
Agenda
Programação cultural do
fim de semana tem opções

para vários gostos: de
concerto a apresentação
demúsicapopular e de
contação de história à

comédia. Confira e faça a
sua escolha.

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO /

..�������.
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Balanço comprova
sucesso daSchützenfest
Maisde 63milpessoas

prestigiaram o evento,porém,
opresidenteda Comissão .

CentralOrganizadora (eCO),
AlddesPavanello,promete
queafestaficará ainda

melhorem2012.

Avisoprévio de 90 dias começa
a valer;masnãoagradaa todos
MAS só TERÁ o BENEFICIO QUEM nvER MAIS DE 20 ANOS

namesma empresa. Medida pode encarecer custos com
amão de obra, o que preocupa empresários. Página 6

Concursopúblico daPrefeitura
será realizado neste domingo
-

amaioria para o setor de saúde. Participantes devem ficarJ
atentos ao horário de verão e aos locais de prova. Página 19

ARENA
Moacir Bertoldi e

Jean Leutprecht são
multados pelo TCE.
PATRICIA MORAES

Página 7

Gol no final
adia decisão
da quarta vaga
ADd JOGA BEM NA AREN

Jaraguá, mas sofre virada do
Ibirama nos últimos segundos
da partida. Agora, para se

classificar sem depender de
ninguém, precisarávencer o
Concórdia, amanhã, no oeste

do Estado. Página 21

Polícia ainda
procura por
assaltantes
QUADRILHA FUGIU DEPOIS

de roubar uma joalheria,
rendendo um taxista, que
foi preso no porta-malas.
Os assaltantes perderam a

direção do veículo e caíram
em um rio, conseguindo fugir.
Já omotorista foi salvo por
populares. �ágina 23
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Ikarsten@netuno.com.br

Trombini Embalagens
Desde fevereiro, a unidade
de papel de Fraiburgo está

operando uma nova máquina
de papel. Trata-se da maior
máquina já construída pela
Hergem de Rio do Sul cuja
velocidade de operação é de

1.000 metros por minuto, mas a
maior inovação está no pacote
elétrico fornecido pela Weg, que
substitui os tradicionais motores

de indução por modernos
Wmagnet. Apesar destes motores
serem mais caros, o retorno

do investimento acontece

em dois anos por causa das
economias proporcionadas
além de melhorar o operação do
conjunto. Esta solução deve se

tornar o novo padrão para este

tipo de equipamento.

I, Street

Zona do Euro
Considerando que a zona do euro é constituída por um

grupo de nações independentes, as decisões precisam ser

coletivas e a atual crise mostra todas as limitações impostas
por este arranjo. Uma destas nações - a Eslováquia - com a

rejeição do Fundo de Resgate Europeu criou uma situação
imprevista. Como esta rejeição funciona na prática como
um veto ao acordo, as consequências de sua manutenção
serão imprevisíveis. Neste sentido, o fracasso no avanço
da integração prevista no acordo do Mercosul pode ser

considerada uma grande vantagem. Afinal, depender de
decisões dos "hermanos" pode ser péssimo.

Samarco
Amineradora Samarco especializou-se em transformar
minério de ferro de baixo teor em pelotas das quais é a

segundamaior exportadoramundial. Neste processo são

utilizados grandes motores elétricos e a marca deles é

Weg. No projeto de expansão atualmente em execução
que é da quarta unidade de pelotização e do precipitador
eletrostático, novamente os motores serãoWeg.

Atendimento
aos idosos
Segundo estudo da consultoria
internacionalA. T. Kearney, os
varejistas de todo omundo não

estão preparados para atender
os idosos. O estudo ouviu
2.500 pessoas em 23 países e as

principais queixas são quanto
às longas distâncias a percorrer
nas lojas assim como prateleiras
muito altas ou baixas demais.
Considerando o crescimento
acelerado desta fatia da

população, é uma oportunidade
para a diferenciação.

