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A partir demarço, cidade contará com um

estúdio especializado em aulas de pole dance!

Há um anomorando em

Iaraguâ; atriz cearense
ÂngelaEscudeiromostra

sua arte nas escolas.
Página 16

� RECICLE A INFORMACÃO. PASSE

�I:J ESTE JORNAL PARA ÓUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

Crtmes sem solução
por falta de pessoal
Sem uma equipe especializada para atuar na investigação, inquéritos de
homicídios são encaminhados ao Fórum sem que os autores dos crimes

sejam descobertos. Além da falta de policiais, ainda não há prazo para
. - implantação da Diretoria de Investigação Criminal (DIC) erri Jaraguá.

Página 23

MILHO NO LUGAR ERRADO
-

A linha férrea que corta o Centro de Corupá está tomada
pelo mato e moradores reclamam da proliferação de ratos e

insetos. Pés de milho e soja de sementes caídas dos vagões
cresceram no local. A assessoria de imprensa da América
Latina Logística (ALL) arll'ma que, pelo cronograma da

empresa, a área deve ser _limpa dentro de três dias. Página7

Câmara vota

alterações
Ué!estrutura
UM DOS PROJETOSEX�I
a exigência do nível de
escolaridade para os cargos
de assessor parlamentar
e de chefe de gabinete do
Legislativo de Jaraguá. Já
outraproposta cria plano de
cargos e salários. Matérias
devem ser apreciadas em
segundo turno hoje. Página 5

Adjsmostra
,..,

preocupaçao
coma eleição
ENnDADE LANÇA CAMPANHA

que pretende aumentar o
colégio eleitoral de Iaraguá
do Sul, qualificar o voto,
apontar prioridades para: o
desenvolvimento da cidade
e acompanhar a execução
dos planos de governo dos
-càndidatos que forem
eleitos. Página 4

iRRESPONSÁVEIS!
Pai e mãe estão em

extinção. Fazer filho
é muito fácil. quero .

ver educar...

ILUIZ CARLOS PRATES
Página3

.
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ÍNDICE PERÍODO
SELIC 10,5% 18.JANEIRO.20 12
TR 0,000% 8.FEVEREIRO.20 12

CUB 1.133,85 FEVEREIRO.20 12

BOVESPA .. -0,18% 8.FEVEREIRO.20 12

POUPANÇA 0,5887 8.FEVEREIRO.20 12

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR,

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7173 1,7178 ... -0,38%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.6400 1,7800 .. 0%

EURO (EMR$) 2,2807 2,2830 .. -0,24%
LIBRA (EM R$) 2,7219 2,7247 .. -0,73%

Mérito lojista
�1f:l17a vez, aMalwee foi
.releita para receber o prêmio
Mérito Lojista Nacional. A
empresa foi vencedora na
categoriaModa - segmento
Confecção Feminina,
destacando-se pelo conjunto de

ações promovidas pela mesma

para o desenvolvimento do

varejo no Brasil.
O evento, organizado pela

Comércio
exterior
A Fiesc lançou o calendário
de cursos voltados à área
de comércio exterior. As
aulas serão ministradas em

Florianópolis, por especialistas
da Aduaneiras, São diversas

opções de temas, Conteúdo
poderá pesquisado no site

www.fiescnet.com.br, menu
internacional, link eventos,

Juro zero
Os produtores rurais que
atuam nos cinco municípios
da Regional de Iaraguá do Sul

. e que estejam interessados
em financiamentos através do

programa Juro Zero já podem
procurar os escritórios locais
da Epagri para a elaboração de
seus projetos. A Secretaria de
Estado daAgricultura e Pesca
acaba de divulgar as cotas do
programa referentes ao ano de
2012, Somente para a região de

Iaraguá do Sul é disponibilizado
um total. de R$1,8 milhão.
De acordo com informações
do Comitê Temático da

Agricultura da SDR de Jaraguá
do Sul, a prioridade está em

contemplar projetos nas áreas
de agroindústria, hortifruti
granjeiro, mecanização e

plantas ornamentais.

LOTERIAS
DUPLA SENA

SORTEIO W 1045
Primeiro sorteio

01 - 10 - 12 - 18 - 35 - 45

Segundo sorteio

02 - 04 - 15 - 40 - 46 - 49

QUINA
SORTEIO W 2818
23 - 60 - 66 - 71 - 74

Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas, está na 33°
edição e os participantes são
selecionados através de uma

pesquisa realizada durante a
52° Convenção Nacional do
Comércio Lojista.
A cerimônia de premiação
acontece no dia 12 de abril no
Centro de Eventos e Convenções
Brasil21, em Brasília.

Petrobrás promete
José Sergio Gabrieli, que está
deixando a presidência da estatal do

petróleo, afirmou que a mesma baterá
o recorde de produção de petróleo
em 2012, �te 2011. Considerando
os investimentos que estão sendo
realizados, a emp�sa tem a obrigação
de bater o recorde de produção todos
os anos, pelo menos por uma década
e, em percentuais bem expressivos.

Publicidade na internet
O crescimento das chamadas "novas mídias", entre as quais os anúncios
em redes assumem papel cada vez mais importante, também acontece

no Brasil. Pesquisa daWark International Ad Forecast realizada em
diversos países, no entanto, mostra que o crescimento esperado no

país para 2012 estámenor que nos outros países do Bric. Rússia com
16,5%, Índia com 14% e China com 11,5% superaram largamente os

8,5% esperados para nosso país. Isto se explica em parte por causa das
deficiências nas ligações de banda largamas, no Brasil, observa-se o
crescimento na circulação de jornais e também revistas. Ainda assim,
espera-se que em 2015 o volume de publicidade na rede supere o volume
alocado para jornais e revistas. Em outros países isto já é uma realidade.

Lucro recorde
o lucro líquido anunciado pelo
Itaú Unibanco estabelece o novo

recorde de lucratividade de
bancos brasileiros, com R$ 14,62
bilhões. O recorde anterior era do
mesmo banco, também no ano

anterior. Enquanto isto, o lucro da
Caixa teve crescimento de 37,7%,
chegando a R$ 5,2 bilhões em
2011. Os bancos realmente são os

campeões em lucratividade. Para
eles não existemercado ruim.

Um drama
Finalmente, estão indo a leilão
aviões, peças e outros equipamentos
daVasp, que foi à falência em 2008.
Claro que de 2008 a 2012 vai um

longo prazo e o que ainda estava em

boas condições hoje não passa de
sucata. Este é um drama recorrente,
pois enquanto funcionários e outros

credores esperam por seus créditos,
os bens ficam depreciados pelo
tempo. O que já era pouco para
pagar as dívidas fica ainda menos.

Páscoa menos doce
Os fabricantes acenam com preços 9% mais caros que
os do ano passado, para os supermercados e lojas
especializadas. Em 2011 o aumento tinha sido de 7% em

relação ao ano anterior. O vilão da história é o açúcar.

Poder da amizade
A visita da presidente Dilma ao país de origem de seu pai despertou um
novo sentimento naquele país em relação ao Brasil e a Embraer acaba de
confirmar a venda de nove aviões para a BulgáriaAir. Claro que o produto
é fundamental, mas os amigos costumam ter prioridade nas negociações.

Edital d Inlimação com Prazn de 15 dias - Registro de lmóveís da Comarca de Jaraguá do SuVSC-lsa Marta Mohr Ziemann,
Oficiala ,da Registro de trnoveis oda Comarca de Jaragua do Sul(SC), no uso de suas atribuições legais, na forma preconizada
pelo§4-, do artigo 26, da le; n 9.514/97, atraves do presente edital promove a intimação do Sr. Alan Guedes de Macedo,
brasileiro. terrarnenteiro, SI n 4.826.906-9-SESP/SC, CPF n' 052.447.279-31, e sua esposa Ana Claudia Oeckler de Macedo,
brasileira; costureira; CI n 5.430.980 SESP/SC, CPFn" 061.300.959-29, casados pelo regime da comunhão parcial de bens,
na vlgencl� da lei n 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 636-Cecllia Marquardt n' 70, bairro Rau, neste município
de Jar�gua �o Sul (SC), para fins d.e cumprimento das obrigações contratuais vencidas, decorrentes do financiamento
lmoblllário n 000564842-4 (Grupo 0402, Cota 072), firmado em 30/10/2007, garantido por alienação fiduciária: perante
Bradesco Administradora de censéretcs lida.; registrado neste Cartório Imobiliário sob o n° R.3-42.756 ficha 01V/02 Livro
n" 2, na mat!icula imobiliária n° 42.756, referente ao imóvel situado na Rua 1096-Pedro Francisco Freiberger, s/n', lote n'
45, bairro Tres .RIOS do-Sulnesta cidade. E como o fiducíante retro nominado esteja em lugar incerto ou não sabido, não
tendo sido, pOIS, passivei intima-Ia pessoalmente.. o faz a Oticlala slgna�aria, através do presente Edital, para que o
flduclante compareça a este OfiCIO de Registro de Imóveis, Situado na Rua Barão do Rio Branco n" 414 sala 02 Centro nesta
cidadede Jaraguá do Sul (SC), onde deverá purgar a mora do débito em atraso, acrescidos dos encargos contratuais no

prazo Improrrogavel. de _15 dias, contados da data da última publicação deste Edital, cientificado, ainda, de que O não
cumprimento da obriqação no prazo aqui estipulado, garantira o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor
do �redor fidu;iário -Bradesco Administradora de Consórcios Uda., CNPJ n' 52.568.821/0001-22, nos termos do artigo 26,
§ 7 ,da lei n 9.514/97. Jaragua .do,Sul (SC), aos, 30. de Janeíro de 2012.,A Oficiai. ,-, Is. Marta Mohr Ziemann

Um risco
Algumas análises dão conta de que a expansão da
China poderá cair pelametade, caso a situação da
Europa se complique ainda mais. Este é um bom
motivo pelo qual a China já cogita ajudar os países
europeus com parte de suas imensas reservas.

,

Indices econômicos
A última estimativa do mercado para a inflação medida
pelo IPCA , publicado na revista Focus do Banco Central,
cresceu ligeiramente de 5,28% para 5,29%, o que não pode
ser considerado uma tendência de alta. Também reduziu a

estimativa da taxa cambial do dólar para o final deste ano que
era de R$1,78 e passou paraR$1,75. Quanto ao PIB de 2012, a
estimativa está em 3,3% e a Selic para o final do ano é estimada
em 9,5%, voltando a crescer para 10,75% no final de 2013.

Poupança
Em janeiro, a captação líquida da caderneta de poupança
ficou negativa em R$ 2,838 bilhões, revertendo uma situação
observada ao longo de diversos meses. Significa que os

brasileiros que já poupavammuito pouco estão poupando
ainda menos. O endividamento é um dos fatores que estão
levando a esta situação. É uma grande preocupação, pois
os depósitos em caderneta de poupança são a grande fonte
de recursos para o Sistema da Habitação. Enquanto os

depósitos cresciam, os financiamentos imobiliários
podiam ser ampliados.

Código Florestal
Os manguezaís serão o-grande tema dos debates que
deverão acontecer na Câmara dos Deputados durante a

apreciação do texto aprovado pelos senadores. O Brasil

possui o segundo maior volume de,mangues do planeta e o

texto do novo código abre espaço para sua'ocupação parcial.
Embora a defesa deste frágil habitat seja uma obrigação
de todos nós, o fato é que hoje a legislação não inibe a

ocupação destas áreas por habitações irregulares e dificulta
enormemente projetos importantes para toda a sociedade.
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Pai e mãe estão em extinção, em extin

ção. Fazer filho é muito fácil, quero
ver educar, segurar as rédeas da educa

ção, dar limites, reprimir, dizer não. Que
ro ver. Fazer filho qualquer bicho faz ...

Acabei de ficar irritado com o que li
num jornal, e não devia. São tantos os

casos, tantos os exemplos que já era para
eu ter perdido a indignação com a falta
de pudor de muita gente que anda por aí
com cara de gente séria, só a cara.

O que há de crianças sem pai nem
mãe é um caso sério, muito mais sem pai
que sem mãe. Os homens fazem os filhos
e caem fora, as crias, desculpe, quis dizer

as crianças, ficam com a mãe. Será mes
mo que são mães?

Acabei de ler sobre uma aposenta
da que sustenta a neta, sustenta porque
a filha não tern recursos para manter a

criança na escola e o pai da criança é um

pobretão sem fundos.
Pois é, mas como é que dois pobretões

sem eira nem beira casaram? Por que não

pensaram antes que teriam que sustentar
os filhos e que esse sustento custa caro?A
tal avó disse textualmente - "É roupinha
do balé, uniforme, tênis, condução esco

lar, tudo, quem banca é a vovó ... "

Vovó não tem que bancar nada. Se a le-

viana da filha soube se "dar" para um po- .

bretão que agora segure as pontas. É por
isso que digo que pai emãe estão em extin

ção. Os pais têm obrigação, obrigação, de se
meter na vida "amorosa" dos filhos. Quem
é o namorado, o que faz, o que estudou,
com quem mora, quem são seus pais, que
tipo de caráter tem, tudo, têm que saber e

procurar saber de tudo. Mas que nada, se
omitem, não semetem e dá nisso que anda

por aí, a vovó, o vovô tem que segurar as

pontas das filhas irresponsáveis que sou

beram, ah, se souberam, fazer o filho ... Mas
. criar, educar e manter, ah, isso não sabem
ou não podem. Irresponsáveis.

E MAIS... IRMÃS
Considero gravíssin:a falta de respeito uma mulher

"desovar" a filha no colo da avó para a avó cuidar. Avós
não têm quecuidardefilho de ninguém, avó não éparen
te. - Ah, mas eugostomuitodaminha netinha! Tudo bem,
mas a avó não tem que cuidar dà netinha, a filha que a

fez que cuide. Se não pode cuidarfoimuito irresponsável
aofazera criança, Fazer elasoube. Irresponsável.

Irmãs podem ser tias, nunca ba
bás dos filhos da irmã. Estou cansa

do de ver tias cuidando de sobrinhos

enquanto amaninha trabalha, estu
da, saiparadivertir-se...Éo quemais
se vê, irmãs cuidando dos filhos da
outra. Fez ofilho?Cuida.Assume.

PAIS
.

E sem essa de que os filhos não têm

que "prestar contas" do que fazem e de
com quem andam par aí. Têm sim. E nos

detalhes. Mas é claro que a cobrança cabe
aos pais, sempre, desde cedo. Deixar para
depois será tarde, tarde, os avós viram ba
bás e banco 24 horas. Deu para entender?

DO LEITOR

Uma das coisas mais difíceis

para quem escreve é ter a per
cepção de que deve existir motivo

.

ou razão plausível para se colocar
um assunto no papel. Nesse aspec
to me dou a liberdade de escrever

apenas assuntos que me tocam.
Mas para que falar sobre per

cepção, motivos para escrever? Na
verdade, nesse breve período de
férias que tive, pensei muito sobre
o Brasil e seu atual papel no mun
do, sobre o governo da presidenta
Dilma, sobre a crise mundial, e,

particularmente nesses últimos

dias, sobre a tragédia da queda
dos prédios no Rio de Janeiro.
Nesse contexto político e dramá

tico, uma coisa é certa: o aspecto
técnico pode ser a chave da/solu
ção de grande parte dos proble
mas atuais da humanidade.

Explico. O Brasil vai bemporque
Dilma é uma técnica e não política.
Dei-me conta disso principalmente
quando ouvi, com enorme satisfa

ção, a queixa do porta-voz do Irã,Ali
Akbar Iavanfekr: disse ele que "Lula
está fazendo falta". Dei-me con-

FALE CONOSCO

ta disso quando vejo Dilma indo a

Cuba e evitando assuntos políticos
internos, mas também não se mos

trando conivente com a ausência
de direitos humanos na ilha. E tam
bém quando ela demite sem dó mi
nistros sob suspeição, e principal
mente porque é seu costume falar

pouco e pensarmais em números.
É triste saber que a permeabili

dade do pensamento técnico POUCQ
é difundida no nosso país, de colo
nização ibérica. Digo isso em todos
os aspectos da nossa sociedade, e

reforço aqui, também como na po
lítica de gestão de um país, a impor
tância do asseguramento de 'cunho

. tecnicista na análise dos prédios
antigos ou novos mal construídos
é essencial. Se essa visão fosse mais

presente, poderíamos evitar desas
tres urbanos que envolvem prédios,
deslizamentos, enchentes e tragé
dias por aí afora.

Por bem, com a gestão Dilma,
.a técnica parece prevalecer.

l'enlando RizzoIo,
advogado e jomalista

CHARGE

f!..r
[

As velháspráticasque
hádécadasmarcam a

vidapolítú;� brasileira
geraram umamdrca bem
difícil de seresquecida: o
descrédito porpartedos
cidadãos em relação aos
políticos.A cada dia, os
jornais e emissoras de
televisão estampam casos

emais casosde corrupção
e desvio de verba pública.
Além disso, a população
está acostumada com as

autudes. típicas deperíodos
eleitorais, como presentes e
favores em troca de votos.

