito, somente no final de semana
iremos abrir o trecho sobre a pista", explicou.
Ainda de acordo com o secretário, com a obra

espera-se conter os alagamentos comuns naquele
trecho em dias de chuva mais forte.

DEFESA CIVIL

Inscrições para __

Núcleo Comunitário
Seguem abertas até amanhã as inscrições para formação
do Núcleo Comunitário de DefesaCivil deGuaramirim
(Nudec). Os interessados participarão de urna
capacitação, recebendo instruções referentes ao trabalho
daDefesaCivil aos sábados, durante ummês. ''A ideia
é que cada localidade domunicípio tenha integrantes
do Nudec, pois emurna situação de emergência é

importante que tenha alguém capacitado paraprestar
o primeiro atendimento até a chegada dos órgãos de
respostas emergenciais", destacou o coordenador da
DefesaCivil domunicípio, Edvar Pereira deMello Filho.
Interessados devem procurar aDefesa Civil, no
prédio daPrefeitura, ou pelo telefone 3373-2262.

TANUÍTAVARES FILl-IO/PMJS

ENCOMENDA

Primeira campanha'
de alevinos do ano
A Prefeitura de Iaraguá do Sul, pormeio
da Secretaria do Desenvolvimento Rural e

Agricultura, promove até o dia 24 de fevereiro
a primeira campanha de alevinos do ano.

A iniciativa é destinada aos piscicultores e

aos produtores rurais de Jaraguá do Sul. Os
interessados devem solicitar suas encomendas
naDiretoria deAgricultura pessoalmente ou
pelo telefone 2106:8114. O valor mínimo da
encomenda é de R$_50. A lista com as espécies
disponíveis e seus respectivos preços está
disponível no site www.jaraguadosul.sc.gov.
br, link "campanha de alevinos".

MELHORIAS

Mudanças no posto do Rio Cerro 2
o posto de saúde Ricardo Roeder, no bairro Rio Cerro 2, reabriu as portas esse ano commudanças no
prédio. Sem rachaduras, semmofo no teto e com pintura nova, a unidade estámais bonita e segura
para receber os pacientes. A reforma iniciou em dezembro do ano passado e deve terminar em março
deste ano. Para ser concluída, ainda falta a troca dos. telhados, a troca das portas da frente e dos fundos
e alguns detalhes, como persianas novas e impermeabilização do piso. Além do posto de Rio Cerro 2,
estão passando por reformas ou ampliações os postos dos bairros EstradaNova,Vila Lalau e Rau.

Doações para .

gestantes carentes
O Programa de Doações da Secretaria
da Assistência Social de Iaraguá do Sul

disponibiliza o espaço do almoxarifado
do Social e um caminhão de frete para
entregar doações a mulheres carentes

que estão esperando bebê. A população
pode ajudar com a doação de carrinho de

bebê, berço, colchão para berço, cômoda
e também fogão. A doação será recolhida

pela Prefeitura na casa do doador. Basta
ligar para a Ouvidoria no telefone 0800-

642-0156 e agendar o horário.

'Matrículas para
cursos à distância
A Sociesc, em parceria com a secretaria de Educação
de Corupá, abre inscrições para cursos técnicos,
modalidade à distância, uma vez por semana em
Corupá, para o ano de 2012. As aulas iniciam no dia
5 de março. Aformação de turma exige no mínimo
20 alunos. Qs cursos oferecidos são Técnico em

Administração, Técnico em Logística, Técnico em
Contabilidade, Técnico em Edificações, Técnico em
Qualidade e Técnico em Eletrônica. As inscrições
devem ser feitas na secretaria de Educação até 24 de
fevereiro. Informações sobre d valor das mensalidades

n� �.��r�.t���a,d,� �?u��y�Q,1?,elo,tel�,�o�.e .�3_7S-�399.

ERA DIGITAL

Palestra gratuita
sobre segurança
"Segurança da informação na
era do fisco digital" é o tema
de palestra que acontece hoje
em Iaraguá do Sul. Roberto
Dias Duarte, autor da série "Bíg
BrotherFiscal", graduado em
Administração de Empresas
comMBApelo IBMEC (Instituto

'

Brasileiro de Mercado de Capitais),
é o palestrante do evento.A
participação é gratuitamediante
inscrições. Informações pelo
telefone (47) 3275-7000.