As rnrulifestações que Iniciaram ern NovaYork até o .mOlnento

parecem ter produzido poucos resultados, mas, na verdade, está
deixando UUI punhado de pessoas - especialmentemílíonãrios
- apavoradas. O modelo norte-americano de livre iniciativa

sempre foi considerado inatacável e por isto propostas como a

de Ob�nna� que pretend.l,íl ,'ú:lunlentar os hnpostos dosmais ricos,
causa taru.lta oposiç�io política" pIleS re(�entes nuulifestações coloca.nl
esta posição esu cheque, pois, unl nÚlnero crescente de pessoal
entende que o custo da ajuda às empresas não deve ser socializado
assim como o foram no passado os benefícios advindo deste
modelo, Considerando que amaioria dos americanos tem grandes
aplicações em ações, os desdobramentos podem ser imensos. É
urna nova situa.çã.o que pode ter uni hnplactomuito nuüor que
uma crise passageira. Só falta um líder para encampar esta luta.

Brin edo OU celular?
Embora os números ainda não estejam compilados,
as primeiras indicações são de que os celulares
caminham firmemente para superarem os

brinquedos e as roupas como presentes no Dia das

Crianças. Já existem apostas no sentido de que esta
data se tornará a segunda mais importante para
a venda de celulares, atrás apenas do Natal, luas,
superando o Dia dOIS Pais e Dia das Mães. O "celular
da Barbie" é um grande sucesso.

Num momento

em que a indústria
brasileira da carne
está conseguindo
a duras penas
estabelecer-
se no mercado
internacional, voltam
a ocorrer problemas
no vizinho Paraguai
que, devido à

fragilidade do sistema
de fiscalização, poderá

� .

vir a provocar fOCQS
I �

'.' '.,','
,

'. lâmoétn ,00. Brasil. "

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVO AMANHÃ
COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Jaraguá do Sul, SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO

Através do presente edital e de acordo com seus Estatutos, a Associação Beneficente
NOVO AMANHÃ convida seus associados para participarem da Assembléia Geral Or

dinária, a realizar-se no dia 27 (vinte e sete) de outubro de 2011 (quinta-feira), no Auditório
da GUMZ Contabilidade, à rua Carlos Hafermann, 21 - Centro, Jaraguá do Sul, SC, às
18hOO em primeira convocação. Na falta de quorum far-se-á uma segunda convocação, às
18h30min, com qualquer número de associados presentes.
Ordem do Dia:
1. Apresentação das chapas para nova diretoria.
2. Prestação de contas.
3. Eleição da nova diretoria.

Jaraguá do Sul, 13 de outubro de 2011.

Manoel Inacio Camilo Carreira
Presidente da Associação Beneficente NOVO AMANHÃ

CNPJ 02.846.626/0001-49

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE,
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada alicitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 157/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 14/10/2011, das 8h ás 11 h30 e das
13h às 16h.
• DATA DA ABERTURA: 27/10/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclareci
mentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 21 06-91 00.

Isair Moser - Diretor Presidente
It I!c , I' ti! I I I I I

Greves
As greves simultâneas dos
Correios e dos bancos poucos
anos atrás traria o caos para
o mercado, mas, apesar
de algumas dificuldades, a
vida empresarial continua
relativamente normal. Isto
mostra o quanto conseguimos
avançar na informatização que
permite o envio de documentos

digitais para substituir o
correio e pagamentos em
caixas eletrônicos - hámuito

tempo abastecidos por
empresas terceirizadas - e

outros pontos de recebimento
conectados por computadores
aos bancos. Os trabalhadores
destes setores deveriam se

preocupar seriamente com o

futuro do seu emprego.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 677
01 - 02 - 05 - 06 - 07
08 - 10 - 11 - 12 - 13
15 - 16 - 19 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2719
04 - 11 - 40 - 60 - 67
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/\ cabei de ler uma história contada
r\na Folha. Nenhuma novidade para
mim, apenas a certeza de que os senti
mentos emocionais das pessoas podem,
sim, matá-las. Matá-las ou curá-las. A
mente tem todos os poderes, pena que
tantos e tantos não creiam nisso.

Ahistória daFolha contava deAntônio,
85 anos, eMaria, 82, (nomes fictícios dados
pormim) paulistanos, casados há 60 anos
e que se amavam intensamente. Num cer

to dia do ano passado, Antônio acordou
com uma tosse especial, era o primeiro si
nal de um câncerpulmonar.