. .. Tudo isso ajuda a
população a ter uma
imagenrequiuocada
do que o papel dos
políticos, que cada vez

maisgovernamBl'fl causa
própria.Por isso, um
dos maiores desafios da
sociedade éformar e eleger
candidatos que honrem
com suas.funções e possam
recebera confiança dos
eleitores.
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PREPARAÇÃO DE VEREADORES

Avevi lança inscrições
para curso de formação
Interessados em seguir.
carreira política terão
palestras e informações
sobre a função pública
REGIÃO

ALEXANDRE PERGER

A noite de ontem na Câmara de Verea
dores de Iaraguá do Sul foi marcada pelo
lançamento das inscrições para o curso de

"Formação de Dirigentes Públicos", promo
vido pela Avevi (Associação das Câmaras e

Vereadores doVale do Itapocu). São 60 vagas
disponíveis para toda a comunidade e as au

las iniciam no dia 3 de março, prosseguindo
até dezembro deste ano.

Resgatar a imagem dos políticos peran
te a população é um dos objetivos do cur

SOl que visa orientar os futuros.candidatos
a fazer campanhas sem promessas que não

podem ser cumpridas por um vereador. "A
comunidade precisa entender que o verea

dor é um elo com o Executivo, mas não tem
o poder de realizar obras. Dessa forma, po
demos salvar esse crédito das pessoas com
os políticos", ressalta o presidente da Avevi,
Valmor Pianezzer. Para o vereador, um dos

principais problemas é a falta de informa

ção, que acaba gerando muita confusão so

bre o papel do Legislativo e do Executivo.
Pianezzer defende que todas as pessoas

que pleiteiam um cargo político deveriam

passar por um curso de formação como

esse, "porque muitas pessoas têm a inten

ção, mas nem sempre sabem a verdadei
ra função do vereador". O resultado desse
curso, segundo o presidente, serão parla
mentares mais qualificados.

Alunos

Líder comunitário no bairro Jaraguá 84
há cerca de quatro anos, Adilson Braun vai
fazer o curso pela segunda vez - a primeira
foi em Corupá. "É importante para saber o

que o vereador pode fazer ou não. Mesmo

que não for eleito, já serve para poder cobrar
dos eleitos", comenta o líder. Adilson ressal
ta que o trabalho de um vereador é diferen
te do que faz um presidente de associação
de moradores, "porque o parlamentar lida
o tempo todo com dinheiro público etem

mais responsabilidades". O líder comunitá
rio pretende se candidatar a vereador nessas

eleições pelo PartidoVerde.
Mesmo vindo de um segundo manda

to como vereador em Iaraguá do Sul, Jaime
Negherbon já se inscreveu para participar
do curso oferecido pela Avevi. "Já fiz outros
cursos, mas nada melhor que fazer sempre
mais e estar se aprimorando", explica Jaime,
�Jí:; IW�����lJl;t!i1 �q.,Ç,âWílÇ,! d�)ª�agyá. _q(')_�lll. . " .

Valmor Pianezzer diz que objetivo émelhorar a imagem do político perante a população

Lançada campanha para o voto consciente
ARQUNOOCP

De olho nas eleiçõesmunicipais
deste ano e no pleitopresidencial de
2014, a Acijs (Associação Empresa
rial de Jaraguá do Sul) lançou a cam
panha doVoto Consciente, que tem
o objetivo de aumentar e qualificar _

o eleitorado jaraguaense. O presi
dente da associação, Durval. Mar
catto, afirma que o entendimento
é de que a entidade precisa ter uma
participação nas eleições.

A campanha será dividida em

três fases. No primeiro momento, o
foco é aumentar o colégio eleitoral

,

da cidade, que hoje é de 102,3 mil
eleitores. Para isso, será incentivado

.

que as pessoas vindas de outras ci
dades transfiram o título de eleitor

para Iaraguá do Sul. Além disso,
os jovens com idades entre 16 e

\

18 anos, que não são obrigados a

votar, também serão incentivados
a fazer o título de eleitor.

A segunda fase será de qualifi
cação do colégio eleitoral jaragua
ense. "É importantes que as pes
soas votem e não justifiquem seus

Marcatto defende que é necessário votos", diz Marcatto. Para o em-
aunteIIfaI:! o --,,""_

'

.......,eleitOral da cidade
___ ._ "'._,��;._" ,.,���.�.. -'-'�.. '"'"'''�.�.�p�re_s_ário, isso também

é

uma for-

ma de preparar os eleitores para
o pleito de 2014, quando serão
eleitos deputados e seria a hora de
aumentar a representatividade da

região naAssembléia e também na

Câmara dos Deputados.
Na terceira fase, será elaborado

um documento com algumas rei
vindicações dos partidos políticos,
"Vamos levantar os pontos pri
mordiais para o desenvolvimento
de Jaraguá do Sul e depois vamos
reunir os candidatos para partici
par de uma plenária da Acijs", ex
plicaMarcatto.

Por último, depois das elei

ções, a entidade pretende acom

panhar a execução do plano de

governo dos candidatos eleitos,
para ver se as promessas feitas
serão cumpridas.
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Daiana Constantino - Interina

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br
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Alterações na Câmara de Jaraguá
Dois projetos que preveem alterações
na legislação da estrutura
administrava da Câmara de
Vereadores deJaraguá do Sul foram
votados na sessão de terça-feira, dia
7. As propostas não estavam na pauta
e foram colocadas em apreciação pela
MesaDiretora durante a plenária.

Jogo duro
Seguindo a linha de não prestar
esclarecimentos àpopulação, o
presidente da Câmara, Ademir
Winter (PSDB), não quis comentar
sobre os doisprojetos. O vice

presidente daMesa Diretora,
Francisco Alves (PT), adotou
postura igual ao tucano.

Interess�
particular
Ao colocar em votação o projeto que
não exige o nível de escolaridade
para os cargos �e assessor
parlamentar e de chefe de gabinete,
AdemarWinter (PSDB) atende aos

interesses dos colegas da Câmara.
A intenção de alterar a legislação
é antiga e surgiu a partir de uma
manifestação do Tribunal de Contas
do Estado. O órgão questionou o

emprego de pessoas sem o 2° grau
completo nos cargos de assessoria
parlamentar no Legislativo de

Iaraguá - escolaridade que hoje é

exigida legalmente.

Bastidores
A decisão de excluir a exigência
do nível de escolaridade

para os cargos de assessor

parlamentar e de chefe de
. gabinete do Legislativo foi
tomada porque os vereadores
AdernarWh}.ter (PSDB), Lorival
Demathê (PSD) e José Ozõrío
de'Ávila (PSD) empregam
pessoas sem o 20 grau
completo, conforme exigido
por lei.Verdade?

Leitores! "

Acompanhem o, trabalho realizado

pelaAvevi (Associação dos
Vereadores doVale do Itapocu) em
prol da formação dos políticos na

'

página 4. Já com os tipos de políticos
que o chargista Fernando Bastos
apresenta na ilustração de hoje, na
página 3, tenha cuidado! .

Aprovadas por unanimidade-as
matérias voltam a ser analisadas em

segundo turno hoje, às 18h.
O projeto de resolução exclui a exigência
do nível de escolaridade para os cargos
de assessorparlamentar e de chefe de
gabinete do Legislativo.A outra proposta
cria um plano de cargos e salários para

ocupações efetivas, além dos valores
adicionais defunções 'gratificadas,
assim como estabelece os vencimentos

para os cargos em comissão. O texto

ainda informa que Os -vencimentos e os .

adicionais serão atualizados nos mesmos
índices das concessões de reajustes aos
servidores municipais.

DEMOCRATAS
SE REÚNEM

demar Possamai cDEM} pretende reunir a executiva do parti
do na - próxima semana. O democrata está otimista quanto às

articulações para as eleições municipais. Com o presidente da

genda estadual, Paulo Gouvêa, o parlamentar planeja um en

contro ainda neste mês.

·Versão do del1loGl'ata
Para o vereadorAdernar Possamai (DEM),
épreciso haver flexibilidade nas regras de
contratação para cargos políticos. "Priorizo
a formação acadêmica,mas compreendo
avontade dovereador de contarcom

.

pessoas da sua confiançaque àsvezes
não possuem o grau de escolaridade
legalmente obrigat6rio".

Atenção!
,-

Por outro lado, não se pode esquecer que a

assessoria parlamentar exige do ocupante
do cargo, muitas vezes, o conhecimento de

advogado, administrador, professor, para
que se possa entender a Lei Orgânicado
Município, o Regimento Interno da Câmara,
projetos de lei, entre outros.

A título de informação
Hoje, a remuneração dos parlamentares
soma R$ 2.455,39 e dos chefes de gabinete
totaliza R$ 2.709,95.

Vereador relembra
Jaime Negherbon (PMDB) recordou na
tribuna da Câmara o problema de um prédio
abandonado que fica na rua DonaMatilde,
bairroVila Lalau, tema de reportagem
publicada no jornal O Correio do Povo na
última semana. O peernedebista anunciou que
irá procurar a promotoria pública da Comarca
de Iaraguá em busca de soluções para os

moradores da localidade.

Seminário
Ex-prefeito de Guaranürim, Mário Sérgio Peixer
(à direita na foto) participou do seminário
do DEM Nacionalvoltado para candidatos a

prefeitos. EÍn São Paulo, democratas do país
todo foram orientados sobre o uso das redes,
sociais durante a campanha eleitoral, entre
outros pontos. Estiveram presentes no evento
que aconteceu na segunda- feira, dia 6, o líder
dos democratas na Câmara Federal, o deputado
Antônio CarlosMagalhães Neto, o líder do partido
no Senado, Demóstenes Torres, o governador
de São Paulo, GeraldoAlckmin, e o presidente
legenda nacional, senadorAgripino Maia.

DIVULGAÇÃO
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EDUARDO MONTECINO

REFORÇO

MTE terámais um funcionário
Agência que atuava com apenas uma

servidora, passará a contar com novo

colaborador transferido de Brasília

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

A pós meses de atendimento

r1tumultuado, a agência do Mi
nistério do Trabalho e Emprego
(MTE) de Jaraguá do Sul terá novo
funcionário. Thiago Longo Marca
rini atualmente trabalha em Brasí
lia (DF) e pediu transferência para
Jaraguá em função de ter parte da
sua família na cidade. Conforme
Leine Vasconcelos Ferreira, fun
cionária do MTE no município, as
previsões são para que Marcarini
inicie o trabalho daqui duas sema
nas. "O atendimento deve melho

rar", acredita. A servidora salienta
, que algumasmudanças estão para
ser colocadas emprática e será im

portante contar com mais um co

Iaboradorneste momento.
Conforme a assessoria de co

municação da Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego
do Estado de Santa Catarina, a

decisão veio de uma audiência,

no dia 2 deste mês, entre o su

perintendente regional, Rodrigo
Minotto, e o Ministro do Trabalho
e Emprego interino, Paulo Rober
to dos Santos Pinto. O pedido de

urgência teria partido de Minotto

por atentar-se para os problemas
ocorridos naagência de Jaraguá do
Sul. A confecção e entrega das car
teiras de trabalho e o recebimento

, do seguro desemprego foram os

serviços mais prejudicados.
Como mostrou reportagem

do OCP de 20 de janeiro deste
ano, no último semestre de 2011
dois funcionários foram trans

feridos para agências de outros

municípios por motivos de saú
de. No dia 18 de janeiro, o supe
rindente Rodrigo Minotto esteve

em Iaragua, Na visita pode ana

lisar a situação da agência. Mi
notto estuda a possibilidade de
convocar um terceiro servidor,
que dependerá de ajustes nas

chamadas do concurso público
em vigor até 2013.

RodrigoMinotlo pretende convocarmais
um servidor para atender em ,araguá

Desde o segundo bimestre de 2011, MTE tràbaIba com uma colaboradora

TRANSFERÊNCIA
Pedido emergencial
De acordo com Minotto, após ter tomado conhecimento da situação, ele viu a necessidade e

urgência em resolver o problema. "Estamos preocupados com a qualidade da nossa prestação de
serviço", afirma. "De imediato o ministro se sensibilizou com o pleito", lembra. O superindente
apresentou a possibilidade da remoção do servidor em Brasília. Segundo Minotto, de pronto o

ministro autorizou a vinda deMarcarini e a portaria foi publicada no dia seguinte à audiência.

Thiago Longo Marcarini reside em Brasília há dois anos e sete meses. Ele está consciente da
demanda de trabalho em Jaraguá. "Sou servidor público e sei das minhas responsabilidades,
portanto, desde que assumi eu lido com essa responsabilidade. Já venho de um local onde havia
muito trabalho", comenta:Marcarini trabalhava no setor de qualificação na sede do MTE.

•

Concurso da Fatma oferece 90 vagas no Estado
A Fundação do Meio Ambien

te (Fatma) realizará concurso. As

inscrições vão até as 16h do dia
16 de fevereiro. Para Iaraguá, há
uma vaga para engenheiro am

biental, uma para engenheiro
sanitarista e uma para técnico
em atividades administrativas.
Há 90 vagas em todo o Estado e

87 dessas são destinadas a pro
fissionais de nível superior. As
outras três são para técnicos de
nível médio. Existem outras cem

que ficarão como Cadastro Re-

serva (CR) e as de Jaraguá estão

incluídas neste grupo. Segundo
assessoria de comunicação da

Fatma, os CR serão convocados
conforme a necessidade.

Uma regional da Fatma está

prevista para ser inaugurada em
Jaraguá no próximo mês. As va

gas são para cargos de Analista
Técnico .em Gestão Ambiental
classes três (nível médio) e qua
tro (nível superior). As inscri

ções serão realizadas pela inter
net (fatma201l.fepese.org.br).

O valores da taxas de inscrição
são de R$ 90 'pata os cargos de
Analista Técnico de Gestão Am
biental (nível superior) e R$ 60

paraAnalista Técnico de Gestão
Ambiental (nível médio). A pro
va escrita está prevista para ser

realizada no dia 4 de março. Os
testes serão aplicados em Blu

menau, Caçador, Chapecó, Cri
ciúma, Florianópolis, Joaçaba,
Ioinville, Lages, Mafra e Rio do
Sul. Os salários variam entre R$
2.543 e 3.426.

EDUARDO MONTECINO

Há 90 vagas ein todo o Estado e 87 são
destinadas a cancIidatos com nível superior
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FALTA DE LIMPEZA

Matagal toma conta de ferrovia
Passagem está comprometida e moradores
reclamam da proliferação de ratos e insetos
CORUPÁ
TITAPRETTI

Em meio à linha férrea que corta
o Centro de Corupá, o matagal

que cresceu entre os pedregullios
trouxe ao local uma situação pecu
liar: pés de milho e soja brotaram,
possivelmente germinadas de se- .

mentes caídas dos vagões dos trens.
Segundo o montador de má

quinas Natalício Damasio, 38

anos, o mato tem atraído muitas
moscas e baratas ao longo da
ferrovia. "Estamos preocupados
com a proliferação de doenças,
é uma questão de saúde pública.
Além disso, a altura do matagal
também prejudica a passagem
dos pedestres", afirma.

Damasio procurou o jornal
O Correio do Povo para fazer a

reclamação em nome de outros

moradores do local. Ele diz que
muitos corupaenses estão in

dignados com 'O caso. "Há pes
soas que já encontraram cobras
e ratos nas redondezas do mato.

Além da má aparência que a ci
dade fica, o mau cheiro vindo
dos trilhos também incomoda".

Segundo a assessoria de im

prensa da América Latina Logísti
ca (ALL), empresa que tem a con

cessão da linha férrea, a limpeza
da faixa de domínio da ferrovia
tem um cronograma a ser seguido
e, até a tarde de ontem, a equipe
estava realizando a limpeza nas

cidades de Mafra e Rio Negrinho.
A assessoria informou que, dentro
de três dias, uma equipe chegará
aomunicípio de Corupá, seguindo
para Iaraguá do Sul e Guaramirim.

Entretanto, o procedimento
que será realizado em toda a ma

lha ferroviária é o da capina-quí-
/ mica, método aplicado no contro
le de plantas e vegetação através
de produtos químicos, que substi
tuirá a roçada. Ao OCp, a assesso

ria daALL garantiu que a empresa
possui autorização do Ibama (Ins
tituto Brasileiro doMeioAmbiente
e dos Recursos Naturais Renová

veis) para realização da prática.