Fujama distribui
mudas de árvores
A Fujama (Fundação Jaraguaense
de Meio Ambiente), em parceria
com oFortAtacadista, realiza
na sede do supermercado
(rua MaxWilhelm, 594,Vila
Baependi) atividades de
sensibilização sobre coleta
seletiva e manutenção do
ciclo hidrológico de Iaraguá
do Sul. Nos dias 3, 4, 10 e 11

de fevereiro serão distribuídas
mudas de árvores de pitanga,
araçá, ingá anão e anona.

Vaga para
alunos' de
Pedagogia
A Prefeitura de Guaramírim
comunica aos estudantes
de Pedagogia que está
recebendo currículo para
contratação deAuxiliar
doAluno de Inclusão para
o ano letivo de 2012. A

carga horária de trabalho
é de quatrohora§ em sala
de aüla e duas horas de
atividades extradàsse. O

cUr:t'Ícillo, juntamefJt� com

�testado d� frequ�ncia. do
CUFSo.sup�.rior, .Q.eve ser
entregue nàree�pç.�oda
Secretaria de Educação,
localizada na rua28de
Ágosto, 1255, (;;êtitro�

,

Iriformações pelo
telef(me3373-2911.

Seleção de
voluntários
o CVV (Centro de

Valorização daVida) realiza
-

no dia 11 de fevereiro mais
um curso de Seleção e

Capacitação deVoluntários.
Se você temmais de 18 -

anos, espírito solidário e

disponibilidade de quatro
horas e trintas minutos para
o plantão semanal, você
pode ser um voluntário do
cvv. A seleção acontece
a partir das 13h30 no
auditório da Rede Feminina
de Combate ao Câncer.

Informações pelo telefone
3275-1144.

-

S S C Informa abertura de processo seletivo

"_,_"","::,:;�,,,,�,,,_",,,",,,,,,,,.._,.....�liL_

Faz. be.IM panA você
'-o

Área/ Requisito Cidade Inscrições e informações
ESPORTES: Nivel superior completo em Educação Fisica; JARAGUÁ
Inscrição no CREF; Habilidade com Natação ou Hidroginástica DO SUL Por meio do site até

ou Musculação ou Artes Marciais 10/02/2012

EDUCAÇÃO: formação em Inglês; fluência no Idioma; JARAGUÁ
Habilidade na área de ensino da lingua; Afinidade para DOSUL Por meio do site até

trabalhar com diversas idades 10/02/2012

ATENDENTE - Lanchonete: Ensino médio completo; JARAGUÁ Comparecer com Curriculo dia

Habilidade no atendimento ao público em bares ou DOSUL 06/02/2012. às 14h á

restaurantes R.: Jorge Czerniewicz, 633

SERViÇOS GERAIS: Ensino fundamental; habilidade na JARAGUÁ Comparecer com Curriculo dia

limpeza de ambientes internos e externos DO SUL 06/02/2012, ás 14h á
R.: Jorge Czerniewicz, 633

ESTÁGIO: Educação Física, Matemática e Pedagogia. Comparecer com Currículo dia

Estágio remunerado. Confira a formação exigida, OS JARAGUÁ
09/02/2012, ás 14h á

requisitos, periodo de estágio e valor da bolsa, no site do R.: Jorge Czerníewícz, 633
SESC/SC; DOSUL

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através
do site www.sesc-sc.com.br- icone Trabalhe Conosco
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SEARA