Internado num hospital, Antônio es

tava sofrendo muito, o diagnóstico não
sinalizava qualquer chance de cura ou de
alívio das dores. Ele decidiu com a esposa,
os filhos e osmédicospelaortotanásia, que
é a suspensão damedicação aplicada, en
curtando assim o sofrimento... Decisão to

mada,Antôniomorreu logo depois, no dia
25 de novembro do ano passado.

Maria, a companheira de 60 anos de

casamento, passou a viver numa triste-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

<
"

za especial e sem volta. Dias depois, ela
começou a sentir dores intensas. Levada
ao hospital, o diagnóstico foi dramático:
câncer pulmonar gravíssimo. Diante dos

prognósticos médicos de irreversibilida
de da moléstia e diante do contínuo e

intenso sofrimento, Maria pediu ajuda
aos filhos e aos médicos para não ser

mais cuidada, que lhe fosse permitida a

ortotanásia, a exemplo do marido. Maria
faleceu seis meses após amorte deAntô

nio, damesma doença...
Não lhe parece estranho, leitora, que

Maria tenha morrido de problemas pul
monares - tal qual omarido - e num curto

tempo após o falecimento dele?
Será que alguém ainda duvida da

origem emocional do câncer que a

matou? Será que sobra alguma dúvi
da de que ela quis "seguir" o marido,
a quem amava tanto?

Morre-se por amor, sim, por amor,
por saudade, por qualquer emoção
intensamente acolhida pelo coração.
Morre-se ou vive-se.

CHARGE

CELULAR
Os chineses, que cospem na rua e em

qualquer lugar sem qualquer pejo, têm, por
outro lado, uma formidável virtude: sempre
que falam ao celular, seja onde for, colocam
a mão em concha diante da boca. Ninguém
lhes ouve falar alto ao celular, ninguém fica
sabendo do quefalam. Já aqui, os broncosfa-

, lam alto, sem qualquer cuidado. Regra geral.
Conhecesalguma exceção?

RECORDE
Os jovens brasileiros, segundo pesquisas

mundiais, são os quemais tempoficam diante
da tevê ou nos games de computadores ou nas
mensagens por via celular. O dia todo. Uns ver
dadeiros "retardados"da vida.

ELAS
Talvez a maioria das mulheres não se dê

conta, mas elas passam o dia todo com o ce

lular na palma da mão a consultá-lo para
ver se o "bermudão"mandou alguma men

sagem. O dia todo elas ficam nessa abjeta
ansiedade. Que ridículas!Depois se queixam
do grito de comando deles.

es�ê. tO MAIS
CAfltEN.,.e ,

DO LEITOR

QUANDO SER CELEIRO VIRA VANTAGEM

Na década de 70, houve um fato curioso so
bre a exploração sem limite domogno do

Amazonas, madeira nobre e de alta qualida
de que decorou escritórios e casas europeias.
Essa com o monopólio mundial da importa
ção, ditava o preço.As exportações eram feitas
em toras, sem qualquer beneficiamento. Para
ambientalistas e economistas, era uma ativi
dade predatória e uma dilapidação de nosso

patrimônio natural.
Na oportunidade, o governo decidiu de que

a madeira deveria dar um passo industrial na

exportação para maior valor agregado. Somen
te poderia ser exportado em forma de madeira
serrada. Logo houve protesto da Inglaterra, de
que o governo brasileiro estava interferindo na

liberdade de comércio, na cartilha neoliberal.
Houve protestos, dos madeireiros internos,
como também do GATT (hoje OMe) privile
giando os interesses daqueles importadores.

Os madeireiros diziam não terem estrutu

ra para atender as novas disposições. Os im-

F.ALE CONOSCO

portadores ameaçavam não mais comprar do
Brasil, voltando-se para as florestas da África
e da Malásia. O governo brasileiro deu prazo
de um ano para osmadeireiros se adaptarem,
e após, as exportações somente poderiam ser

em forma de madeira serrada.
Passado o primeiro ano, os importadores

simplesmente abandonaram as compras no

Brasil, criando um problema para as madeirei
ras que se adaptaram em equipamentos para
atender as novas exigências de exportação. Na
época muitas empresas quebraram e houve

grande desemprego na região (Xinguara e seu

entorno), sendo isso a pressão sobre o gover
no para voltar atrás. Mas o governo não cedeu.