FOTOS EDUARDO MONTEClNO

Milho e soja brotaram entreôs trilhos de trem no Centro de COrupá

Cruzamentos obstruídos é outra reclamação
Natalício Damasio, porta-voz

de alguns moradores de Corupá,
afirma que outro problema cau

sado pela rede ferroviária é o do
constante impedimento de pas
sagens no Centro da cidade. Ele
afirma que vagões daALL já che

garam a ficar por até duas horas

parados, ao mesmo tempo, no
meio de três cruzamentos da
cidade: nas ruas Nereu Ramos,

Duque de Caxias e Miguel Len
nert. "A fileira de carros que for
ma atrapalha o trânsito e preci
samos dar a volta na cidade para
chegar ao destino final. Ummo

rador já chegou a ter que escalar
um vagão de trem que estava em
sua rua, para chegar até em casa,
no meio da chuva." ,

A assessoria de imprensa da
ALL informou que realizou um

r

levantamento de controle demo

vimentação de trens e, se essa si

tuação ocorreu, deve ter sido um
fato isolado, motivado por uma
anomalia, pane no trem ou troca

de maquinista. A empresa de
clarou que o tempo de parada é

de, normalmente, 15 minutos, e

que vai continuar acompanhan
do amovimentação para identifi
car uma possível falha.

TRANSPORTE COLETIVO

Pesquis'a será analisada
o resultado da pesquisa

, do transporte coletivo de
.

Jaraguá do Sul, realizada
em setembro do ano

passado, foi entregue
ontem para a comissão
de trânsito da Prefeitura.
Mas o resultado final
sobre a situação do

transporte coletivo da
cidade ainda não foi

divulgado. O documento,
composto por sete
volumes, passará por
uma analisa para que
se çQrrijam possíveis
�rros e depois será
devolvido ao Instituto de

Pesquisas Catarinense,
que fará o texto final
da pesquisa. "Depois
que for tudo conferido
os últimos detalhes,
vamos encaminhar de
'v-olt<l", explica o diretor

'�e tfânsito da Prefeitma
de Jaraguá' doSul, Zeca
Schmitt. A expectativa

é de que a análise da
comissão termine hoje
e a apresentação dos
resultados seja feita.
ainda este mês.

.o prazo para a entrega
tlos resultados era 12
de dezembro, mas foi
prorrogado porque o

. processamento dos
dados levou mais tempo
que o esperado. A
pesquisa custou R$ 75

mil e reúne quase 2,9
mil entrevistas, sendo
700 nos pontos de fluxo
e mais 974 dentro dos
ônibus. O objetivo da

pesquisa é mapear os

principais problemas
e os pontos fracos do
transporte coletivo
de Joinville. Após a

apresentação oficial dos
'resúlt�dos, a prefeita
66cíHa Konell vai se
reunir com a Canarinho

para discutir os pontos.

I,
,

{
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História do

sporte
redacao@ocorreiodopovo.com.br

MUNGA
Alma e coração

'7\ Tos anos dourados do futebol, na década de 50, o Dom Pedro II
1 V Futebol Clube de Corupá, comandado pelo presidenteWilly
Germano Gesser, montou um dos melhores esquadrões do futebol
Catarinense daquele tempo.Conquistaram o primeiro Campeonato
Regional promovido pela recém-fundada Liga]araguaense deFutebol
em 1952; Campeonato Norte Catarinense e Torneio Início. Disputou
jogos amistosos com os times do Rio de janeiro que faziam tournées

por Santa Catarina: São Cristóvão, Madureira, Olaria, Canto do Rio
e Bonsucesso. O time azul e branco de Corupá levava multidões para
os estádios. Em uma época em que não havia televisão nem internet,
a rádio laraguâ na voz deAldo Prada eMiltonAdolar Stange levava
a emoção dos jogos aos quatro cantos do Morte Catarinense.Alídio
Pioriani era o esteio do time; no meio-campo atuava o trio de ouro: o
Taranto dava as coordenadas; Francinha era matreiro e com dribles
efintas desmontava a retaguarda adversária;Munga, o grande
guerreiro, era a alma e o coração do time, seu chute era um verdadeiro

míssil; no ataque, Horáuio, que tinha o porte atlético e a velocidade de
Usain Boltera, o matador implacável que todo time queria ter.

Dom Pedro D r. C. de Corupá • 1953 • Em pé: WWy
Gennano Gesser, Manga, ToDinhoMaba,Miquimba,

HumbertoMoretti, Zebinho, Müller e Tioão. Agachados:
Tiãozinho, Bajé, Horávio, NUo eMartinho

craque
Munga era um meio campista dinâmico e de excepcional porte
atlético. Atacava e defendia com pleno domínio de espaço e

tempo. Era lépido, de drible curto, enxuto, eletrificado, sangue
frio, com chute forte e preciso. Exímio cobrador de faltas, nos
dias de chuva a bola molhada saía sangrando de seus pés e ao
longo da trajetória sinistra destruía a esperança dos goleiros: .

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
c

_ Grupo Lu"elll

FAMÍLIA - ESTUDO X TRABALHO
corupaense Raimundo Gonçal
ves, ou Munga como era conheci
do, nasceu no dia 13 de março de
1924. Era filho de Bonifácio e Ma

ria Bágio Gonçalves. O casal teve dez filhos:
José, Reinoldo, Munga, Agenor, Domingos,
Iaira, CeH, Lourdes, Matilde e Fausto.Munga
.casou com Rute Pitta e o casal teve dois filhos:

berto, Thiago, Patrícia, Fernando e Juliana;
dois bisnetos: Pedro e Ana. Munga fez seus

estudos na Escola Estadual Tereza Ramos, em
Corupá. Começou a trabalhar aos 15 anos.

Aprendeu mecânica e eletrônica. Aos 30 anos,
mudou-se com a família para São Paulo com a

fina1idade de exercer a Gerência Administrati
va da Lavill-Fábrica de Motores. Permaneceu

Luiz Fernando e Sandra; cinco netos: Hum- na empresa até aposentar-se.

Dom Pedro D • Campéão da Liga 'araguaense de Futebol·
1952. Manga é o 6° em pé da esquerda para a direita

Causos & histórias
Jogava na cidade de Mafra, Peri Ferroviário xDom Pedro II. Fim
de tarde, mês de julho, uma chuva fina e um frio congelante não
foram suficientes para afastar o grande público do estádio. Aos
44 minutos do segundo tempo, o placar apontava: Peri 2x2 Dom
Pedro. O goleiro corupaense, Toninha Maba, faz uma grande
defesa e rapidamente repõe a bola em jogom, acionando Taranto
na intermediária. O mestre lança Francinha no circulo central.
Este de primeira toca para Horávio. O artilheiro irrompe escalada
em direção ao gol do time serrano, dribla um aqui, outro ali, mais
um acolá, quando vai executar o arremate é derrubado dentro da
área. O árbitro "caseiro" assinala a infração no semicírculo, fora
da zona do agrião. Munga ajeita a gorduchinha e toma distância.
O goleiro pede seis homens na barreira. O mediador trila o

apito, Munga parte em direção à bola e solta a.bomba ... Como
um meteorito, a bola traça uma trajetória sinistra deixando um
rastro de fumaça e entra no ângulo esquerdo superior, fura a rede
e acerta em cheio um boi que pastava a trinta metros atrás do

gol. O mamífero artiodátilo caiumortinho da Silva. O SenhorWilly
Germano Gesser, indenizou o proprietário do bovino e promoveu
uma grande churrascada. A cabeça do boi foi empalhada, pintada
de azul e colocada em local de destaque na sala de troféus do Clube.

Quem contou este causo foi o Taranto, colega de time do Munga. O
zagueiro Alídio Floriani confirma a veracidade do acontecido.

Cantinho
da Saudade
QuandoMungamudou-se para
São Paulo, dedicou-se ao trabalho
e à família. Já veterano, com trinta e

poucos anos, passou a jogar futebol
nas várzeas paulistas. Levou o
time de sua empresa a conquistas
jamais alcançadas antes. Um dia,

,

o anjo do Senhorveio buscá-lo
para integrar-se ao time celestial.
Foi recebido pelos seus amigos
que lá já se encontravam: Zéca

Bonifácio, Francinha, Humberto
Moretti, Horávio, Lolo eÁti
Dumke. Entregaram-no a camisa
número "5" do time do paraíso.
O coro angelical entoou cântico
parodiando a composição de
Paulinho daViola: '�quele azul
que passou em sua vida não era do

céu, não era domar. Era oazul do
. DomPedro II de Corupá". Um azul

exclusivo, inexplicável, único, que
nuncamais seria omesmo.Aqui
na terra ainda ouve-se os estrondos
de seusmísseis fazendo estrago
no gol adversário, nos causos e
histórias contadas nas rodas de
boieiros. Munga ficará eternamente.
em nossos corações, bem ali, no
cantinho da saudade.

.

AB21· Troféu· Vítima do
meteorito disparado pelo

Manga. "Causos 6: histórias"
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Bruna tínzmeyer fala
da volta à TV' e de teatro
/\ corupaense Br�na Linz

rlmeyer, que interpretou
Leila em "Insensato Coração",
voltará à TV em dose dupla este

ano. A atriz, de 19 anos, foi es
calada para protagonizar um

dos episódios da série "As bra
sileiras", ambientado em Dia

mantina, Minas Gerais, e estará
no rernake.de "Gabriela", com a

personagem Anabela. Segundo
a atriz, a per�onagem na no

vela das 23h é uma dançarina
que sai do Rio de Janeiro para
Ilhéus, na Bahia, e -é diferente
das meninas do Bataclan. Ape
sar das responsabilidades, Bru
na se diz tranquila: "Vivo uma

coisa de cada vez e encaro cada
trabalho como se fosse o tra

balho da vida", afirma ela, que
estreou na televisão em 2010,
em "Afinal, o que querem as

mulheres?".

Bruna ainda estará na peça
"Adeus à carne", escrita e dirigida
porMichelMelamed, seu namo
rado há dois anos. A atriz ensaia
desde novembro, de segunda
feira a sábado, cinco horas por
dia. A estreia está' prevista para
este mês, no Rio de Janeiro.

"Eu e Michel ficamos tão

concentrados nos ensaios que,
ao final, dizemos que estamos

com saudades um do outro.

Ele me dá segurança para criar,
pois confiamos muito um no

outro", diz a jovem atriz.

Apesar do ritmo intenso' de
trabalho, Bruna sempre procu
ra um jeito de relaxar. Ela curte
ver filmes, ler livros e não abre
mão dos passeios pelo Jardim
Botânico, no Rio. "É um lugar
que me dá tranquilidade e lem
bra Corupá, em Santa Catarina,
onde nasci.

Bruna posa para foto no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.
Tranquilidade para encarrar os trabalho de 2012

I

,;.1
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. O clarão do satélite natural da Terra / O nome do ator

norte-americanp Wayne (1907-1979), famoso por
suas participações em filmes de coubóis

.

2. Pôr obstáculo a

3. Mulher muito bonita / (PaI. ingl.) Apartamento parti
cular que possui serviços de hotel

4. Engenho de moer grãos, manual ou movido por
animais

5. Idoso / O M dos algarismosJomanos
6. Impedir os movimentos de
7. Rarear
8. Laticínio fresco, macio, coagulado a baixa tempe-

.

ratura
- g. Partido Social Liberal / (Pop.) Os sofrimentos pro

venientes do trabaljlo de parto
10. O arroio às margens do qual alcançou Caxias uma

memorável vitória sobre os paraguaios
11. Pedido insistente / Tabaco para cheirar, reduzido

a�
10

12. Lugar onde crescem certas flores de delicado
1'1

perfuma
13. Transpiração, sudorese / (Fig.) Conflito generali- 12

zado.

VERTICAIS
1. Pequeno peixe empregado no combate às larvas de

mosquitos da dengue / A atriz Glória, de "Se Eu
Fosse Você"

2. União Mundial dos Estudantes / O nome do revolu
cionário argentino Guevara (1928-1967), partici
pante da revolução cubana

3. Nivelar / Crime contra a boa-fé
4. Tornar novamente operante uma função vital / Esmi-

galhar aos poucds com os dentes
.

5: Gritaria .

6. O ator Daniels, de "Laços de Ternura" / Pedir ajuda
7. Nome comercial de uma fibra sintética de aspecto

sedoso e alto poder de isolamento térmico / Con
sagrado rei

8. Licor aromatizado com erva-doce / Abreviatura (em
português) da Palestina

g. A capital de um estado nordestino / Instrumento de

agricultura e de jardinagem, dentado, próprio para
limpar, aplainar, afofar a terra, etc.

3 4 6

3

•
•

•
•

•

• •

• •
•

•
•

•
-

•

4

8

9

13
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PREVISÃO DO TEMPO

Chuva
Na quinta-feira, a
instabilidade permanece
pela proxinúdade de uma
frentefria, que vai provocar
chuvasmais generalizadas
no Estado. Temperatura em
declínio a partir da tarde .

.

Vento noroeste namanhã,
passando a sul!sudeste
a partir da tarde, fraco a

moderado com rajadas.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: 19°C
MÁ)(: 35°C

AMANHÃ SÁBADO
á�

DOMINGO
MíN: 18°C MíN: 15°C �. MíN: 15°C
MÁ)(: 27°C MÁ)(: 27°C

'" � ... 1;;
MÁ)(: 27°C

Ensolarado Instável

Temperatura amena e possibilidade de
chuva na sexta-feira. Sábado a frente
fria se afasta para o Sudeste do Brasil e
umamassa de ar seco avança pelo Sul,
deixando o tempo estável com poucas
nuvens. Temperatura agradável na
maior parte do dia. Entre os dias 12

e 14 o tempo permanece seco, sem

chuva significativa no Estado.

Parcialmente
Nublado

Nublado

SUDOKU

I

As temperaturas no mês de fevereiro
estão, e tendem a permancer, acima da
média climatológica, devido a massas

de ar quente e seco estacionadas sobre
Santa Catarina (bloqueio atmosférico).
Emmarço e abril as temperaturas '.

ficam amenas, com declínios

significativos associados a incursões
de massas de ar frio e seco.

.,

SE VOCÊ VAI PARA...
BALNEÁRIO DE
BARRA DO SUL
Sol, alternando com

pancadas de chuva e

possíveis trovoadas.
Temperatura mínima

de 23' e máxima de 32".

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.

", CHEIA 7/2

e MINGUANTE 14/2
.

e NOVA 22/2

e CRESCENTE 29/2

(

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m poracaso.comê contato(g?poracaso.com

Studio Pole Dance Jaraguá
Essa é para as mulheres que querem manter a boa forma de
uma maneira diferente, artística e ousada: a partir de março
Iaraguá do Sul contará com um studio especializado em aulas
de pole dance! Do dia "lO do próximo mês em diante já será

possível fazer aulas experimentais para conhecer a técnica,
que incorpora movimentos de ginástica olímpica, movimentos
livres, ballet e dança contemporânea. As aulas acontecerão

.

em diversos horários, incluindo nas manhãs de sábado, tendo
duração de uma hora entre alongamentos e os exercícios
na barra. O studio inaugura dia oito de março, em endereço
vizinho à praça Ângelo Piazera. Mais infos através do 8913-8999,
ou pelo email poledancejaragua@hotmail.com.

Falcmclo em pole dance
Para quem ignora o que a prática tornou-se, a gente recomenda
um vídeo de primeira para assistir no YouTube. Confiram na

URL http://tiny.cc/polearte, a dança é de cair o queixo.

ERICDELlMA

.................................

/:
....

Grande
brother

Rodrigo
''Hasta'' com

Gabriela

Leoai,
curtincloo
showcom

duplalUex
&W"dlianno
LondonPub

Adele in Brasil
Montem um fundinho reserva aí galera, está previsto para o
segundo semestre deste ano a vinda da cantora britânciaAdele
ao Brasil. A proposta é séria, trabalho da produtora XYZ Live, a
mesma q�e anunciou, para março, três shows do inglês Morrissey.

JoãoGordo e cia.
AMotriz Produções têm bala na agulha e não nega. Ainda nos

preparativos do Grito Rock Iaraguá as meninas anunciaram

outro grande evento para a cidade ... Considerem agendado, dia
26 de maio vai ter show com Ratos de Porão, lá no Espaço Oca.

Oh yeah, keep_walking girls!

Sessões daCâmara online
Olhaí, tá no armais uma ferramenta disponibilizada por nossa
Câmara de Vereadores para ajudar a conferir sua atuação.
Agora na URL www.cmjs.sc.govbr; todas terças e quintas, a
partir das 18h, há transmissão ao vivo das sessões. A ideia com
esta inovação é atingir ummaior público e dar cada vez mais

transparência aos trabalhos no Legislativo. A gente agradece.

Curso de auto maquiagem
para delicientes auditivos
Olha que bacana: O Boticário está oferecendo em Iaraguá cursos
de auto maquiagem com atendimento exclusivo para deficientes
auditivos. As aulas acontecerão em todas as quintas de março,
com início sempre às 19h, sendo ministradas na loja da rua Getúlio
Vargas, n° 158. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através
do número 3275-0583, ou pelo e-mail katia29@e-boticario.com.

EérON MELCHIORETTO

................................