Secretaria
apresenta
alternativas
Avicultores de [araquá do Sul terão'

apoio da Prefeitura caso queiram
trabalhar em outros tipos de produção

J���:Á DO SUL Para auxiliar os produtores
ALEXANDRE PERGER que estão encontrando dificul-

dades para resolver suas situa-

Asecretaria de Agricultura ções, o Sindicato dos Tr-abalha
de Iaraguá do Sul reuniu dores Rurais de Iaraguá do Sul

na tarde de ontem represen- está disponibilizando apoio jurí
tantes de 30 famílias de avicul- dica gratuito. Os dez avicultores
tores prejudicados com 0 fe- que não se desligaram da Seara
chamento da unidade da Seara devem cerca de R$ 2,5 milhões
em Iaraguá do Sul. O objetivo em financiamento. A dívida dos
do encontro foi apresentar al- outros 20 é de R$ 369,3 mil.
ternativas para que esses pro- A principal alternativa en

dutores não fiquem sem fonte
. contrada pela Secretaria de

de rerida, já que 20 deles não
. Agricultura, de acordo com

possuem mais vínculo com a o secretário .André Cleber de

empresa frigorífica. Os outros Melo, é a migração desses avi
avicultores vão fornecer frango cultores para outras áreas de

para outras unidades da empre- produção, agroindústria, pisei
sa até que se encerrem os finan- cultura, plantação de hortaliças
.cíamentos feitos para construir e criação de frango caipira, que
e modernizar as granjas do mu- é um dos produtos que o muni

nicípio, como está no contrato cípio mais carece. Outra opção
com a Seara. que pode contribuir na renda

",'dos produtores é a vendá de

produtos para serem fornecidos
na merenda escolar. Para isso,
André explica que os agriculto
res precisam procurar a Copa- .

jas (Cooperativa dos Produtores
de Jaraguá do Sul).

Após a reunião, os técnicos
da secretaria vão visitar os pro
dutores interessados em migrar
para outras áreas.."0 objetivo
dessa reunião é aproximar os

agricultores da Prefeitura. Caso
eles aceitem, vamos ver com eles
o que será necessário para que
possam mudar de produção",
afirma o secretário.

Alguns produtores já procu
raram outras empresas frigorífi
cas de-regiões próximas, como o

Vale do Itajaí, para oferecer seus

frangos, �mas sem sucesso. Se

gundo André, isso fica por conta
de cada produtor. "A Prefeitura
não pode indicar uma empresa
para eles, porque é algo muito

arriscado", ressalta.
.

O avicultor Arlindo Glatz
continua vendendo aves para a.

Seara. O contrato com a empresa
encerra em 2020, quando o pro- .

dutor termina de pagar o finan
ciamento de R$ 270 rriíl que fez

para ampliar a granja.

�.
Secretário André Cleber deMelo conversa com produtores na Prefeitura

SEMREHDA
Procurando
uma solução
Há 33 anos trabalhando na

produção de aves, Adimar

Kruger está desempregado
desde o final do
ano passado, após o

fechamento da unidade da
Seara em Iaraguá do Sul.
Para piorar a situação, o
produtor precisou pagar
a última parcela de um
forno que financiou para
a granja. No entanto,
sem a produção, o
equipamento está parado
na granja de Aélimar, no

.

bairro Rio da Luz 2.
A intenção do produtor

.

é criarmarreco para
aproveitar a mesma
estrutura que utilizava'
na criação de frango e

fornecer para alguma
empresa de uma região
próxima. "Se não.
conseguir passar para a

criação demarreco, não
sei o que vou fazer, vou
ter queme virar", diz.
Atualmente, para sustentar
amulher e os dois filhos,
Adimir está vendendo

palmeiras que plantou
há alguns anos. "Deveria
ter plantado mais alguma
coisa", lamenta o produtor..

Produção do açaí começa
a ser preparada em Jaraguá

Em reunião realizada na sede
da Secretaria do Desenvolvimen
to Rural e Agricultura de Jaraguá
do Sul, envolvendo associados do
Condomínio de Produtores Ru
rais de Jaraguá do Sul e técnicos
da Prefeitura jaraguaense, come
çaram a ser definidos os grupos
de trabalho para a Unidade de

Processamento de Frutas. De
acordo com o secretário André
Cleber de Melo, por enquanto
será feito um trabalho de adap
tação das máquinas e a produ
ção será utilizada para consumo

próprio. O início da produção do

açaí está prevista para abril, 'épo
ca de colheita da fruta.