Sofremos, mas os estoques internacionais tam
bém foram esgotando, emmenos deum ano fo
ram obrigados a voltar para o Brasil, aceitando
agora a compra emmadeira serrada.

Estamos novamente nas mesmas condi

ções, quando nossa participação no mercado
internacional de matérias primas nos dá con-

dição de começar fazer as primeiras exigências.
A exemplo, minérios só em forma de lingotes,
chapas, trefilados; soja em forma de óleo in

dustrializado; açúcar refinado e já aplicado, não
mais na formamascavo ou demerara; frutas em
suco ou concentrado; e por aí vai. Se continuar
mos nesta política "pobre" de exportar somente
matériasprimas, lá se vai nossa industriaIização,
arduamente construída nos últimos cinquenta
anos.Não se podemais se submeter aos interes
ses do mercado externo (de grupos privados),
quando se tem cacife, principalmente na área

agrícola. Isto deverá ser uma política sutil e de
longo prazo, num processo de exigências que
atendam nossos interesses. Chega de sermos

o celeiro mundial, com miséria na nossa casa.

Que adianta enchermos a barriga dos outros e

ficarmos de mãos vazias pelo desemprego não
podendomais comprar nossaprópria comida?

Sergio Sebold, economista e
professor independente

"

,

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacaoêocorreodopovo.corn.br- Projeto Gráfico: Márcio Schalinski

/
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sa CHÜTZENFEST

BA NÇO APONTA SUCESSO
FOTOS MARCELE GOUC

Metas dos organizadores foram
alcançadas e agora começa o

planejamento para a próxima edição
JARAGUÁ. DO SUL

PEDRO LEAL

As metas da Comissão Cen
tral Organizadora (CCO) da

Schützenfest foram alcançadas,
informa o presidente da comis

são, Alcides Pavanello. "Não tem

o que dizer, o resultado foi fan

tástico' a população demons
trou o apreço dela e agora é

começar a pensar na próxima",
afirmou ontem pela manhã,
depois da maratona cumprida.
Nos sete dias de festa, mais de
63 mil pessoas visitaram o Par

que Municipal de Eventos - 17

mil delas no último dia, dedica
do às crianças. A expectativa de
Pavanello era receber um públi
co entre 60 e 65 mil pessoas.

"Esse ano a Schützen foi tudo
o que, tinha que ser, uma festa

alegre, animada, ao contrário
do ano passado onde foi uma
coisa triste", conta Pavanello,
que observa que este ano a

segurança não teve nenhum

problema durante a festa. "Não
tivemos uma briguinha sequer,
nada, foi tudo tranquilo".

Porém, o sucesso não é mo
tivo para relaxar. "Agora é já co

meçar a pensar nas mudanças
necessárias para a próxima edi

ção, e que são bastante numero-

sas. Temos quase 100 tópicos que
podem ser melhorados para a

próxima edição da Schützen, e já
encaminhamos à Prefeitura para
ver o que pode ser feito", explica
o presidente. Entre as questões
mais urgentes estariam a estru

tura do Parque de Eventos, que
precisa de mais banheiros e uma

revisão no encanamento. "Este
ano o parque esteve nos limites,
não creio que dê para passar dos
números desta edição sem algu
mas mudanças", adianta.