/:
....

rem!':
lUmeida,

presidente
doDCEda

Católica se,
com sua

namorada

MODique
WacchoIz,
naUpper
l1oor,em

Guaramirim

DIEGO jARSCHEL

Shot da belaManuela I'acchi,
em noite de balada no cIub

Moving Up, em ScIII'oeder
••••••••••••••••s

.

ii
Adoro ouvir

alguém contar uma

mentira quando
sei a verdade.

"

Má notícia
Se desencontrou com o carteiro
e perdeu uma correspondência
especial? Se no aviso de chegada
deixado em sua caixa consta a sigla
"IA" no campo "serviço", não corra o

risco de perder tempo e paciência,
dê uma acessada no site do Detran
antes de ir à agência. "IA" atualmente
em Iaraguá é o código paramultas,
e sendo que todas notificações
podem ser consultadas online, a
correspondência é dispensável.

1
Boas baIacIas
Baladas eletrônicas em destaque
neste 'finas', não deixem de conferir
os detalhes na agenda desta edição:
sexta rola a segunda festa da recém
inaugurada RoamMusic &.Arts; e
sábado osfãs dividem-se entre a

apresentação de Fabrício Peçanha
no London Pub e o Projeto Mashup
no club TheWay, na balada oficial de
reabertura do point para 2012 .

QUlNTA·FElRA 9/2
• 22h - Tour BigBowlling , DIs Rato, Binho e Charles Fischer
Local: London Pub 147 3055 0065

SEXTA·FElRA 10/2
•22h-SextadoRock' ShowcomabandaDeserta' DI FelipeAdrlano
Local: London Pub 147 3055 0065
• 22h - Show com Nícolas &Matheus' DI�an /
Elas free até as 23hOO
Local: Upper Floor, em Guaramirim 147 9912 5911

• 22h - Elas Convocam' Show com a dupla Alex &Willian e

grupo Desejo Constante' DI Adrian P. , Elas free até as Oh
Local:Moving Up, em Schroeder 147 8856 8389
• 22h - DIDaniel Kuhnen ' Dls EduardoMoretti eGuilhermeGetelina
Local: Room Music &Arts 147 33613121

sÁBADO 11/2
• 22h - DI Fabrício Peçanha , DI FelipeAdriano
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Festa da Espuma.' DIs Lelah Santos, Tay, Francy, Ihonz
Muller, Leandro Veloso eAdrian P. , Elas free até' as 23h30
Local: Moving Up, em Schroeder 147 88568389
• 22h - Mashup , DI SanSchwartz r DIBerSchwanka/ DI Conrado
Local: TheWay 147 8433 0083

.22h-FunkLiverty' DIWesleyVigolo' Dl Edylílack/ MCSoneca
Local: Clube Náutico Cruzeiro do Sul, em São Francisco do Su!

14791876137
• 22h - Festa dos Aquaríanos / Show com Eder & Francisco'
DIAlan /Blas com bônus free até as Oh
Local: DMT Pub, em Guaramirim 147 8852 2252

DOMINGO 12/2
• 21h30 - Domingo Sertanejo' Show com Pernando Lima &

Banda / DI Felipe Adriano' Elas com bônus-free até as 23h30
Local: London Pub 147 3055 0065

CONTATOS eOUTRASOPÇÕES: LONOON· 3055{)()65. J!IERHAUS· 3275-4866. SACRAMENTUMPUB· 337Q.1727. ARRIBA· 3371-1160. MADAlENAOiOPP ECOZINHA. 3055-3058.

ESPAÇOOOQCA·337Q.9100. RJ8..LMNG·3376>1822 UCOBAR· 3054{)855. KANTAN LOUNGE· 33711584. ENOTECADECANlBl·337()o220. MOVlNGUP·885(Hl389.

UPPERFLOOR·99125911. MR.BÊEF.3275.i23Ó.ÔlCHAÇARlAÁGUAOOCE • 337Hl942. RJELMNTOS· 8433.()()83. PATUÁMUSIC· 3054-0800.
.
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Pontualidade, eficiência,
conforto e segurança,
agora, de f :.t.

I 32760909

Prêmio
7l jferecidamente o Restaurante Arweg,
1Y1 comandado pelo casal amigo Jorge
Luiz eÂngelaMaria Vieira, quejá ésinôni
mo de qualidade, conquistou o importan-
tePrêmio EmpresaNucleadaAcijs - Apevi,
por melhor se ajustar ao exigente Modelo

-

de Excelência de gestão MEG Ciclo 2011 -

2012. Bola branca!

-Feijoada à brasileira
A partir do dia 18 de fevereiro,
todos os sábados, até o próximo verão,
o Scondidínho Bar, vaimovimentar sua
tradicional Feijoada à brasileira. Agendem!

UPPER kiClf> CASAL Douglas de Andrade e Maise Nunes
no happv hom do Restaurante Madalena

Não lui eu quem lalou
Ontem numamesa de bar um participante de uma famosa

gincana de pesca, que acontece no litoral catarinense, falava
para o companheiro de uísque: "Poxa esse ano a comissão

organizadora inovou na pescaria. É meeeeeeeesmo Zé?!
Pois é, Tom, fizeram duas raias gigantes. É mesmo, Zé?!
É verdade: uma exclusiva para os bêbados e a outra para os

cornos. Mais que causo sério, Zé!" Pediram mais uma dose.

v
-t:assinati;a ��dfihti§"�1.,.�

Jm_ (}(;�.� ... "�t-110

13371..�444

APIÚNA Beto do
.

Espanha Clube
com a Diretora da
Vara de trabalho
Monica Nobre

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

47 3371.1788

MAURICIO HERMANN

o
Onde comer bem em Jaraguá
No Restaurante daArweg, Um dos bufês com maior
variedade de sabor do Estado de Santa Catarina.�

capital Que mundo é esse?
Cá entre nós, aquela velha
boa educação, sinceridade,
cordialidade, cavalheirismo, postura
pessoal e social, ética, bom senso,
"casitas" como essas, parece que
sumiram dos nossos usos e costumês.

Pasmem! O que se vê de gente
áspera, mal educada ou não
educada, feias por dentro e por fora,
sinceramente, não está no gibi:
Parece que o nivelamento por baixo

impera em todos os escalões.

www.imoveiscapital.net

473370.2900

I509001

Medo!
Dizem que a greve de PMs na

Bahia, pode acabar por virar revolta
nacional.Vodu neles! Que Deus
nos livre, nas bandas de cá, não!

• Dois "importantes"
profissionais liberais de
Iaraguá são flagrados
comprando drogas. Vídeo
corre pela internet.

• Patricia PedrosoCardoso
está curtindo aconchego ao
lado filho recém-nascido;

• No próximo dia 18 de

fevereiro RobsomAmorim;
diretor do grupo Lunender,
bate as taças efaz tim timo
Foi agendado para dia 16
de fevereiro a reabertura da
"Garagem".

• Seja voluntário,
doe sangue.

• Com essa,fui!

Parabéns papai
Andam dizendo por aí que tem
um cabeleireiro bem conhecido
em Iaraguã, que descobriu ontem
que vai ser pai. Quem será?
Estão abertas as apostas.

3370-3242

Pensàndo bem...

''Agora que vocês purificaram suas

vidas pela obediência à verdade,
visando ao amor fraternal e sincero,
amem sinceramente uns aos outros
e de todo o coração."

Encontre
o que
você
ama.

STEVE

IOBS

TIM TIM Leia Balsaneli e Klaus Rabo, no Kantan,
quarta-feira, brindaram para a coluna de hoje

MAURICIO HERMANN

. Despreparo
Àmedida que a venda de
motos cresce em Iaragua
do Sul, aumenta também o

número de acidentes. Poucos
são os dias que a gente não vê
ummotoqueiro estirado no
chão. E ninguém, ninguém
mesmo, parece se preocupar
com o problema.

Travado
Fala sério! Há alguma coisa
errada no trânsito de Iaraguá
do Sul. Claro, a situação
vem caótica faz tempo, mas,
ultimamente, parece que a

.

coisa piorou bastante. Rio para
todos os lados. Estamos sem
saída. Na RuaHenrique Piazera,
na hora do rush, haja paciência.
Gente acostumada ao volante

garante: andamos -lentamente
- para o colapso do sistemá.

PIZZA Jucemara PonticieW e JeanBaruf6
no curtinro os lugares damoda
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CRÔNICA
.lU.EXARDRE PERGER.

JORNALISTA

QUEUMDIA
SEJA NA PRAÇA
Sentado na praça, o homem volta no tempo.

Tempo em que seus cabelos ainda caíam
e sua voz era mais firme. Naquele tempo, os
homens sonhavam com vôos mais altos,
com saltos mais largos. Sonhavam com a vida,
com tempo, com morte. Bebiam a

felicidade e dormiam com a utopia.
Sentado na praça, ele olha para cima e não vê
mais um céu tão azuL Agora ele vê um horizonte
acinzentado e nos seus pulmões entram ares mais

pesados. Ele não vive mais os sentimentos de
outrora, mas os sente pulsar lado a lado com
a alma que pede socorro. São dias difíceis.
Sua experiência é suamágoa e seu sorriso

prova que tudo aquilo quer voltar, mas não
consegue espaço nos corações e mentes.

A praça lhe acolhe. Mesmo sem o verde, o concreto
serve de apoio para os pés cansados. No banco
de madeira, ele finge o conforto. Ao lado não

há ninguém para conversar. O mundo já está

pequeno, encolhido, tenta juntar forças,
colar os cacos. No olho daquele homem,
brilha junto com o sol a esperança de que .os

tempos mudem, que os verbos mudem.

_
Ohomem pensa nos dias em que haviam motivos
óbvios para buscarmudança, agora se depara
com a preguiça e ignorância de quem não quer
mais saber de nada, de quem prefere ver tudo

como está, dos
que consideram o

mundo justo desse

jeito. Ele, que um dia
levantou a voz, hoje
já não sabe mais o

que fazer, espera um
suspiro da juventude
indignada.
Queremos sentar nas
praças do futuro, nos
bancos do futuro,
no verde do futuro.

Queremos ser
mais inquietos,
perturbadores,
sonhadores,

questionadores�
Queremos ver
o sol brilhar na

grama. Isso é o que
podemos fazer por
enquanto: querer.

Queremos ouvir
os cães latirem. Queremos ser mais inquietos,
perturbadores, sonhadores, questionadores.
Queremos ver o sol brilharna grama. Isso é o

que podemos.fazer por enquanto: querer. No dia
em que mais pessoas quiserem, faremos tudo
acontecer. De um jeito ou de outro, aqueles voos
antes sonhados, tudo o que foi planejado com
ressalva, ainda terá espaço.
O homem vai embora, não será testemunha
da vontade da maioria, do desejo que um dia
foi seu. Mas ele não é egoísta, sabe repartir.
Ninguém sabe seu nome, sobrenome, ninguém
o conhece, só o chamam de louco. Mas a

praça que abriga sua loucura espera ansiosa

os devaneios de umamultidão adormecida,
faminta por mudança. Só espero que não

esqueçam do homem, de quem não sabem
nome e sobrenome. Apesar de que ele não
notoriedade. Ele diz que isso é coisa para fracos.

.
.

CLIQUE DO LEITOR·
Envie sua foto para

beatriz.sasse@terra.com.br

A Secretaria da Saúde, por meio do Programa Municipal de Controle de Zoonoses, informa
que estas duas gatas estão disponíveis para adoção. Os animais foram recolhidos das ruas
e já receberam tratamento veterinário completo: banho, castração, vacinação antirrábica
e chipagem para identificação. Os interessados devem entrar em contato com a Clínica
Schweitzer, no 3275-3268. As gatas são mansas e têm entre oito meses e um ano.

Contabilidade

CompetênCiil,
Credibílídade

www.gumz.com.br

(47)337104747 UMA mRCEBlA 11ft DÁ CERm. Oesde1978

NOVELAS

• A VIDA DA GENTE - Globo
Ana e Lúcio falam sobre o casamento com Jú

lia. Manuela e Gabriel se divertem em um karaokê.
Moema se emociona em seu primeiro dia de aula na

faculdade. Vitória e Ana avisam a Cecília e Sofia que
elas poderão se .enírentar novamente. Celina fica ad
mirada ao saber que Lourenço pediu a guarda de Tiago
na justiça. Iná fica consternada com o ressentimento

que Manuela ainda tem por Ana. Alice e Sofia chegam
à sorveteria onde Bárbara está com Marcos . Lourenço
faz o teste de DNA. Vitória vai à sorveteria e fica furio

sa ao ver Alice, Sofia, Bárbara e Marcos juntos. Celina
procura Lourenço.

• FINA ESTAMPA - Globo
Griselda cuida da internação de Antenor. Juan

afirma a Vilma que vai descobrir se Chiara tentou

enqaná-lo, Griselda faz graves acusações contra Te
reza Cristina. Beatriz procura Esther na Fio Carioca.
Zuleika avisa a Wallace que sua lesão diminuiu � ele
decide voltar a lutar. Joana vê a foto de Tereza Cristi

na no computador e a associa com a loira misteriosa.

Ferdinand combina com um de seus comparsas para
entrar no hospital. Patrícia se declara para Antenor e

ele lhe pede perdão. Guaracy fala para Esther que vai

atrás de Beatriz. Tereza Cristina fica estarrecida ao ver

Joana em sua casa.

• AQUELE BEIJO..

- GLOBO
Vera aconselha Vicente a pedir para Lucena de

por a seu favor. Claudia procura Lucena. Grace Kelly
arma um plano com Maruschka para manter Marisol

na Comprare. Lucena questiona Rubinho sobre a de

núncia contra Vicente. Locanda recebe um buquê de

flores enviado por Jorge e Felizardo se revolta. Heron

di diz para Iara que Joselito está de olho nas terras do
Covil. Lucena afirma para Vicente que confessará que
o dinheiro depositado na conta pertence a ela. Alberto

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

ANIVERSARIANTES

mostra o protótipo daembalagem do creme para Ber

nadete e Ana Girafa. Damiana inventa que Jorge ligou
para Locanda e deixa Felizardo ainda mais intrigado.
Maruschka flagra Lena mexendo em suas gavetas. Vi
cente leva Lucena para falar com Vera.

• CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Eduardo chega à mansão e diz para Vera e Olavo

que tentou conversar com Vitor, mas não deu certo.

Eduardo diz que Vitor estava completamente bêbado.
Durante o café da manhã, ao ler o jornal, Olavo vê notí
cia sobre a morte de Dr. Nicholas. Amanda afirma que
é o homem que estava jantando com Aline. Aline fala a

Vera que Olavo a maltratou. Ela se faz de vítima ao di

zer que Olavo nunca gostou dela. Vitor pede desculpas
a Amanda. Ele volta a dizer que a ama. Em conversa

com Olavo, Vera diz que ele sempre protege Amanda.

Vera fala que o pai e a mãe de Amanda eram vagabun
dos. Roni diz que Flávio tem que ajudá-lo e ameaça
contar o segredo dele com Aline.

• VIDAS EM JOGO - RECORo
arizete conta para José e Fabinho que Patrícia

insistiu ter ouvido a voz de Rita enquanto esteve no

cativeiro. Augusta afirma que, caso morra, Regina
pode colocar a culpa em Raimundo pelo assassinato.
Juliana revela a Raimundo que Elton matou Andrea a

mando de Regina e viajou com Margarida. Ernesto fica
com ciúmes de Divina e coloca um equipamento de

escuta para ouvir sua ligação com Severino. Severino

.

diz a Divina que Jaqueline e Daniel não querem passar
o dia com ela. O dono do restaurante a convida para

almoçar lá e Ernesto segue Divina de moto. Rita diz a

Patrícia que Francisco não permitirá que Regina visite
Miguel em casa. Rita sugere que Patrícia procure um

apartamento. Marialice e Vinicius garantem que devol

verão a confeitaria para Augusta e aceitam comprar o
estabelecimento.

9/2 Franciele Mateus Nadya Gluminski

An ita Zastrow Jakeline G. Steinert Nelci Travizani
Ariani M. Volkmann Jaqueline G. Steinert Nilton Fischer

. Arlindo �istau Jaqueline Steinert Patricia a. Silveira

Astrid L. Ferreira Jeane 1 De Moraes Paulo F. Kuhn

Bianca Meier José Alvize Raimundo Boddenberg
Dárcio Egger Kayky Hafermann Silvestre Nunes

Djenifer O. de Miranda Marilú E. L Draeger Sônia Lorenzi
Eliane C. Horongozo Marinaldo Kuester Teresinha Schurkowski

Eliane Erdman Marlene Delmonego Vera L F. Otovicz

Elisangela E. Mathes Mercedes Zuse
Fabio R. Bublitz Micheli de Brito

MONTE CARLO
OVO E BLURAV

Três garotas realizam a

viagem dos sonhos a Paris.
Quando tudo se mostra
mais desastroso do que elas
imaginavam, elas resolvem
fazer uma pausa em um

hotel cinco estrelas, nisso
uma delas (Selena Gomez) é
confundida com uma socialite.
Por este motivo, elas acabam
indo a Monte Cario curtindo
uma vida glamourosa. Mas
elas têm uma missão, além
da diversão: descobrir
o paradeiro de um colar
milionário que seria leiloado
em um evento beneficente.