--

Contabilidade
Consultoria Empresarial

Crg;dfbl·f'ti"d'''al,d,oe'ª''hiA ,-
www.gum2.cofTI.br

(47)2371-4147 UMA I'AlI1lfRlA QUE!lÀ IlERtO. Dl;sde 1978
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HISTÓRIAS DA BOLA

A doce história de um ex-jogador
o vendedor de
doces Paulino
Correia Teixeira

carrega consigo
uma bonita história,
mas que poucas

pessoas conhecem

J.ARAGuÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

g
uem o vê vendendo doces

pelas ruas de Jaraguá do
S e Guararnirim, não imagina
o quanto de história ele carre

ga junto com seu carrinho. Seu
nome é Paulino Correia Teixei

ra, ex-jogador do Sport Club In
ternacional de Porto Alegre na

década de 50. Há 15 anos reside
em Iaraguá do Sul, para onde
veio a convite de um, dos seus

cinco filhos.

Hoje com 74 anos, Pauli
nho (como ficou conhecido no

mundo do futebol), caminha
cerca de 10 quilômetros por dia,
entre terça e sexta-feira, para
vender seus doces. O esforço é

necessário, pois a aposentado
ria de um salário mínimo mal

paga as contas básicas. Com

IRONMAH
Milcke vencido
pelo AtClccunG
A aventura de disputar
aMaratona do Deserto
do Atacama não foinada
fácil para o jaraguaense
Mareio Milcke, Depois de

perder o vôo deida e ter

que transferir sua viagem,
o atleta teve apenas 8
horas para se ambientar
ao duro clima do deserto
e à altitude de quase 3.000
metros. Aguentou correr
por34 quilômetros, mas a
partir daí começou a sentir
à falta de oxigênio e urna

forte cãibra. "Não consegui
. bom um resultado, mas
com certeza haverá as

próximas maratonas para
serem feitas"; analisa
Milcke. séli foco agora
é o Ironman 2012, que
acontece em maio.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

seu empenho e suor, consegue
triplicar a renda. Para isso, con
ta com a parceria de sua espo
sa, que trabalha em uma loja de
chocolates e o ajuda na fabrica
ção dos doces.

Desde a década de 80 con

vive com uma doença chamada
tremor essencial. Apesar de he

reditária, sua causa ainda é des
conhecida. Alguns acham que a

doença só se-manifestou devido
às pancadas que recebeu quan
do jogador, Ele atuava como

volante, na equipe colorada
conhecida como "Rolo Corrt
pressor". Já Paulinho- crê que a

doença se manifestou devido à
estressante vida de motorista

que levava na época, quando
trabalhava.dia e noite.

Saudoso, gosta de falar. so
bre sua passagem pelo futebol,
onde também defendeu o por
to-alegrense Cruzeiro. "Eram
outros tempos. Éramos todos
amadores e' jogávamos por amor
à camisa do clube", lembra. No
fim do ano conquistou um gran
de prêmio por sua dedicação ao

Internacional. Foi reconhecido
como ex-jogador, com direito a

carteirinha nominal. Desde en

tão a carteirinha não sai de seu

bolso, assim como o colorado
não sai de seu coração.

- f
I

I
\

1
I

Inscrições abertas para oito
. competições emGuaramirim
Dando início à execução de

seu calendário de atividades,
a Secretaria de Esporte e Lazer
de Guaramirim está com inscri

ções abertas para oito eventos.

Eles contemplam cinco modali

dades esportivas e são voltados
- para homens e mulheres de' di
ferentes faixas etárias.

"Começamos o ano com

muitas competições, que objeti
vam incluir a família, estimular
a participação das mulheres e

diversificar as modalidades

praticadas no município", afir
ma o secretário Irvando, Luiz
Zomer. Entre as competições
com inscrições abertas, des-

<taque para o Campeonato Var
zeano de Futebol, da primeira e

da segunda divisão. As equipes
,

interessadas têm até o dia Iode

, março para se inscreverem.
Na bocha, as inscrições são

para - 2° Campeonato de Ca

sais, com término no dia 22.

Competição, que se consolida ano

após 'ano, já,conta,cem duas 4ivisões

i:
--'

O 4° Campeonato de Futebol
de Areia Adulto Feminino tem

inscrições até o dia 24. Já o 8°

Campeonato de Futsal Sênior
aceita inscrições até o dia 27.