Outra coisa que precisa ser

repensada são as atrações da
festa. "O foco tem que sempre
ser a tradição, mas precisa variar
mais, tem que ter algo para quem
tem gostos diferentes", defende. '

Uma iniciativa neste sentido foi
a tenda de música eletrônica,
montada nos fundos do pavilhão
B. "O espaço esteve lotado todos
os dias da festa, e conseguiu con
quistar a atenção da juventude",
disse, complementando que se

não houver algo para atrair os
.:

jovens e fazer com que eles co

nheçam a tradição, a cultura do
tiro vai se perder. "Como é que
eles vão manter as tradições se

não conhecem? Temos que levá-
los a viver a tradição e tornar isso

interessante, se não nem adianta

preservar", afirma. Com 63mil visitantes, festa alcançou todas as expectativas da organização
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Comércio da Schützen
favoreceu as bebidas

Para os comerciantes da

Schützen, os resultados da fes
ta foram variados. Enquanto os

pontos de venda de bebidas tive
ram um sucesso muito maior do

que o esperado, alguns pontos
da área de gastronomia sofreram
com vendas menores do que as

do ano passado, conforme recla
ma Claudia Feder, do estande de

espetinhos. "No começo a gente
achou que era por causa da posi
ção, mas falamos com os outros

estandes e todos diziam que ano

passado foimelhor", afirma.
Claudia afirma que as vendas

foram melhores na terça-feira e

no sábado, mas que ainda assim
ficaram aquém do esperado. "O
que a gente ouvia muito eram

pessoas vendei os preços e deci
dindo que o chope valia mais a

pena", explica. Já Diego de Sou
za Araújo saiu da Schützen com

uma visão mais otimista. Fun
cionário em um dos pontos de

venda de bebidas, Diego afirma

que o trabalho foi bem maior do

que no ano passado, e bem mais

apertado. "Em 2010, até que foi

tranquilo, mas desta vez mal tí
nhamos tempo para trocar os

barris do chope em alguns horá
rios, foimuito corrido", afirma.

Já na 1 a feira de artesanato da

Schützenfest, a Handwerkmesse,
a opinião foi favorável. Segundo
a artesã Roseni da Silva, não há
do que se reclamar. "Mesmo sem

ter as vendas que eu esperava,
foi uma ótima oportunidade de

divulgação do meu trabalho, e

com certeza vou tentar partici
par novamente em 2012", afir
ma, opinando que a feira po
deria ter tido mais divulgação,
mas estava muito bem organi
zada. Sucesso confirmado tam

bém tiveram os vendedores de
batata recheada e as filas cons

tantes para compra do alimento
são a maior prova disso.

.

DIVERSAO
o pequeno CauêW'dIe de Barros foi à festa e
adorou a pintura facial e as brincadeiras

VaImor MiIInietz e Anita Parisi elogiaram a festa

Visitantes cativos da Schüt
zenfest há quatro anos,Valmor

Millnietz, empresário de 46

anos, e Anita Parisi, dona de

casa, 50 anos, ficaram muito
satisfeitos com a organização
da festa. "Foi tranquilamente
a melhor de todas, tudo muito
bem organizado", comentou

FOTOS MARCELE GOUCHE

Feira de artesanato e chope tiveram sucesso, o que agradou os comerciantes

II. decoração ficou muito
bonita, não tivemos nenhum
problema além de algumas
filas o que é de se esperar, e
a música foi muito legal.

Anita Parisi, visitante

DNULGAÇÃO

Adriane Rena e labiano Luís
ScIunidt foram eleitos asmajestades

supremas do tiro deste ano

Público aprova a festa
Valmor. "A decoração ficou
muito bonita, não tivemos ne
nhum problema além de algu
mas filas o que é de se esperar,'
e a música foi muito legal",
analisaAnita.

A família de José Celestino
Coelho de Barros, 46 anos, foi
outra que aproveitou a Schüt-

zenfest. O metalúrgico esteve na quarta-feira para levar o

em todas as edições da festa filho, CauêWille de Barros, de
nos últimos cinco anos e afir- 5 anos. Com o rosto pintado
ma que este ano a festa estava como o Homem-Aranha, Cauê
mais aconchegante, "Está bem se divertia com os brinquedos
cheia, mas ainda assim esta- montados e com a pintura fa
va tudo tranquilo e calmo, foi cial. "Foi bem legal, gostei dos
muito bom", conta. José apro- brinquedos e da festa", afirma
veitou a Tardes das Crianças , 10 p'�ijueno. '.