O disco, que leva o nome da
banda, marca o retorno à

formação original do grupo.
Em seu álbum de estreia, de
2002: o vocalista Adam Lazzara,
o guitarrista Eddie Reyes e o

baterista Mark O'Connell se
reuniram com John Nolan,
vocalista e guitarrista, e com

o baixista Shaun Cooper, que
havia deixado a banda em 2003.
"Tell Ali Vour Friends", disco

- de estreia, vendeu mais de um

milhão de cópias em todo o

mundo e gerou o sucesso "Cute
Without The", lançando a banda
como uma das mais influentes
de sua geração. Gravado em Los
Angeles o álbum "Taking Back
Sunday" já tem como favoritas
dos fãs as canções "EI Paso",
que abre o disco, e o single
"Faith (When I Let Vou Down)".
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DRAMA FAMILIAR
Em "Precisamos falar sobre Kevin" Eva (Tilda Swinton)
mora sozinha e teve sua casa e carro pintados de vermelho.
Maltratada nas ruas, ela tenta recomeçar a vida com um

novo emprego e vive.temorosa, evitando as pessoas. O
motivo desta situação vem de seu passado, da época em

que era casada com Franklin (John C. Reilly), com quem
teve dois filhos: Kevin e lucy. Seu relacionamento com o

primogênito, Kevin, sempre foi complicado, desde quando
ele era bebê. Com o tempo a situação foi se agravando
mas, mesmo conhecendo o filho muito bem, Eva jamais
imaginaria do que ele seria capaz de fazer.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Viagem 2: A Ilha Misteriosa - Dub.- Livre - ,14h,

.

15h50,17h40,19h30 e 21 h20

• Cine Breithaupt 2
• Os Homens que não Amavam as Mulheres - Leg. -16 anos -

15h, 18h e 21

• Cine BreiI!Jaupt 3
• Alvin e os Esquilos 3 - 20 - Dub. - Livre - 13h40,15h30 e

17h20
• As Aventuras de Tintim - Dub. - Livre - 19h20
• Sher10ck Holmes - O jogo das Sombras - Leg. -14 anos - 21 h30

• Cine Neumarkt 3
• Filha do MaI- Leg. -14 anos - 14h, 16h, 18h, 20h, 22h
• Cine Neumarkt 4/
• Os Descendentes-Leg. -12 anos-19h20, 22h10
• Ciile Neumarkt 4
• Viagem 2:Allha Misleriosa- Doo -Uvre-13h10, 15h10, 17h10
• Cine Neumarkt 5
• J. Edgar- Leg.-12 anos-13h30, 19h
• Os Homens que não Amavam as Mu)heres - Leg. - 16 anos

- 16h10, 21h40
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• A Beira doAbismo-Dub. -12 anos-
14h30,16h40, 18h50, 21h15

BLUMENAU
• Cine Norte Shopping 1 - 3D
• Viagem 2: A Ilha Misteriosa - Dub. - Livre - 13h, 15h1O, 17h20,
19h30 e 21h40
• Cine Norte Shopping 2
• A Beira doAbismo- Dub. -12 anos-13h10, 15h30, 17h45, 20h
• Cine Norte Shopping 3
• Alvin e os Esquilos 3 - 20 - Dub. - Livre - 12h20
• Filha do MaI- Leg. -14anos-14h15, 16h10, 18h10, 20h10
e 22h10
• Cine Norte Shopping 4
• Os Homens que não Amavam as Mulheres - Leg. -16 anos -

13h20, 16h30, 19h45
• Cine Norte Shopping 5
• Os Descendentes - Leg. -12 anos -14h40, 17h1O, 19h50, 22h30
• Cine Norte Shopping 6
• Sherlock Holmes - O jogo das Sombras - Dub. - 14 anos -

13h30, 19h10
• J. Edgar - Leg.-12 anos -16h20 e 22h
• Cine NorteShopping 7
• A Bela e a Fera -3D - Dub. -Livre-14h, 16h e 18h
• As aventuras de Tintim - 3D - Dub. - Livre - 20h30

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Sherlock Holmes - O jogo das Sombras - Dub. -14 anos

-13h40, 16h15, 19h10, 21h40
.

• Cine Garten 2
• Filha do MaI- Leg. -14 anos -14h, 16h, 18h, 20h, 22h
• Cine Garten 3
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub. - Livre - 13h30, 15h20, 17h1 O, 19h
• J. Edgar - 21 h (leg) - 12 anos
• Cine Garten 4
.• ·Os descendentes-13h15, 19h45 (leg) -12 anos

• Precisamos falar sobre Kevin-l5h30, 17h40,22h10(l.eg)-16anos
• Cine Garten 5
• À Beira doAbismo - Dub. -12 anos - 14h30, 16h45, 19hID, 21h30
• Cine Garten 6 (3D)
• A Bela e a Fera - 3D - Dub. - Livre -14h15, 16h30, 18h45
• As aventuras de Tintim -3D - Dub. - Livre'- 21h15

_ • Cine Mueller 1
• Alvin e os Esquilos 3 - 20 - Dub. - Livre -13h30, 15h20, 17h1 O
• Sher10ck HoImes - O jogo das Sombras - Dub. -14 anos - 1J11, 21h40
• Cine Mueller 2
• Viagem 2': A ilha misteriosa -14h, 16h20, 18h30, 20h45
• Cine Mueller 3 (3D)
• As aventuras de Tintim (3D) Dub. - 10 anos - 13h45, 16h
• Os Homens que não Amavam as Mulheres - Leg. - 16 anos -

18h15,21h20

• Cine Neumarkt 1 (3D)
• A bela e a fera (3D) - Dub. -14h15, 16h30, 18h40
• As aventuras de Tintim (3D) Dub. -10 anos - 21 h

• Cine Neumarkt 2
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub. - Livre ·13h40, 15h30, 17h20
• Sherlock Holmes - O jogo das Sombras - Dub. - 14 anos

- 1!1110, 21h 50 -

-=-1

Momentos tensos
em Fina Estampa
Caio Castro deuum susto nas fãs, ao publicar
uma foto em que aparece com o rosto todo
estourado no Twitter.Mas osmachucados
não tem nada aver com a vida real, trata-se
de umamaquiagem feita para as próximas
cenas de seu personagemAntenor, na novela
FinaEstampa. Nos próximos capítulos
TerezaCristina (ChristianeTorloni) mandará
sequestrarAntenor, com o intuito dematá-lo.

'

EmmaWatson viverá
escritora suicida
EmmaWatson deve trabalhar novamente
comDavidYates, o diretor de quatro filmes
de HarryPotter, muito em breve. Tudo

depende apenas dela aceitar o convite

para ser a protagonista de "YourVoice
in My Head".Watson pode ser a jovem
escritora que tenta cometer suicídio, mas
é salva por um psiquiatra de NovaYork,
provavelmente interpretado por uma estrela
do porte de Tom Hanks ou George Clooney.

Filha eleRegis Danese
laz quimioterapia
Na luta contra a leucemia, Brenda Danese,
filha do cantor Regis Danese, passou
pela segunda sessão de quimioterapia na
manhã de terça-feira. Amenina de dois
anos segue internada em um hospital em
Belo Horizonte/MG. A notícia foi dada pelo
artista através de Twitter. Na publicação, ele
diz que a filha está bem, mas pediu que os

fãs continuassem rezando. '

Ricky Martin em

episódio de ··Glee··
Os Ias do cantor porto-riquenho Ricky
Martin poderão ver seu ídolo na popular
série de televisão Glee, na qual interpretará
um sexy professor de espanhol. O porto
riquenho também está no meio dos ensaios

para seu retorno a Broadway com omusical

Evita, onde interpretará Che Guevara.
Recentemente o artista também superou os

cinco milhões de seguidores em sua página
de'Iwitter, onde se comunica com seus Ias.

HORÓSCOPO

Cristina Mortágua
solreumAVC
Sem previsão de alta, CristinaMortágua, de
41 anos, ex-modelo e ex-mulher do jogador
Edmundo, está internada desde segunda
feira, no Rio. Ela sofreu umAcidente
Vascular Cerebral, está sendo monitorada
por vários aparelhos, mas está lúcida e

. conversando. Cristina começou a sentir
o braço esquerdo dormente no domingo
e no dia seguinte, quando sua secretária

chegou para trabalhar, a socorreu.

'17ocê se sente

baranga··, diz Grazi
No sexto mês de gestação de Sofia, primeira
filha com Cauã Reymond, e com apenas
6kg amais, Grazi Massafera contou que
tem passado por sufocos nos primeiros
meses de gravidez, principalmente com o

seu corpo. "Nos primeiros meses, você se

sentemeio baranga. Mas, desde que o bebê
.

começou a sé mexer, pela primeira vez na
vida eume sinto amulhermais linda do

mundo", se emocionou.

fi'il ÁRIES
-

•• Problemas no trabalho podem gerar conflitos com colegas,
comprometendo os resultados. Evite atitudes impulsivas.
Deixe os problemas de lado e dê atenção ao par.

'

l'!'J TOURO

I!!I Tenha cautela no contato com pessoas de sua eslima,'não
é um bom momento para cobrar atitudes. Altos e baixos na
área sentimental. Não crie muitas expectativas amorosas.

liiiI GÊMEOS

I!II No trabalho, terá habilidade para lidar com atividades
. minuciosas. Maneire nas críticas e respeite � liberdade

de escolha de cada um. Astral envolvente, na conquista.

CÂNCER
Atritos e discussões podem surgir em sua casa. Manter a
calma é a melhor maneira de driblar situações difíceis. Na
área sentimental, o ciúme pode gerar conflitos no romance.

LEÃO
Dedique-se a atividades que exijam atenção aos detalhes. É
provável que se depare com despesas imprevistas. N�o perca
a calma, o dinheiro perdido deverá voltar àssuas mãos.

.' ,I

VIRGEM
No setor profissional, será necessário rever algumas
ações se quiser obter sucesso. Tenha paciência.
No amor, procure não discutir à toa.

UBRA
Não revele seus planos profíssionais a qualquer um.
Discrição será aconselhável neste dia. O romance vai

exigir dedicação. O clima é de envolvimento na intimidade.

ESCORPIÃO
Conflitos e discussões podem rolar no serviço. Tudo por conta
da insatisfação de colegas. Mantenha a calma Não pennita
que outros setores interfirem no seu relacionamento afetivo.

SAGITÁRIO'
Conflitos ao seu redor não estão descartados ao longo do dia;
especialmente no trabalho. Mantenha o foco ao desenvolver
suas tarefas. À noite, não faltará energia na companhia do par.

CAPRICÓRNIO
Não pennita interferências em seu trabalho, dedique-se com

detenninação à realização de suas tarefas. Se está em busca
de um amor, tenha calma, não apresse os'acontecimentos.

AQUÁRIO
Demonstre seus talentos, mas evite conflitos com os

colegas. Aproveite o dia para finalizar tarefas importàntes.
O romance ganha ares mais apalxonados, aproveite!

p

,]
PEIXES
Mantenha o foco no emprego e seja exigente com' suas
atividades para não precisar ouvir críticas dos colegas.
A dois, a sintonia será total. Intimidade quente!

,

I-
/.
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PERSONAGEM DO VALE

Bonecos que não são de brinquedo
A atriz cearenseÂngelaEscudeiromo!a nomunicípio
há um ano e tem disseminado sua arte pelas escolas
JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Não precisa estar próximo de Ângela Escu
deiro para adivinhar o que ela escolheu

fazei em toda a vida. A alguns quilômetros de
distância a expressão corporal denuncia, Ângela
é atriz. O jeito de mexer nos cabelos, o sorriso e

fala estrategicamente cadenciada conta sobre a

carreira e sobre os filhos que ela adotou há qua
se 20 anos: os bonecos. Ângela, que não revela a

idade, é conhecida no meio bonequeiro e dedi
ca parte de seu trabalho levando suascríações
pelo Brasil epelo mundo. Ela já foi a 14 países
para contar histórias de Tati, Camaradinha, Cas
sirniro Côco, entre outros bonecos.

Ângela tem traços marcantes de mulher
nordestina. É cearense nascida em Fortaleza.
Neta de espanhóis, mãe amazonense e pai cea
rense e se define como "misturada 'pra' caram
ba". Ela estámorando em Jaraguá há quase um
ano. No apartamento alugado, poucos móveis
e nada de luxo. "Não tenho preocupação com

bens materiais, o que vier é consequência",
diz. Tudo o que Ângela tem está em Fortaleza,
desde o apartamento e o carro até amaioria de
seus bonecos. Os "filhos" que vieram para Iara
guá estão em uma caixa reforçada.

.

O relacionamento entre a bonequeira e San-

ta Catarina teve início em 2001 quando ela e seu
.

-

parceiro Augusto Bonequeiro estiveram em Ja-
raguá para o Festival de Formas Animadas. "Na
ocasião, eu não vi Jaraguá do Sul. Estava muito
frio e eu ia da Scar (Sociedade CulturalArtística)
para o hotel e do hotel para a Scar", lembra. Em
2008,Ângela retornou ao estado num projeto de
cultura itinerante. Desta vez, visitou Blumenau,
Joinville e Florianópolis. Mais uma vez, a atriz
não pode experimentar as belezas da capital ca
tarinense em função das chuvas. "Mesmo assim
achei Santa Catarina a coisa mais linda", conta. .

Após os contatos com associações de cul
tura do Estado, em 2009, ela elaborou um

projeto para concorrer a um edital do Mi
nistério da Cultura, cujo nome era Prêmio

Interações Estéticas - Residências Artísticas
em Pontos de Cultura. Ângela teve o traba
lho "Cassimíro Côco do Ceará abraçando Rio
do Sul" aprovado. "Minha ideia era fazer um
intercêmbio entre o Cassimiro Côco e o Kas

per! (tradicional boneco da cultura alemã) ",
comenta. Ângela explica que tanto Kasperl
quanto Cassimiro têm características seme-

.

lhantes: "são brincalhões, fanfarrões e popula
res", destaca. No entanto, ao chegar ao Estado,
a atriz percebeu que Kasperl não era tão popu
lar como ela imaginava e o Ponto de Cultura de
Rio do Sul havia fechado as portas .

.

Sendo assim, ela precisou
mudar os planos. ''Acabei me tor
nando um ponto de cultura itine
rante", afirma. Ela não desistiu do
trabalho em Rio do Sul e começou
por lá. Passou 38 dias ministrando
oficinas na cidade. ''A Fundação
Cultural me indicou para traba
lhar como Peti (Programa de Erra
dicação do Trabalho Infantil), foi
aí que resgatei meu primeiro livro
"Marias e Fulaninhos", lembra.

"Neste projeto comecei a ou

vir muito sobre violência contra

crianças", diz. O livro "Marias e Fu

laninhos", o primeiro de suas sete

obras publicadas, aborda diversos
temas presentes em famílias de
todo o mundo, mesmo que sejam
polêmicos.' Alcoolismo, trabalho
infantil, violência contra a mu

lher e deficiência visual. Por isso

Ângela escolheu este livro. Neste

momento, ela deixou a interação
entre Cassimíro Côco e Kasperl
de lado e dedicou-se a percorrer
o Estado para divu1�ar outras his
tórias. A bonequeíra esteve em 15

municípios catarinenses,' entre
eles Salete, Biguaçu e Jaraguá. "O

--

que me trouxe para Jaraguá? Não

sei-explicar exatamente. Acho que
foi o amor", declara:

.

Ângela se considera uma pe
regrina. Mesmo l/tendo Nrma'clo

Ângela encara com alegria
um de seus "Iilhos"

Outras
facetas da
bonequeira
peregrina

residência em Jaraguá, ela rece

be propostas para trabalhos em
todo o país. "Nunca fico só aqui,
fico viajando", conta, "se não for

assim, morro de fome",' brinca.
Mesmo tendo sido difícil se adap
tar ao Sul, hoje Ângela conserva

amigos e tem projetos sendo co

locados em prática. ''As diferenças
culturais contribuem com meu

trabalho", ressalta. Ângela, 'que
é formada em letras e tem vasto

currículo no teatro, recebeu urna

proposta para ser professora _ da
Universidade Federal do Amazo
nas (UFAM). "Mas eu teria de fiGar
presa somente àquele trabalho e

não aceitei", recorda.
Em Iaraguá, Ângela já disse

minou e vem disseminando sua

arte pelas escolas municipais. No
ano passado, após ser contem

plada com R$ 15 mil pelo Fundo .