No vôlei de areia, o Campeo
nato de Duplas Masculino e

Feminino acontece nos dias
25 e 26, com inscrições no local
(campo do Avaí).

Os interessados em participar
dos eventos devem residir, traba
lhar ou terem nascido em Guara

mirim, além de ter idade e gêne
ro de acordo com a exigência de
cada campeonato. No total, está
prevista a realização de 47 com

petições no decorrer do ano.

No total, está prevista
a realização de 47

competições durante
o ano. Oito estão com

inscrições abertas.
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NACIONAL

fia e Inter avançam
na Libertadores
Em jogos difíceis,
Flamengo e Inter

avançaram para a

fase de grupos' da
Taça Libertadores

AGÊNCIA AVANTE!

.OFlamengo suou para eliminar
o Potosí, ao vencer no Enge

nhão por 2 aO. LéoMouramarcou o

primeiro aos 39' da primeira etapa.
Ronaldinho fechou o placar aos 47'
do segundo, colocando o Flamen

go no Grupo 2 da próxima fase.
Em Manizales, o Once Caldas

precisou de três minutos para
pular na frente, com Luis Nuüez,
de pênalti. O Internacional al

cançou a virada em dez minutos,
com D 'Alessandro, aos 11' .üam
bém de pênalti), e Tinga, aos 21'.
Três minutos mais tarde Gonzá
lez empatou a partida, resultado
que persistiu até o final. Agora, o
colorado disputa.o Grupo 5�

Pela quarta rodada do Campe
onato Paulista, Corinthians e Pal
meiras venceram apertado. O Ti
mão bateu o ltuano por 1 a O fora de
casa - com um golaço de Paulinho
(32'11T) - e lidera a competição. .

Em noite de Marcos Assun

ção, o Palmeiras venceu o Mogi
Mirim por 2 a O. O meia marcou
duas vezes, em cobranças de fal

ta (2' IlT e 42' 12T).
São Paulo e Santos entram em

campo hoje, enfrentando respec
tivamente Guarani e Oeste.

No Campeonato Carioca, Vas
co e Fluminense entraram em

campo ontem. O Vasco venceu o

Bangu por 3 a 1 em Moça Boni

ta, gols .de Alecsandro (22'nT),·
Thiago Feltri (27' I lT) e Bernardo
(13' 12). Tiano (37'1 lT) descontou

para o time da casa.
O Fluminense, por sua vez,

decepcionou. Empatou com o

Boavista em 1 a 1 em Volta Re
donda. Deco abriu o placar na

primeira etapa (36'), mas Somá
lia empatou no segundo (37').

o seu, no eQlpate do
numinense com

oBoavista

ANDRÉ PORTUGAL/VIPCOMM L

LéoMOwacelebraoprimeirogol,marcado
após passe de Ronaldinho GaúCho

NELSON PEREZ/FLUMINENSE FC

CAMPEONATO PAULISTA
(4URODADA)
1/2 - São Caetano lxl XV de Piracicaba

1/2 - Guaratinguetá 2xl Bofafogo
112 - Bragantino >Ix1 Portuguesa
1/2 - Comercial Zxl Catanduvense
1/2 -Mirassol1x2 Paulista

1/2 - Ituano Ox1 Corinthians

1/2 - Palmeiras 2xO MogiMirim
2/2 -19h30 - São Paulo xGuarani

2/2 - 21h - Santos x Oeste

2/2 - 21h50 - Ponte Preta x Linense

CAMPEONATO CARIOCA
(3u'RODADA)
• 1/.2 - Macaé 3xO Resende
• 1/2 - Bangu 1x3Vasco

·1/2 - Friburguense OxODuque de Caxias
• 1/2 - Fluminense 1xl Boavista
• 2/2 - 17h - Bonsúoesso.x Nova Iguaçu
• 2/2 -17h -.Madúreira x Bêtàfogo
• 2/2 - 19h30 -Volta RedondaxAmericano
• 312 -17h - FlamengoxOlaria

II CAMPEONATO GAÚGRO
(4URODADA)
• 18/1- Novo Hamburgo Ox1 Internacicnaf
• 1/2 - Cruzeiro 4x1 São José
• 1/2 - Avenida 3x3 Universidade

.