, )
. Il � t . I 1

Visitantes:
6/10 quinta-feira
7/10 sexta - feira
8/10 sábado
9110 domingo
10/10 segunda-feira
11/10 terça-feira
12/10 quarta-feira
Total

Tiros:

4.741
4.132
11.054
12.391
1.229
12.235
17.403
63.185

7 { 10,sexta-feira
8/10 sábado
9/10 domingo
10/10 segunda-feira
11/10 terça-feira
12/10 quarta- feira
Total

4.864
9.009

9.045
4.177

6.659
6.586
40.340

8.300
12.282
20.597
13.563
1.867
30.150
17.331
112.39

CHope:
6110 quinta-feira
7 / 10 sexta-feira
8/10 sábado
9/10 domingo
10/10 segunda-feira
n.ro terça-feira
12/10 quarta-feira
Total

Bebidas
(água e refrigerantes)
fi L 10 ',guinta - feira
7/10 sexta-feira
8/10 sábado
9/10 domingo
10/10 segunda-feira
11/10 terça-feira
12/10 quarta-feira
To
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Empresários criticammudança
Aviso prévio com

limite de até 90
dias vira reqra
constitucional a

partir de hoje em
todo o país

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Já está valendo a lei sancionada

pela presidente Dilma Rousse
ff e publicada no Diário Oficial
da União ontem acerca da nova

regulamentação que aumenta o

aviso prévio concedido aos tra

balhadores pelos empresários.
Contudo, o projeto que tramitou
22 anos no Congresso Nacional
aborrece o setor empresarial e

- industrial, os responsáveis pela
geração de emprego.

Durval Marcatto, presidente

da Acijs (Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul), declara que a

decisão do governo federal provo
cou descontentamento geral. "No
vamente é mais uma medida que
encarece o custo do trabalhador

para a empresa", afirma.
O presidente da Acijs prevê

ainda prejuízo para o setor indus
trial e também para os consumi
dores. "Vejo que a sociedade vai

,-

pagar por essa decisão do governo.
Se as despesas para as empresas
aumentam, os serviços ficammais
caros e a população paga por pro
dutos mais elevados", avalia.

Para Marcatto, a legislação
é injusta. "A regra deveria valer
tanto para o empresário como

para o trabalhador". A nova regu
lamentação concede aviso prévio
de até 90 dias, proporcional ao
tempo de trabalho, aos trabalha
dores. Mas, em caso de pedido de

demissão, vale a regra anterior: o

empregado trabalha 30 dias ou

indeniza a empresa.

ARQUIVOOCP

EDUARDO MONTECINO
.

.

Diferentes opiniões sobre a lei
Apesar das criticas de empresários,

Arnaldo Faria de 'Sá, deputado relator
do texto do projeto, afirma que a lei sig
nifica um ganho para o trabalhador. O
mesmo declaram os sindicalistas de Ia
raguá do Sul.

Na leitura do presidente dos Traba
lhadores da Indústria do Vestuário, Gíldo
Alves, a medida visa beneficiar os em

pregados com mais tempo de registro

em um mesmo local de trabalho. Sérgio
Luís Ferrari, presidente do Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias Químicas,
acredita que a proposta freará o número
de demissões diante da alta rotatividade
de mão de obra.

Já no Senado, o tucano Paulo Bauer

preferiu não se manifestar sobre a deci
são do governo. O representante catari

nense, ao abster-se do debate, disse que

não participou da votação do projeto que
tramitou na Casa por mais de duas déca
das. Empresário do ramo têxtil, o presi
dente do Conselho de Administração da

Marisol, Vicente Donini, faz um alerta e

afirma ser contra a proporcionalidade do
aviso prévio. Pois, "o projeto vai onerar
os custos sobre a folha de pagamento na

medida em que havia 30 dias de aviso e

agora vai elevar ao limite de 90 dias".
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Patricia Moraes

IPTU e lixo
Sobre sugestão dovereadorFranciscoAlves (PI) para que a cobrança
do IPTU e taxa de lixo ocorra separadamente, o secretário de Finanças,
JoséOlívio Papp, diz que aíntenção é esta,mas não em 2012. Pois,
segundo Papp, os serviços referentes ao lixo farão parte de UD1 processo
Iícitatõrío, resultado doPlanoMunicípal deSaneamento Bãsíco.Assím,
os serviços ficarão a cargo de urna empresa rerceírizada e apartir disso
é que a cobrança deve passar a ser feita separadamente.