Municipal de Cultura de Iaragua
do Sul, ela reeditou o livro "Ma
rias e Fulaninhos" e trabalhou
com o projeto "Marias e Fulani
nos - Troque uma Realidade por
uma Poesia". Ela levava o boneco
camaradinha para apresentar sua
obra e conversar com as crian

ças sobre as temáticas abordadas

-pelo livro. ''Ainda quero levar este
projeto pára outras cidades de

I Santa Cataríaa'; conclui,
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·MATRÍCULAS
Inscrições
estão abertas

CURSOS DA SCAR

Projeto Música para Todos

A gerente executiva da
Scar (Sociedade Cultura
Artística), Edilma
Lemanhê, enfatiza que as

matrículas para os cursos

da instituição, nas áreas
de música, dança, teatro,
teatro de bonecos, artes
plásticas e fotografia estão
abertas permanentemente
ao longo do ano, desde
5 de janeiro de 2012 .:

As turmas dos cursos

particulares são abertas de
acordo com a demanda.
"Temos salas preparadas
especialmente para atender
as expectativas de crianças,
jovens e adultos, seguras e

com toda a infraestrutura",
enfatiza Edilma, em
referêncíâ às modernas e

bem equipadas instalações
do Centro Cultural da Scar.

Lembra que a carga horária
e o número de aulas
semanais depende da

modalidade, assim como

o investimento, apesar do
valor damatrícula ser fixo,
de R$ 45. Exemplificando,
os cursos de artes plásticas,
temmensalidade de R$
81. Os cursos de dança,
dependendo do gênero,
têm mensalidades entre R$
81 e R$ 112. Já nos cursos
de música, amensalidade é
de R$ 143.

Ela faz questão de
ressaltar o trabalho social
desenvolvido para a

comunidade na difusão da
.

cultura. "Paralelo aos 19

cursos do Projeto Música
para Todos, os bolsistas
têm mais três aulas

coletivas, de teoria musical,
conto coral e prática de

conjunto. Se fossem pagar
individualmente esses

cursos todos, custaria
em torno de R$ 500."
Informações adicionais

.

na sede da rua Jorge
Czerniewicz, ou pelo.
(47) 3275-2477.

I

A gerente executiva, Edibna Lemanhê, e o presidente, UdoWagner, destacam a oferta de bolsas de estudo

Inscrições terminam hoje
BOLSAS DA SCAR

Estudantes carentes de [araquá do
Sul podem tentar a oportunidade de

ingressar em cursos de música e dança
JARAGUÁ DO SUL

s6NiA PILLON

Identificar e trabalhar talentos
artísticos desde Í956 é a es

pecialidade da Scar (Sociedade
Cultura Artística), que oferece 50
cursos e disponibiliza 18 profes
sores. Dezenove desses cursos

são de aprendizado de instru
mentos musicais, direcionados
aos estudantes carentes. Outra
modalidade que dispõe de bol
sas de estudos são as de dança, .

nos gêneros balé clássico, baby
class, pré-balé, dança de rua (hip
hop) e dança contemporânea. A
seleção aberta para os cursos de
instrumentos musicais e gêneros
de dança iniciaram na segunda
feira e se encerram hoje.

As 160 vagas do projeto Mú
sica para Todos são patrocinados
pelaWeg, por meio da Lei Roua
net (Lei do Mecenato), enquanto
que o Projeto Dentro da Dança
é financiado pelo Ministério da

Cultura, Weg e Duas Rodas. A

seleção é feita em duas etapas,
através de entrevista escrita, de'

informações pessoais' e socioe

conômícas, e com coordenador
ou professor de uma das moda
lidades de interesse dosestudan
tes q�e reivindicam a bolsa. �aifa

os demais alunos, as matrículas
custam R$ 45 e as mensalidades
variam de R$ 81 a R$ 143, depen
dendo do curso e da carga horá

ria, commatrículas permanentes
e turmas que são formadas de
acordo com a demanda.

O presidente da Scar, Udo

Wagner, fala do tripé que dá sus

tentação à instituição: formação,
produção e difusão cultural. Ele
lembra que dos 50 cursos, 24 são
de dança, 13 de música, seis de

teatro, três de teatro de bonecos
e quatro de artes plásticas. "Dos
600 alunos que temos, 400 são de
bolsas integral ou parcial. Tam
bém há a locação do espaço. Ele
cita que a produção dispõe do
Núcleo de Teatro (grupos Colher
de Pau e GpoEx), Banda Cia Eu

terpe, Coral da Scar, Orquestra
Filarmônica, Orquestra de Câ
mera e Núcleo de Dança.

"Em 2011 tivemos 280 even

tos, 80% cultural e'20% para pa
lestras,. convenções e congressos,
com público de 107mil pessoas",
enfatiza. "No começo, a comuni
dade achava que o Centro Cultu
ral da Scar era um elefante bran

co, e hoje estamos com falta de

espaço para locação. A demanda
é maior que a capacidade insta

lada", ��IpemoralUdo .yvagn,er.

EDUCAÇÃOMUSICAL
-Violíno
• Piano
• Violoncelo
• Flauta doce
• Bateria
• Flauta transversal
• Percussão
-Violão
• Guitarra
• Baixo
• Canto coral (coletivo)
• Prática de conjunto
(coletivo)

-Teclado
• Cavaquinho
• Harpa
• Saxofone
• Clarineta
-Víola
-Acordeão

• Musicalização
Dezenove instrumentos,
que incluem aulas
coletivas de Teoria
Musical, Canto coral e
Prática de conjunto. www.
scar.art.br

DANÇA
• Projeto Dentro daDança
• Seleção pra pré-bailarinos
• Balé clássico
• Baby class
• Pré-balé
• Dança de rua
• Dança contemporânea
Com a professora Lisa
Jaworski. Audições dias
22 e 23 de fevereiro, para
alunos de seis a 16 anos.

www.lisajaworski.com.br.

-<
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CRISTIANO MilHFUD

WATZKO.ESTUDAHTE
DE DIREITO

PONTO DE VISTA

LOUIS

Quando
se fala sobre o sistema de lei

tura para cegos, qualquer um de nós
I ra que o nome do sistema é Braille.
Porém, nem imaginamos que por trás dis
so tudo, existe uma bela história de vida,
e que devé ser vista como lição para nós.

Segundo consta, Louis Braille, quando
tinha seus 3 anos de idade, e enquanto brin
cava na oficina próximo de seu pai, vendo-o
fazendo os arreios e selas, como é natural
de toda criança, quis tentar imitar seu pai.
Então pegou um instrumento pontiagudo e

começou a bater numa tira de couro. Eis que
a fatalidade aconteceu, o objeto escapou da
suamão, e atingiu o olho esquerdo do peque
no Louis. Esse impacto provocou uma infec
ção, que se alastrou para o seu olho direito, e
após um breve período de tempo, o peque
no Louis ficou totalmente cego.

Seus pais e o padre da paróquia, Jac
ques Pallury, queriam que o garoto tivesse
uma vida o mais normal possível, e o ma
tricularam na escola local. Com 10 anos de
idade, Louis ganhou uma bolsa do lnstitut
Royal des IeunesAveugles de Paris (Institu
to Real de Jovens Cegos de Paris).

o fundador do lnstituto foi um dos pri
meiros a criar um programa pára ensinar os

cegos a ler. As primeiras experiências envol
viam a gravação em alto-relevo de letras gran
des, em papel grosso. Apesar de serem rudi
mentares, esses esforços foram a base para
novas ideias. As crianças podiam aprender a
ler com este sistema, mas infelizmente não

podiam escrever porque a impressão era feita
com letras costuradas no papel.

O pequeno Louis aprendeu a ler as gran
des letras em alto-relevo nos livros da pe
quena biblioteca do lnstituto, mas achava

que o método era lento e pouco prático.
No ano de 1821, quando Louis tinha

apenas 12 anos, Charles Barbier, capitão
de um grupo da artilharia francesa, visitou
o instituto e apresentou um sistema de co-

"

municação chamado de escrita noturna,
também conhecida por Serre. O método
consistia numa comunicação táctil, que
usava pontos em relevo dispostos num re

tângulo com seis pontos de altura por dois
de largura e que tinha aplicações práticas
no campo de batalha, quando era neces

sário ler mensagens sem usar a luz, que

poderia revelar posições. Dessa forma, os
soldados trocavam ordens.e informações
de forma silenciosa.

O pequeno Louis pensou: "Se os solda
dos podem, os cegos também podem". De
dicou-se de forma entusiástica ao método e

passou a efetuar algumas melhorias. Assim,
nos.anos seguintes, Braille esforçou-se em

simplificar o código. Depois demuito traba
lho, conseguiu desenvolver ummétodo efi
ciente e elegante que se baseava numa cé
lula de apenas três pontos de alturapor dois
de largura. Somente por curiosidade, basta
saber que o sistema apresentado por Barbier,
era baseado em 12 pontos, e o sistema de
senvolvido por Braille é muito mais simples,
usando apenas 6 pontos. Braille melhorou o

seu próprio sistema, incluindo a notação nu
mérica e musical. Em 1824, com apenas 15

anos, Louis Braille terminou o seu sistema
de células com seis pontos. O sistema per
manece basicamente o mesmo até hoje.

Conta-se que algumas semanas antes

de morrer, no leito do hospital, Louis disse
a um amigo: "Tenho certeza de que minha
missão na Terra terminou." ,

REPÚBUCA FEDERATIVADO BBASIL- ESlADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISlA INGEHlILEWAGNER,

Interventora
Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Ftrncionamento: 8h30hàs 12h e 13h30 às 18h

EDITALDEINTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),aIertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser la
vrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s} indicada(s} para aceírartem). ou pagar(em} serrem} desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou (orCem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no
endereço fomecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 ele 1023,
todos do CNCGJ,

'Protocolo: 27406 Sacado:ARTE FIXACONFECÇOESunACNPj: 08.856.244/0001-82 Endere
ço: Rua Izídio Carlos Peixer (Servidão lateral) nv s/no, Ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim
Cedente: FlSCOBBAS - EDITORA E DISTRIBUIDORADE REVIS1AS CNP): 13.614.174/0001·
96 Número doTítulo:VSCOOIO lZAEspécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BBASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 30/01/2012
Valor: 340,00 Liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27298 Sacado: BEM BBASIL AUTO CENTER unA CNPJ: 12.144.682/0001-95
Endereço: Rua 28 de agosto ne 1252, Centro, 89270-000, Guaramtrím Cedente: IDM MElA
LURGlCA unA CNPJ: 72.219.520/0001-09 Número do Título: 1112244 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BBASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 26/01/2012 Valor: 314,40 Liquidação após a intimação: R$l1,60,
Condução: R$ 5,00, Diligênciá: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27210 Sacado: D & C COMERCIO 1MP0RlACAO E EXPORlACAO unA - ME
CNPJ: 13.228.214/0001-61 Endereço: Rua28 deAgosto ne 3574, Centro, 89270-000, Guarami
tim Cedente: UDER lAR ES1úFADOS E COLCHOES unA CNPJ: 79.094.579/0001-59 Nú
mero do Título: 8122 05 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 23/01/2012 Valor. 569,11 Liquidação após a inti
mação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27410 Sacado: EDVINO FRANZ CPF: 037.105.329-30 Endereço: Rua28 deAgosto
n' s/n', Centro, 89270-000, Guaramtrím Cedente: BORRACHARIA E COM. DE PNEUS POR-
1ALunAMECNPJ: 03.012,810/0001-56Número do Título: 925/3 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento:
25/01/2012 Valor: 482,50 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27359 Sacado: GRAZlEIAMACHADO CPF: 047.604.409-09 Endereço: Rua Al
berto Zanella nO s/n', Rio Hem, 89275-000, Schroeder Cedente: ULEANDRO MACHADO ME
CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 74 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: ill\U UNffiANCO SA Data Vencimento: 16/0112012 Valor. 218,20
Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 27331 Sacado: HAUN ME1ALURGlCAunAME CNPJ: 01.639.148/0001-33 Ende
reço: Rodovia SC 413, km 06 n° s/n', Rio Branco, 89270-000, Guanunidm Cedente: COOPE
RATIVADE cRÉDITO DE UVREADMISsAO DEASSOClADOS DE GUARAMIRIM-CREVISC

��6b�=�IC���;�����Ó��������
- CREVISC Data Vencimento: 20/10/2011 Valor: 2.676.36 Liquidação após a intimação: R$
1�,60, Condução: R$1O,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 )

Protocolo: 27328 Sacado: JAIMEMELCHIORETIO CPF: 783.596.439-20 Endereço: Estrada
SegundoBraço do Nortene s/n, Segundo Braço, 89108-000,Massaranduba Cedente:RAÇOES
CATARlNENSE unA CNPJ: 08.761.945/0001-38 Número do Título: 2036234U Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BBASlL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 27/01/2012 Valor. 897,60 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 64,09, D_iligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo:27374Sacado:JCLPlN1URASEJATEAMENTOSunA-MECNPJ:02.473.951/0001-
03 Endereço: Rua Pedro Francisco Klein n° 605, Amizade, 89270-000, Guaramtrím Ceden
te: RESlCOWR TIN1AS E VERNIZES unA CNPJ: 95.800.637/0001-79 Número do Título:
0123087112 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 30/01/2012 Valor. 1.454,76 Liqui
dação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protooolo: 27242 Sacado: JEFFERSON JOSE SI'ElN CNPJ: 1O.916.099/0IÍ01-20 Endereço: Rua
28 de Agosto po 3457, Aval, 89270-000, Guaramtrím Cedente:VlIMAR BERNARDO NUNES
ME CNPJ: 07.051.648/0001-36 Número do Título: 000102 Espécie: Duplicata de Venda Mer-

cantil por Indicação Apresentante: ill\U UNlBANCO SA DataVencimento: 18/01/2012 Va
lor. 240,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protooolo: 27180 Sacado: JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZACPF: 995.1 19.679-91 Ende
reço: RuaVicente Bernardi n° sn, Guamiranga, 89270-000,Guaramirim Cedente:VALCANAIA
AUTO PEÇASUDA ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 3945/01 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 22/01/2012 Valor: 259,00 Liquídação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 27395 Sacado: JOSE LUIS VAVASSORI CPF: 027.080.839-61 Endereço: Estrada
Geral Braço Seco n'' s/n', Braço Seco, 89108-000, Massaranduba Cedente: CRAVIL CNPJ:
85.789.782/0001-42 Número do Título: 00468901 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BBASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimen
to: 27/01/2012 Valor. 646,80 Liquidação após." intimação: R$1l,60, Condução: R$ i06,31,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 27276 Sacado:)ULlANA PEREIRA LIMACPF: 043.328.329-73 Endereço: RuaBar
tolomeu Spezia n° s/n, Beira Rio, 89270-000, Guanunitim Cedente: JOSE APARECIDO GAR
CIA DUARTE ME CNPJ: 07.443.741/0001-96 Número do Título: 471/02 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANK BRASILSA . BANCOMUlTIPLO
DataVencimento: 23/01/2012 Valor. 248,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27325 Sacado: LEONIDES BRUNO BOGO ME CNP): 83.108.662/0001-07 Endere
ço: RuaBenjamin Constant ne s/n', Benjamin Constant, 89108-000, Massaranduba Cedente:

.

SHARKMAQUINAS PARACONSTRUÇAOllDA CNPj: 06.224.121/0001-01 Número doTítu
lo: 0400089764 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA· AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 27/01/2012 Valor. 3.375,00
Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 27248 Sacado: I1ZANDRA APARECIDA DA CRUZ DA SILVEIRA ME CNPJ:
13.889,804/0001-35 Endereço: RuaMarcionilo dos Santos n° 133, Corticeira, 89270-000, Gua
rarnirirn Cedente: ALP. CONFECÇOES unA CNPJ: 07.762.110/0001-30 Número do Título:
1264/003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNIBAN
CO SA Data Vencimento: 16/01/2012 Valor: 566,86 Liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 27398 Endereço: RuaMarcionilo dos Santos nO 133, Corticeira, 89270-000, Guara
mirim Cedente: GUNAN CONFECÇOES unAME CNPJ: 07.127.398/0001-70 Número doTí
tulo: 5001286:04 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BBASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 30/01/2012 Valor. 380,54 Líqui
dação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27334 Sacado: ROlA 100 TRANSPORTES unA CNPJ: 06.221.314/0001-09 Ende
reço: Rodovia BR 280, km 55,5 n' s/ ri, Centro, 89270-000, Guaramtrím Cedente: MARllAN
SERVIÇOS CON1ABElS SSunA CNPJ: 03.745.282/0001-44 Número doTítulo: 13183 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 20/0112012 Valor: 2.668,83 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27280 Sacado: TOKE ZERO ES1ANPARlA E CONFECÇOES unA CNPJ:
10.291.261/0801-61 Endereço: Rua Claudio'fomazellin' 1889,VilaAmizade, 89270-000, Gua
ramirim Cedente: MUNDIALQUADROS E DESENHOSJJDACNPJ: 06.272.029/0001-09 Nú
mero do Título: 0688 2/4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data Vencimento: 20/01/2012 Valor. 1.118,22 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 27281 Endereço: RuaClaudio Tomazelli n° 1889,VilaAmizade, 89270-000, Guara
mirim Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS unA CNP): 06272.029/0001-09 Nú
mero do Título: 07062/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAlXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 20/01/2012 Valor. 588,00 Liquídação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 27282 Endereço: RUa Claudio Tomazelli ne 1889,VilaAmizade, 89270-000, Guara
mirim Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS lIDA CNPJ: 06.272.029/0001-09 Nú
mero do Título: 735 1/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data Vencimento: 20/01/2012 Valor. Ll63,50 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27159 Sacado:VALNEI DA CONCEIÇÃO - COMERCIO CNPJ: 12.691.031/0001-15.,
Endereço: Rua João Sotter Correa n° 2698, Amizade, 89270-000, Guaramtrím Cedente: SUL
MlNElRA AUMENTOS unA CNPJ: 07.489.678/0011-09 Número do Título: 00000685201
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BBASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 20/01/2012 Valor. 415,20 Liquidação após a
intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guaramtrím, 09 de fevereim de 2012.