• 1/2 - Cerâmica 1x2 Lajêadense
• 1/2 - Veranópolís 5x2 Juventude
• 2/2 -19h - Pelotas xYpiranga

.

• 2/2 .s: 19h30 - Grêmio x São Luiz
• 2/2 -19h30 - Caxias x Santa Cruz
* antecipado devido a Libertadores

(4U n",u.lllrl.a.,n

·1/2 - Camboriú lx2 Criciúma
• 1/2 - Marcílio Dias 0x2 Chapecoense
• 1 /2 � Brusque Ox1 Avaí
• 2/2 - 19h - Atlético- IB x Joinville
·-2/2 - 21h30 - Figueirense xMetropolitano

MINEIRO

(2URODADA)
,

• 4/2 - 17h - América x Caldense
• 4/2 - Uh - Tupi xNacional
• 5/2 -10h30 - Boa xDemocrata
• 5/2 - 17h - Cruzeiro x Guarani
• 5/2 - 17h - Villa Nova x Uberaba
.• 5/2 -19h30 - América-TO xAtlético
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'MARCELE GOUCHE

CONQUISTA

Presídio inaugura
berçário em Jaraguá
Com um lugar adequado, bebê de cinco
meses dorme com, a mãe no novo setor

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

/\ s presidiárias gestantes do Pre
.l"\sídio Regional de Jaraguá do
Sul finalmente poderão ficar com
seus filhos na unidade prisional
até os' seis meses de vida. Nes
ta terça-feira, foi inaugurado urn

dos mais equipados berçários do
Estado. Orçado em R$ 10mil, o di
retor do Presídio, CléversonHenri
que Drechsler, conseguiu colocar

,

o projeto em prática através do

apoio do Conselho Comunitário

Penitenciário de Guararnirirn.
O lugar arejado, numa área

de 45 metros quadrados, fica na

ala feminina da unidade. Contà
com quatro camas, banheiro e

é equipado com fraldário, água
quente, aparelho de nebuliza-

bebê. A mãe tem o apoio incondi
cional da sogra, também detenta.

"Aqui é muito melhor. É arejado,
tem espaço pra ele brincar e o

bercinho para melhor conforto",
ção e outros acessórios impor- comemora a mãe, Pela lei, toda
tantes para as crianças. Os ber- a criança tem direito de ficar

ços chegam ainda esta semana, com a mãe presidiária até o seis
através do esforço do Conselho meses. "Eu saio em alguns meses
Penitenciário de Guaramirim.

'

e vou pedir para a Justiça deixá-
O pequeno Alex, de cinco me- lo comigo até eu ganhar a líberda

ses, se aconchega no novo lar des- de", almeja.
de terça-feira, junto com a mãe, A mulher, assim como a sogra,
de 36 anos. A detenta, presa há trabalha dentro da unidade pri
um ano e oito meses por tráfico, sional na produção de materiais

engravidou dentro do presídio, . para uma empresa de instru
durante as visitas que recebia do mentos musicais. Todo dinhei

marido, também recluso da uni- ro que ela e a sogra recebem é
dade. Como o berçário estava em investido no bebê com compras
construção, ela ganhou o direito de leite em pó, fraldas, frutas e

de ficar, com o bebê até a conclu- outros mimos para o pequeno. O
são da obra. Durante a gestação, a pai também auxilia com o salá

presa ocupava o alojamento cole- rio que recebe com os trabalhos
tivo com mais 35 internas. Desde que realiza para a empresa Tritec,
que o bebê nasceu, passou para dentro do Presídio. Na unidade de
urna cela separada e a contar com Iaraguá, mais de 80% da comuni
o auxílio de colegas para cuidar do dade carcerária trabalha.

Acusado dematar

colegavai a júripopular
O detento João Batista Cena

de Souza, 21 anos, enfrenta o

banco dos réus no próximo dia

28, no Fórum de Iaraguá do Sul.
Ele é acusado de ter assassina
do o colegaMarIo FIOl:, em 20 de
novembro de 2010. O júri ocor
re a partir das 9h e será presi
dido pelajuíza Franciele Borges
Agacci, tendo como promotor,
André Teixeira Miliolli. Atual

mente, João Batista aguarda julga
mento no presídio de Joinville.