e
,- .

rio
2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

o levante das redes sociais
Amovimentação contra a corrupção no
Brasildá sinais de que deve ser um ato

contínuo, não restrito a umadata simbólica
apenas. No dia 7de setembro, milhares de
jovensprotestaram contra afalta de ética
na política brasileira e, noferiado deNossa
Senhora, eles voltaram aganharas ruas de
todo país, inclusive emIaraguâ do Sul.
O que se viu não foram palavras de ordem
rimadas, mas um ato de defesa de pontos
específicos: a constitucionalidade da lei
da Picha Limpa e a aplicação dela em
2012, a garantia das prerrogativas do
CNJ (ConselhoNacional deJustiça) para
investigarjuízes, ofim do voto secreto de

deputados e senadores, o combate sério

à evasão de divisas, além de tornara

corrupção um crime hediondo.
É umamanifestação sem corpartidária,
não teveorigem nos sindicatos, nem
mesmo na UNE (UniãoNacional dos
Estudantes), mas nas redes sociais, e conta
com apoio de instituições como a OAB
(Ordem dosAdvogados doBrasil) eda CNBB
(ConferênciaNacional dosBispos doBrasil).
Na igreja deSãoLuizGonzaga, naquarta
feira, em SãoPaulo, dom Odilo elogiou os
protestos ediscursou sobrea necessidade
da população reagir. "Ouando não somos
mais capazes de reagir e nos indignar
diante da corrupção, éporque nosso senso
ético tambémficou corrompido'; afirmou.

"Ouando o povo começa a semanifestar, a
coisamelhora. É isso queprecisa acontecer';
emendou o sermão.

Justamente por não ter sua origem nos

partidos de esquerda e nem nos sindicatos,
o movimento ainda não reúnemilhões
de pessoas como aconteceu na defesa

.

dasDiretasJá. Porém, também por isso,
émais democrático ainda e aos poucos
vaiganhando adesão. Pode parecer
ingenuidade, mas surge uma esperança
de que seja possível transformar a triste
realidade do nosso sistema político.Mas
esta consciência tem que se espraiar e
estar presente na cabeça de cada eleitor, a
começarpor2012.

Voluntário
Nas catracas do Parque de

Eventos, quem recebeu o

público da Schützenfest foi o
secretário de Desenvolvimento
Econômico, Célio Bayer (PSB).
Trabalhou quase todas as noites
de festa e durante o dia cumpriu
expediente na Prefeitura.

Rapidinho
Foi seco e rápido o encontro

entre a prefeitaCecília
Konell (PSD) e o pré
candidato à Prefeitura pelo
PMDB,Antídio Lunellí,
na noite de terça-feira, na
Schützenfest. O empresário
chegou àmesa onde
t$tavaUl Cecília, o pJtefeito
de Corupá., Luís Cm�lo:s

'Iamaniní, e Ivo Konell, entre
outros, luas a conversa não

passou de um aperto de
mãos e um até logo.

Importantes
A Câmara de Corupá se

prepara para votar três

projetos importantes este mês.

Dois deles são resultados de

indicação do presidente da

Casa, João Carlos Gottardi
(PT), ao prefeito Luís
Carlos Tamanini (PMDB),
o Cidade Digital, e outro
que isenta o empreendedor
individual de todas as taxas

municipais no primeiro ano

de funcionamento do negócio.
E, por último, o projeto que
proíbe o consumo de bebidas
alcoólicas em ruas, calçadas, e
praças do município.