CHRlSTA INGEHIlLEWAGNER,
Interventora

A determinação do pequeno Louis fez
com que os livros estejam -presentes na

vida dos cegos.
.

Muitos de nós usamos nossas limita

ções como desculpa para não agir e nem
produzir. Porém, na vida tudo deve nos

trazer aprendizado, e a sabedoria está em
saber superar as piores condições e bus
car dar o melhor de si para os outros.

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 7/2 ás 4h30 o Sr., Auri Moreira Paes

com idade de 48 anos. O sepultamento foi realizado dia

8/2, ás 17h, saindo féretro do Capela Mortuária da Vila

Lenzi, seguindo após para cemitério ele João Pessoa.

• Faleceu no dia 7/2 ás 19h o Sr., Oscar Longhi com idade

de 85 anos. O sepultamento foi realizado dia 8/2, ás 16h,
saindo féretro da residência na Rua Vicente Bernardes, se

guindo após para cemitério de João Pessoa.

• Faleceu no dia 7/2 ás 3h20 o Sr" Alex Schirnidt corn

idade de 86 anos. O sepultamento foi realizado dia 8/2,
ás 17h, saindo féretro, da Capela Mortuária Maria Leier,

seguindo após para cemitério de Três Rios.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede-social!

facebook.com/ocorreiodopovo

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim/1° Vara

Rua: João Sotter Correa, 300 -Amizade - Cep 89270-000 - Guaramirim
SC

Email: gmmvar1@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Gustavo Schwingel

Chefe 90 Cartório Designado: Josiane Garcia

EDITAL DE LICITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS
Divórcio n' 026.11.001291-2
Autor: P.P.W
Réu: Eldemar Milton Wollmann·

Citando(a)(s): EDELMAR MILTON WOLMANN, brasileiro(a), natural de Cunha Porã

SC, Casado, Pedreiro, nascido em 06/02/1962, mãe Hilda Wolmann, Avenida Brasil,
s/n, Centro - CEP 89887-000, Palmitos - SC.

Objetivo: Citação, Prazo Fixado para a resposta: 15 dias. Por intermédio do presente,
aIs) 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 responder(em) à ação, querendo, no lapso de

tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor da petição inicial (art. 285 clc ert. 319 de

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

presente edital, o qual será afixado no local de costume publicado 1 vez, com intervalo de
O dias na forma da lei. Guaramirim (SC) 08 de Févereiro de 2012,

Ref. Licitação 15/2012
Modalidade: Pregão
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR

SERViÇO DE, CARÁTER CONTINUADO DE CAMINHÃO
EQUIPADO COM BOMBA DE SUCçÃO.
O DiretorPresidente do SAMAE, Sr. lsair Moser, COMUNICA
que a data da abertura dos envelopes de referida Licitação,
fica prorrogada para o dia 27/02/2012 às 14:00 horas.

Jaraguá do Sul, 08 de fevereiro de 2012.

AVISO

Isair Moser
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



[ PeloEstado ]
Entrando nos trilhos

As
ferrovias catarinenses terão forte incremento nos próximos

quatro anos. E o que afirma o presidente da Frente Parlamentar
das Ferrovias, deputado federal Pedro Uczai (PT-SC). A come

moração vem a partir da assinatura da presidenta Dilma Rousseff no

plano Plurianual que prevê os investimentos. "Para Santa Catarina nós

conseguimos contemplar os três projetos fundamentais das ferrovias.
A Ferrovia Litorânea, que liga os cinco portos catarinenses, com 235

quilômetros e que já está em projeto de estudo básico. A Ferrovia da

Integração, que liga Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Curitibanos, [oaça
ba, Chapecó, até Dionísio Cerqueira, 'que já estava em estudo básico e

agora vai ser feito o projeto executivo, e ser licitado pela decisão do mi
nístro dos Transportes". Outra ferrovia importante para Santa Catarina
é a Norte Sul, que vai ligar o porto do Rio Grande RS), passando pelo
Oeste de Santa Catarina, indo até Belém (PA). Exemplo da falta que
faz as ferrovias, segundo Uczai, está na importação de milho. Em 2012,
Santa Catarina vai importar 3 milhões de toneladas do grão. Com isso,
mais de 100 mil caminhões circularão pelas rodovias, o que poderia ser

evitado se as ferrovias já estivessem prontas. Para o país, o governo fe
deral estima investimentos de R$ 40 bilhões em ferrovias nos próximos
quatro anos.

O era ãoemer encial
J Não é só o transporte do milho que pre
ocupa. Atento ao problema de abasteci
mento do grãona regiãoSul, emdecorrên
cia da estiagem, o deputado federal Celso
Maldaner (PMDB-SC), vice-presidente
da Comissão de Agricultura da Câmara
Federal, teve uma reunião com o diretor
de Operações eAbastecimento da Conab,
Marcelo de Araújo Melo. Saiu com uma

nota técnica e amissão de buscar na Secre
taria dePolíticaAgricola doMinistério daAgricultura o aval para três operações
emergenciais. AConab está organizando o deslocamento de estoques demilho
de São Paulo e do Paraná para o Sul, sendo 24mil toneladas só para Santa Ca
tarina. A quebra da produção da safra demilho em relação ao ano passado é de
42% prejudicando diretamente agricultores e produtores de leite, suínos e aves.

Colheitadama ã
O deputado Reno Caramori (PP) falou da tribuna
da Assembleia Legislativa sobre a Solenidade de
Abertura Oficial da Safra da Maçã Brasileira, Ciclo
2011/12, que acontece amanhã, emFraiburgo, a par
tir das 10h. O estado é líder nacional na produção
da fruta (49%), seguido de 'perto pelo Rio Grande
do Sul (46%). Em todo o paJS há mais de 3 mil pro
dutores demaçã, gerando 170 mil empregos diretos
e indiretos. Mas, de acordo com o diretor executivo
da ABPM, Moisés Lopes de Albuquerque, o setor

:� ainda espera o atendimento de vários pleitos, como
� os referentes à organização e crédito para comercia- I�
� lização, endividamento, para lidar com o risco climático, e a promoção do con

�.:�..
sumo da fruta no país. Ele destaca que a abertura da safra é uma oportunidade

::: para que turistas que estão no litoral sigam para o interior do estado a fim de

•

conhecer os pomares de maçã catarinenses.
-e

.& Gás na redeApós o governadorRaimun- presentará a CNI e embarca amanhã para
.� do Colombo vetar o aumento do gás, ago- a Arábia Saudita, pais em que se iniciará

� ra a SCGás lança a segunda fase do Proje- a programação da comitiva, liderada pelo
-li to Serra Catarina, que representa o maior ministro do Desenvolvimento, Feman

� investimento planejado pela empresa do Pimentel. Também integram a missão
•

para distribuição de gás natural desde o duas empresas catarinenses dos setores
�
c

inicio de sua operação. O lançamento será moveleiro e borracha e plástico, além do
, hoje pela manhã, na cidade de Ascurra. diretor de Relações Industriais e Institu
"8 As obras serão executadas entre os quilô- cionais da Federação, Henry Quaresma ..

� metros 90 e 113 da BR-470, de Ascurra a

� Ibirama, no Alto Vale do Itaja(e o inves
:l. timento é de R$ 20milhões. O objetivo do

!ii projeto é instalar 230 quilômetros de rede
8 de distribuição para levar o gás natural à

i região serrana.

� MissãoA Federação das Indústrias (Fiesc)
� vai integrar a missão brasileira à Arábia
z Saudita e aos Emirados Arabes. O presi
� dente da entidade, Glauco José Côrte, re-

Andréa Leonora (Colaborou RicardoWegl

Vendas em altaA agenda nos d�is países
prevê rodadas de negócios e seminários
sobre investimentos. Neste último, Côrte
fará a abertura dos trabalhos. Em 2011,
os embarques para a Arábia Saudita so

rnaram US$ 165,6 milhões, 12,4% a mais

que em 2010. Para os Emirados Árabes,
as vendas catarinenses chegaram a US$
128,7 milhões, crescimento de 41,7"10 em

relação a 2010.

Florianópolis _ 09Fev12

CENTRAL DE DIÁRIOS
TRINTA E UM INTEGRADOS �

O.) DIARlOS PRESENÇA EM ;fi,
,._._•• _� INTEGRADOS 62% DE se

[Pelo "Estado] ,':: Um produto CNR .

peloestadoscentraldediartos.corn.br

Contabilidade

Profk;sionnli.o,1110

www.gumZ.com.br gumz@gumz.com.br

Desde 1978(47)33714747 UMA PARCERIA QUE D� CERTO.
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Mais três postos de
saúde para [araguá

MELHORIAS

Moradores dos bairros Boa Vista,
Rio Molha e Chico de Paulo serão

beneficiados com novas unidades
JARAGUÁ DO SUL

TITA PRETTTI

bairros BoaVista, RioMolha e Chi
co de Paulo (no Loteamento Firen
zi). Já os postos dos bairros Santa
Luzia e Amizade terão suas edifi

cações totalmente reconstruídas.
Todas as unidades terão área

construída de 195,52 metros qua
drados e a previsão de conclusão
das obras é de 180 dias. Segundo
Francisco Airton Garcia, todas as

unidades irão funcionar com o

Na tarde de ontem, a prefeita
Cecília Konell e o secretário

de Saúde Françisco Airton Garcia
assinaram uma ordem de serviço
para a construção de três novos

postos de saúde e reconstrução
de outros dois já existentes.

As novas unidades ficarão nos

VALORES DAS OBRAS

restante.da Prefeitura de Jaraguá• Unidade do BoaVista (rua Francisco
. Iacominí, ao lado da crechemunicipal
Rodolfo Hufenuessler)

R$ 241.165,22 - R$ 200mil do PAC 2 e

restante da Prefeitura de Iaraguã

• Unidade do Chico de Paulo
(ruaÉrico Negherbon)
R$ 239.913,18 - R$ 200mil do PAC 2 e

restante da Prefeitura de Jaraguá• Unidade do RioMolha (ruaAdolfo
Antônio Emmendoerfer, ao lado da
escola RibeirãoMolha)

R$ 241.141,83 - R$ 200mil do PAC 2 e

•Unidade de Santa Luzia - Posto de
SaúdeAna Pretti Pedri (rua Emídia

Requisitos
o Superior Completo em Farmácia e CRF Ativo.
o Não é necessário possuir experiência
na função.

Para candidatar-se acesse:

http://bit.ly/vaga410

" Droga

�f!�!�

projeto ESF (Estratégia Saúde da

Família).
.Segundo o presidente da As

sociação de Moradores do Rio

Molha, Marcelino.Carlos Gruner,
a população do bairro espera
pela obra há 30 anos. "Essa era

nossa prioridade, esse é um so

nho que se realiza. Esse posto vai
trazer ao bairro mais qualidade
de vida e dignidade."

Durante o encontro, a prefeita
também anunciou a construção
de dois novos postos nos bairros
Ilha da Figueira e Iaraguá 84, cujos
projetos estão em fase licitatória.

Prestini Gascho)

R$ 244.999,11 provenientes da
Prefeitura de Jaraguá

• Unidade doAmizade - Posto
de Saúde Germano Hornburg
(rua Roberto Ziemann)

R$ 244.025,18 provenientes
da Prefeitura de Jaraguá

ATENDENTES DE FARMÁCIA
Vaga n? 393

BALCONISTAS DE FARMÁCIA
Vaga n? 403

Requisitos
o 2° grau completo.
o Não é necessário possuir experiência
na função.

Para candidatar-se acesse:

http://bit.ly/vaga393

Requisitos
o Desejável curso de injetável e experiência
anterior em farmácias.

Para candidatar-se acesse:

http://bit.ly/vaga403

AUXILIARES DE REPOSiÇÃO
, Vaga n? 397

CONSULTORES DE BELEZA
Vaga n? 407

Requisitos
o 2° grau completo ou cursando.
o Não é necessário possuir experiência
na função.

Para candidatar-se acesse:
http://bit.ly/vaga397

Requisitos
o 2° grau completo.
o Desejável curso de cosmetologia
e estética.

Para candidatar-se acesse:

http://bit.ly/vaga407
�.�..j;�.tG'T�Õ..,. �,-:''f'.�'-.;'':.,,'( . ,''fa.';y·":<''-'·,,, L,�'J t.: ,.�,.:ç.,.,,���.l�""'':.'''.�-'
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COMPAREÇA NO ENDEREÇO ABAIXO TRAZENDO CURRICULO IMPRESSO, RG E CPF E PARTICIPE
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DO PROCESSO SELETIVO: DIA 10 DE FEVEREIRO. LOCAL: HOTEL MERCURE JARAGUÁ DO SUL : _-',.:
RUA EPITÁCIO PESSOA, 251 • CENTRO. HORÁRIO: DAS 08:00 AS 18hOO. PROCURAR POR THAisA. , ",", ,.;

�
-

.

" '"
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Oferecemos: Salário compatível com a função o Plano de saúde o Plano odontológico o Auxilio refeição ou auxílio

alimentação o Seguro de 'vida em grupo o Vale Transporte o Desconto Farmácia o Auxílio estudantil.

mons ter.com.br
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,SERViÇO
Concluída licitação
para pintura de ruas
Comissão Especial de Licitações abriu na terça-feira, dia 7, na
Prefeitura de Jaraguá do Sul, os envelopes com três propostas
para atender a Carta Convite No 003/2012, que tem como

objetivo a contratação de empresa para prestação de serviços de
pintura para demarcação viária em diversas ruas domunicípio,
porém sem fornecimento demateriais. Após a análise dos
documentos dos proponentes, a certificação de habilitação e a

abertura dos envelopes com as propostas, a comissão declarou
como empresavencedora a JMS Serviços deTrânsito Ltda, de
Joinville, que apresentou o valor a ser pago pelaPrefeitura de R$ 7
ometro quadrado executado, totalizando custo de R$ 140 mil. Os

serviços devem iniciar nos próximos dias.

REURBANIZAÇÃO,
Pavimentação em duas ruas
Nas próximas semanas serão conhecidas as empresas responsáveis pela
reurbanização demais duas importantes ruas de Guararnirim. No dia 17

de fevereiro será aberto Q envelope com a ganhadora da licitação da rua
ErvinoHanemann e no dia 6 demarço será a vez daRua João Ossowski.
Sendo uma das ruas centrais deGuaramirim, a João Ossowski receberá
toda drenagem pluvial e pavimentação em asfalto. O projeto ainda prevê a
construção de calçadas, com acessibilidade e sinalização viária. O valor da
obraé de aproximadamente R$ 174mil, provenientes de um financiamento
comaAgência de Fomento do Estado de Santa Catarina (Badesc). Já a
Ervino Hanemann, localizada no bairroAvaí será totalmente reestruturada
Serão instalados 765 tubos.A rua contará com 10metros de largura, 646
metros de extensão e doismetros de calçadas de paver em cada lado da via.
O valor estimado é de poucomais de R$ 593, com R$ 98mil provenientes de
uina emenda parlamentar e o restante em recursos próprios.

.

,

ARTESANATO

Cras. abre pré-inscrições
para as olicinas 2012
Estão abertas as inscrições para pré-oficinas do Cras (Centro de
Assistência SocialBruno Scheibel) deCorupá para o ano de 2012.As
oficinas oferecidas são: artesanato (4 a 6 anos), artesanato de fibra de
bananeira, artesanato de Páscoa (3 a 5 anos), bordado em tecido, costura
industrial (a partir de 14 anos), decoração de chinelos e bijuterias (12 a
18 anos), enfeites de Natal, fuxico, pat aplique, pintura em tecido,
pintura em tela (6 a 11 anos) e tapetes de talagarça. As inscrições no
Programa de Transferência de Renda devem ser feitas no Cras, ruaOtto
Hillbrecht, 370, bairro Bomplandt, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

ENCOMENDA

Primeira campanha
de alevinos do ano
APrefeitura de Jaraguá do Sul, pormeio daSecretaria do Desenvolvimento
Rural eAgricultura, 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 Iaraguá do Sul. Os interessados devem solicitar suas
encomendas naDiretoriadeAgricultura, pessoalmente, ou pelo telefone
·2106-8114. O valormínimo da encomenda é de R$ 50. A lista com as

espécies disponíveis e seus respectivos preços está disponível no
sitewww.jaraguadosul.sc.gov.br. link "campanha de alevínos"

CVV

Seleção de voluntários
O CVV (Centro deValorização daVida) realiza nesse sábado, dia 11,
mais um curso de Seleção e Capacitação deVoluntários. Se você tem
mais de 18 anos, espírito solidário e disponibilidade de quatro horas
e trintas minutos para o plantão semanal, poderá ser um voluntário
do cvv. A seleçãoacontece a partir das 13h30 no auditório da Rede
Feminina de Combate ao Câncer. Informações pelo telefone 3275-1144.