MarIo foi morto no interior do
, 'bar ADJ, localizado na rua Ana

cleto Garcia, no bairro Três Rio
do Norte, em Jaraguá. Segundo os

autos do processo, ambos haviam
discutido no estabelecimento e

chegaram a se agredir fisicamente.
João teria deixado o local e se des
locado até a sua casa, no mesmo

bairro. Lá, afiou por diversas vezes
uma faca de cozinha de 17 centí

metros, a escondeu na cintura e

voltou para o bar onde passou
novamente a discutir com a víti
ma. Ainda de acordo com o pro
cesso, João golpeouMario quatro
vezes. Uma das facadas atingiu a

lateral esquerda do tronco, logo
abaixo' da axila, golpe que teria
sido fatal. Ele foi presohoras de

pois pela Polícia Militar.
Dia 9 de março é avez de lona

than Ribeiro Barbosa ir a júri po
pular, em Iaraguá. Ele é acusado
de tentativa de homicídio con

tra Miguel de Quadros. O crime
ocorreu dia 25 de março do ano

passado, em frente ao estabele
cimento Líder Club, localizado
na avenida Prefeito Waldemar
Grubba, no bairro Vila Lalau.

Dinamite é encontrada
em bairro de Guaramirim

(aproximadamente 15mgl
e 40 centímetros de cordel
detonante nitropenta,A
banana de dinamite estava -

sem a espoleta de ignição.
O objeto foi fotografado e

encaminhado para o Bope.
i Os policiais orientaram
a retirar omaterial e o
acondicioná-lo dentro de
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Faça revisões em seu veículo regularmente.
www.vw.com.br. Promoção válida até 02/02/2012 para veículos Okm, pintura sólida e custo de frete incluso. Novo Jetta 2.0 Total Flex, transrnis-
são manual (cód, 1623H1). Preço à vista a partir de R$ 65.755,00. '

_.aufoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
_

BANCO VOLKSWAGEN __ '

4732746000

Chia Integral: Jonte de fibras, minerais e ômega 3. C ia" ..

",rô
. A Chia Integral é fonte de fibras mucilaginosas que quando ingeridas
em sua forma integral, forma um gel no estômago que aumenta a

saciedade. Além disso, a Chia Integral é fonte de ácido graxo,
Ômega 3 e ,proteínas que contribuem, para o antienvelhecimento. É
rica em fibras, minerais, livre de colesterol e sem glúten, tornando-

,

se assim excelente fonte de energia e construtor de resistência
fisica.

'

A Chia Integral forma um bolo gelatinoso no estômago que promove
sensação de saciedade prolongada, reduzindo a fome excessiva.

� .., chia age de três formas que contribuem no emagrecimento:
Causa saciedade: seus componentes são mucilaginosas, ou seja,
ri as em fibras que ao entrarem em contato com a água, formam

gel no estômago, diante dessa reação, a digestão torna-se mais
enta. Assim, o indivíduo fica satisfeito mais rapidamente e, então,
passa a consumir porções menores.
Combate inflamação: a gordura é resultado de um processo
inflamatório do_organismo, que deixa de enviar mensagens de
saciedade ao cérebro. Com isso, perde-se o controle sobre a fome
a ponto de comer e nunca se sentir satisfeita. O êmega 3 presente
no grão combate essa inflamação, &judando o corpo a recuperar o

- controle sobre o apetite.
Desintoxica: a fibra regula o trânsito intestinal e limpa o organismo.

"

Beneficios:
- Promove saciedade
- Desintoxica
- Redução do' colesterol
- Controla a glicemia
- Regula o intestino
- Previne o envelhecimento precoce
Na Farmácia Ekilíbrio você encontra esta novidade em cápsulas!
Consulte seu médico ou nutricionista!

.

A farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem
estar!

�€.\'RA DE JARAGUA Do
�� 8�
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas - Fitoterápicos
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