F"'que Por dentro dque OCont
e tudo

t:",;i;�;;egiÕo
@OcorreiodopOVO

Fujama
distribui
D1udasde
,

arvores

AFujama (Fundaçâo
lar.agua�nse deMeio
Ambiente); emparcetia
com o PQftAtacadista,
realiza na. sede do

sllpermercado(rua .

MaxWllbf:llm, 594,VIla
Baependi) atividades de
sensibiliza:ção sobre coleta ,

seletiva emanutenção
.

do ciclo hidrólógico ele.
Jaraguá do Sul. Nos dias
10 e 11 de fevereiro serão

distribuídas mudas de
árvores de pitanga, araçá,
ingá anão e anona.
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�ORNEIO DE VERÃO

Inscrições seguem
abertas até dia 15
� equipes interessadas precisam
:e agilizar, pois são apenas 16 vagas

mAGuÁ DO SUL

ENRIQUE PORTO

r\ gora é oficial. O 19° Torneio
"\.de Verão de Schroeder de
niu suas datas. A competição
romovida pela Diretoria de

sportes acontece entre os dias
4 de fevereiro a 30 de março.
Buscamos realizar os trâmites
orretos. De acordo com lei é ne
essário aprovar via Câmara de
ereadores alguns pontos, como
valor da taxa de- inscrição e a

remiação", informa Edite Hang,
ssessora esportiva do município.
Com a aprovação da lei, as

isenções iniciaram na última

terça-feira e seguem abertas até
o dia 15.

Elas poderão ser realizadas
diretamente na Diretoria de

Esportes (anexa à Prefeitura
de Schroeder) ou pelo e-mail

espo rte s@schroeder.sc.gov.
br, mas só serão homologadas
após o pagamento da taxa de

inscrição - deR$ 500 - e entre

ga do cheque de garantia - no

mesmo valor. A prioridade será
dada para as equipes que costu

meiramente disputam o certa

me, através de carta-convite.
As equipes também devem

se atentar para algumas regras
da competição, como o limite de

Difícil de encontrar?

Imagine' na vida real.

dezesseis equipes e a inscrição
de até cinco atletas Federados,
sendo um deles obrigatoriamen
te inscrito como goleiro.

Outros pontos serão debati
dos durante o congresso técnico,
agendado para o dia 16, às 19h30,
no Centro de Múltiplo Uso. To-

e dos os jogos acontecem no gi
násio Alfredo Pasold, que passou
pormelhorias em sua cobertura.

Assim como em outros anos, .

a premiação deve encher os

olhos das equipes. São R$ 5.700

para serem divididos entre os

quatro melhores colocados,
sendo R$ 3.000 exclusivamente

para o campeão. A maior cam

peã do evento é a Coremaco,
de Schroeder, com cinco títulos

conquistados (94, 95, 96, 00 e

03). O atual campeão é o Noite à

Fora, de Iaraguá do Sul.

HENRIQUE PORTO/AVANTE

Equipes qualificadas, como o Noite à Ibra,
costumam disputar oAbetto de Schroeder

Santa Catarina conta com você na luta contra o crime. Por isso, se você tem

alguma informação que ajude a polícia em suas investigações, ligue para o

Disque-Denúncia 181. Sua identidade será integralmente preservada.

secretaria de
Estado da
&euurança Pública
wWlv.ssp.sc.gov.br

1Il1rllutn'lI ,
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• TAÇA LIBERTADORES

,

DA AMÉRICA
• 712 - Fluminense lxOArsenal
• 8/2 - Vasco lx2 Nacional
• 9 I2 - 20h - Internacional x JuanAurich

PLACAR DA RODADA

Vasco tropeça pela
Taça Libertadores
Em casa, Gigante
da Colina sofre
derrota. Timão,
Verdão e Grêmio
encontram muitas
dificuldades

AGÊNCIA AVANTE!

Qvasco tropeçou em sua es

treia na Taça Libertadores da
América. Jogando em São Ianuá
rio, os cruzmaltinos foram sur

preendidos pelo Nacional (URU),
por 2 a 1. Andrés Scotti marcou o

primeiro aos 29' do primeiro tem

po. Vicente Sánchez ampliou na

segunda etapa, logo a l
' Alecsan

dro descontou aos 28'.
Ao final da partida, a torcida

hostilizou o técnico Cristóvão

Borges. "O time deles foi muito
bem. Marcaram a saída de bola
e tiveram rapidez no ataque. A
obrigação de vencer era nossa,

mas não conseguimos. A vaia é

normal, a insatisfação acontece.

É torcida de time grande", analisa
Juninho.

Pelo Paulistão, Corinthians e

Palmeiras encontraram dificul
dades na rodada. O Corinthians
não passou de um empate com

o MogiMirim por 1 a 1. O Timão
abriu o 'placar togo aos 13', em
cobrança de pênalti de Emer

son. Com um a menos, o Sapão
empatou aos 42' da segunda eta
pa, com Hernane, artilheiro do

campeonato.
O Palmeiras quase foi surpre

endido peloXVde Piracicaba, em
pleno Pacaembu. A vitória por 3 a
2 veio apenas nos minutos finais.
Daniel Carvalho abriu o marca

dor aos 15', em jogada individual.
Ricardinho empatou para o XV

aos 31'. No segundo tempo, aos
2', Marcos Assunção colocou o

Verdão em vantagem. Mauricio
Ramos, contra, empatou aos 26'.
Mas aos 27', Artur marcou o gol
da vitória palmeirense.

No Gauchão, o Grêmio virou

parà cima do Ypiranga, em Ere

chim. Rodrigo Jesus fez a alegria
dos torcedores da casa aos 26'. A
virada gremista aconteceu no se

gundo tempo, com gols de Mar

celo Moreno (aos 12') e Douglas
Grolli (aos 48').

1 VASCO
2 NACIONAL

.

Diego Souza brigou, mas o Vasco acabou
denotado em casa peloNacional (1JRU)

,-

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE

ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 21/2Ô12
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: TUBO DE PVG Defofo JEI ou JERI
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 9/2/2012, das 8h às 11h30 e das
13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 28/2/201214h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

SAMAE, Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SG- Site: www.

samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100

Isair Moser

Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE

ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 20/2012

TIPO: MENOR PRE;ÇO POR ITEM

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: REAGENTES E VIDRARIAS PARA LABORATÓRIOS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 9/2/2012 das 8h às 11h30 e das
13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 1/3/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

SAMAE, Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SG- Site: www.

samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100

Isair Moser

Diretor Presidente

• CAMPEONATO PAULISTA

(GCI RODADA)
• 8/2 - Ituano lx4 Bragantino
• 8/2 - Guarani lxO Portuguesa
• 8/2 - Guaratinguetá Ox4 Mirassol

• 8/2 - Catanduvense lxl Ponte Preta
• 8/2 - MogiMirim lxl Corinthians
• 8/2 - Palmeiras 3x2 XV de Piracicaba
• 9/2 -17h - Paulista x São Caetano
• 9/2 -19h30 - Oeste x Linense

• 9/2 - 21h -:- Botafogox Santos
• 9/2 - 21h50 - São Paulo x Comercial

II CAMPEONATO GAÚCHO
(GCI RODADA)
• 8/2 - São José OxO Caxias
• 8/2 - Santa Cruz 2xl Pelotas
• 8/2 - Universidade lx2 Novo Hamburgo
• 8/2 - São Luiz 2xl Cerâmica

• 8/2 - Ypiranga lx2 Grêmio
• 9/2 -19h - Lajeadense xVerançpolís
• 9/2 -19h30 - Juventude xAvenida
• 15/2-19h30 - Internacional xCruzeiro

• CAMPEONATO
CATARINENSE (GCI RODADA)
• 8/2 - Ioinville 3:xl€llapecoense
• 8/2 - Atlético-IH 2x3Metropolitano
• 8/2 - Camboriú 2xO Brusque
• 8 12 - Figueirense 5x4 Criciúma

• 9/2 - 21h - Marcílio Dias xAvaí

• CAMPEONATO I

PARANAENSE (GCI RODADA)
• 8/2 - Atlético Paranaense 4xO Toledo

;

• 8/2 -Arapongas 4xl Corinthians
• 8/2 - Paranavaí lxO Iraty
• 8/2 - Roma 3x2 Rio Branco
• 8/2 - Operário 2x3 Cianorte

• 8/2 - Londrina lxl Coritiba
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HOMICÍDIOS

Falta de investigadoresnaDelegacia
Sem uma equipe
especializada,
inquéritos são
encaminhados
ao Fórum sem

descobrir autores

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRlIDORE

Jaraguá do Sul é a última cidade .

'.do Estado em número de poli- :
ciais civis, comparado ao núme
ro de habitantes, segundo dados
da Polícia Civil de Santa Catari
na. O quadro, composto por 15

agentes, quatro delegados e três

escrivães, não possui uma equi
pe de investigação. A tão sonha
damc (Diretoria de Investigação
Criminal), instalada em cidades
com números de habitantes me
nor do que Iaraguá, ainda está

longe de se tornar uma realidade
na cidade.

E por conta justamente des-
sa falha na área de investigação
que, desde ano passado, ainda
há quatro homicídios sem eluci

dação. Ainda assim, o índice de
crimes com autores identificados
e presos ultrapassa a 90%. Essa

semana, o delegado David Quei
roz de Souza encaminhou ao

Fórum o inquérito que apura a

morte de DioclécioVick, 53 anos,

MARCELE GOUCHE

PRECARIEDADE
:\� I 111 'J "

I)

assassinado dia 9 de abril do ano

passado. Até hoje, o crime é um
mistério para a polícia. "Tudo

que podíamos fazer, já foi feito.
-

Falta uma equipe de investigação
que pudesse se dedicar somente .

a crimes sem solução. Encami
nhei ao Fórum, mas se aparecer

DIC ainda sem previsão
de ser instalada em Iaraguá

O titular da Delegacia Regio
nal de Jaraguá do Sul, Uriel Ribei
ro, admite a falta de policiais na

comarca. A esperança de reverter
esse quadro está na nomeação
dos 605 policiais que passaram
nos concursos de 2008 e 2011,
em Santa Catarina. O governa
dor Raimundo Colombo deve
nomeá-los ainda este mês. O

próximo passo seria mais quatro
meses de curso na Academia de
Polícia para finalmente poderem
assumir a função. "Para Iaraguá,
fiz um pedido para recebermos

pelo menos 20 policiais. Só as

sim, poderemos ter a chance de
finalmente fundarmos a Dlf",
enfatiza Ribeiro.

À disposição da nova Dire
toria está uma camionete e um

Fiesta O km. "Precisamos arru

mar uma sede e esperar a che-

gada de mais policiais. Nosso

objetivo é que, até junho, esteja
funcionando e trabalhando dire
tamente com investigações mais
complexas", reforça. O delegado
também aguarda a instalação de
uma Central de Plantão Policial

para Iaraguá, ainda sem previsão
para acontecer. Atualmente, to
das as ocorrências são atendidas
na delegacia da comarca.

alguma pista, o inquérito retorna
para a DP", enfatiza.

Dioclécio morava com a mãe,
no bairro Ilha da Figueira, em

Jaraguá. O corpo foi encontrado
em um quarto nos fundos da re
sidência: Ele foi baleado no pes
coço e na face.

,POS1;P.S�LO

EXlllOSãO•

em caixa

eletrônico
APolídàCiVil aindanãótern .

pistas dos criminosos que
explodiramnamadrugada
de ontem, dois caixas

,
eletrônicos anexados ao posto
de combustíveis Sinuelo, na
BR-10l, emAraquarí, Segundo
testemunhas, funcionários e
clientes do estabelecimento
foram rendidospor seishomens
armados. Umpolicialmilitar
que estavano local chegou a
trocar tiros comos bandidos,
mas não conseguiu impedir a
ação. Boapartedodiriheiro foi
roubado.Ovalor totalaindanão
foidivulgado.Testemunhas
viramos criminosos fugindo
em dois carros.

1Mais três crimes
ainda sem solução

Há mais de um ano, a polícia
tenta elucidar o assassinato do
travesti Márcio Pereira, 30 anos,
morto dia 9 de janeiro do ano

passado. O delegado responsá
vel pelo caso, Adriano Spolaor,

. tem alguns indícios da autoria,
mas até agora nenhum manda
do de prisão foi expedido. Ele'
encaminhou pedido ao Fórum

solicitando prazo maior para
entrega do inquérito. "A investi
gação continua a passos lentos.
Não temos material humano o

suficiente para elucidar o caso",
diz. Márcio foi morto com um

tiro na nuca, na rua Epitácio
Pessoa.

Outro caso é referente à
morte de Rosemiro José Eichen

ger, 27 anos, assassinado dia 27

de julho de 2011, no bairro Rau.
O crime ainda é um mistério.

"Não adianta termos uma de

legacia equipada, coletes, via
turas e armas se não temos ma

terial humano. Já mandamos
vários pedidos à Secretaria de

Segurança Pública, mas ainda
não fomos atendidos. Estamos

pleiteamos o mínimo que uma
cidade do porte de Jaraguá pre
cisaria ter", reforça Spolaor,

Esse ano, o primeiro homi
cídio registrado já tem autoria

identificada, mas sem prisão. Ar
naldo Pereira é acusado de matar
Ioel Lemes, 41 anos, dia 12 de

janeiro, no bairro Santo Antônio.
O mandado de prisão contra Ar
naldo foi expedido, mas ele con
tinua foragido. "Há indícios que
ele esteja no Paraná. Poderíamos
ir mais a fundo se tivéssemos

pessoal o suficiente para o traba

lho", diz o delegado David.
DNULGAÇÃO

lImaIdo PeI'eÜ'a é
acusado dematar 'oeI
Lemes, dia 12 de janeiro

Lion: Outro envolvido
. no golpe é preso

Valdecir Ferreira de Oliveira se

apresentou na tarde de ontem na

Delegacia de Jaraguá do Sul. Ele
estava com mandado de prisão
em aberto, suspeito de participa
ção no golpe que envolve a em-.

presa fantasma Lion Comércio de
Tintas. Na razão social, seu nome
constava corno sócio-proprietário.

Ao delegado David Queiroz,
Valdecir alegou que foi convida
do por dois homes para trabalhar .

em uma empresa em Iaraguá,
mas para isso, seu nome preci
saria constar como sócio. Disse
também que em nenhum mo

mento realizou compras com 6
CNPJ da empresa e que apareceu
no_local apenas duas vezes. "Seu
depoimento não nos conven

ce, uma vez que várias vítimas
o reconheceram, por foto, como

sendo um dos negociadores", diz
o delegado. Valdecir foi encami
nhado ao Presídio de Jaraguá.

Até o momento, são mais de
30 empresas que registraram BO
em Jaraguá contra a Lion. Todos

alegam que venderam produtos
sem receber o pagamento total da
dívida. O prejuízo ultrapassa a R$
Imilhão. Essa semana, uma loja
nacional de eletrodoméstico pro
curou a DP. O gerente alegou que
um sócio da empresa comprou vá
rios objetos, como geladeira, fogão
e 1'\1, via internet, em uma loja de

Joinville. Uma empresário de Por
to União diz ter vendido uma car

ga de madeira no valor de R$ 180
mil e não ter recebido o valor. Dias

atrás, foi preso outro envolvido no
golpe, o empresário José Winiar

ski, de São Bento do Sul.

"
.
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Chia Integral: fonte de fibras, minerais e ômega 3.
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
física.

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

A 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 satisfeitL O êmega 3 presente
no grão combate essa inflamação, l\Íudando o corpo a recuperar o
controle sobre o apetite.
Desintoxica: a fibra regula o trânsito intestinal e limpa o �rganismo.

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

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

'

f.\\V. DE JARAGUÁ DO�o� 8�
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fitoterápicos

Promoções válidas até 09/0212012 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012. 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de
R$27.99Ô,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional a vista a partir de R$ 33.990,00. Voyage 1.6 Total Flex, ano modo 11/12, completo,
com preço promocional á vista a partir de R$ 38.590,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12. básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.590,00. IOF e cadastro
inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET.

Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e

transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário

Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834.
www.vw.corn.btveículos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
.

A escolho perfeito
TECNOLOGIA ALEMÃ

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autaelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

T
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