EDUARDO MONTECINO

pesar do imenso sucesso

da Schützenfest e dos elo-
rado. Listou cerca de 100 itens que
espera adaptar para próxima edição.
Também assume que manter a tra-

. .

tivo da festa

Bertoldi e Jean multados
Por decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o ex-prefeitoMoacirBertoldi (PR) e o ex
presidente daFundaçãoMunicipal de Esportes, JeanLeutprecht (PC do B), forammultados emum

valor totalque alcançaR$ 17mil. Cadaum recebeuumamulta deR$ 5milpelo o que oTCE considerou
como aumento injustificado, pormeio de termo aditivo, das quantidades de serviços contratados,
"ocasionando expressivadiferença entre os preços orçados pelaPrefeituramunicipal e os preços
contratados': naobra de construção daArena Outramulta, deR$ 5mil, aplicada somente ao ex-prefeito,
deve-se ao não cumprimento do previsto nomemorial descritivo, pornão entregar o terreno pronto
para o início das obras, gerando aprorrogação de 90 dias no prazo de conclusão dos trabalhos.As demais
multas, cinco de R$ 400, também são de responsabilidade de Bertoldi.A licitação da obra sem o

orçamento detalhado em planilhas é a principalmotivação. Para se ter uma ideia, quando a obra foi
iniciada a projeção era de que aArena consumiriaR$ 13 milhões, mas depois do término, sabe-se
quemais de R$ 17milhões foram investidos no espaço, uma diferença de R$ 4milhões.

R$ 5 mil para a Apae
A empresa concessionária do
estacionamento rotativo, aHora Park doará
R$ 5.849 para aAssociação de Pais eAmigos
dos Excepcionais (Apae).A iniciativa, que
leva o nome de "Dia do Estacionamento
Solidário", faz parte de campanha anual da
empresa emvárias cidades brasileiras de

repasse de valor, tendo como referência a

arrecadação de um dia da ZonaAzul Digital.
No caso de Jaraguá, o dia foi 11 de outubro,
na última terça-feira. A escolha da entidade
beneficiada coube à prefeita Cecília Konell.

Rota de luga
ACâmara deVereadores aprovoumoção
de apelo de autoria do vereadorAmarildo
Sarti (PV) pedindo a realização de um
estudo estratégico sobre as vias de acesso e

fuga utilizadas por suspeitos, criminosos e
foragidos, incluindo os bairros EstradaNova
e Rau, grandes focos de ocorrências.Amoção
ainda solicita a instalação de 20 câmeras de
monitoramento em pontos estratégicos.

Regionalizado
A audiência para debater o Orçamento
Regionalizado, promovida pelaAssembleia
Legislativa de SantaCatarina, chega aJoinville/
Iaraguã no dia 27 deste mês. O encontro

acontecerá no auditório daAmunesc, na
cidade vizinha. "0 Orçamento Regionalizado
é o embrião dapolítica de descentralização do
Estado. Ele foi implantado de forma pioneira
e é uma oportunidade de exercermos a
democracia participativa", destaca o presidente
daAlesc, deputado GelsonMerísio.

Hospital
o prefeito de Massaranduba, Mário
Fernando Reinke (PSDB), dará coletiva de

imprensa na segunda-feira para detalhar o
que apontou a auditoria feita nas obras do

hospital, inaugurado em 2008 por Dávio
Leu (PSD) e até agora sem uso. Reinke

já protocolou ação requerendo que seu

antecessor devolva aos cofres públicos os

R$ 2,8 milhões investidos no local.

BoaVista
O assessor de comunicação e gestão
ambiental do Samae, Vinícius
Schweighorfer, esclarece que o bairro Boa
Vista permaneceu sem água por dois dias
em janeiro, por causa das enxurradas,
alcançando sete dias de desabastecimento,
mas de forma intercalada. Já o vazamento
citado na reportagem do OCP nos Bairros
de quarta-feira, acontece quando o ponto
extra da captação está fechado e a água
volta para o manancial, segundo ele.
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VANDERSON, DISTRIBUiÇÃO. MODELO DE

1981

Inauguração da
rodovia Se-30 1

No dia 14 de outubro de 1981, o jornal O Correio do
Povo trazia em sua capa a matéria "Governador vem
inaugurar a obra sonhada dos corupaenses". Segundo
à publicação, o então governador Jorge Konder Bor
nhausen viria ao Vale do Itapocu no dia 23 de outubro

daquele ano para a inauguração da rodovia SC-301, li
gando Corupá a Jaraguá do Sul, trecho asfáltico há anos
pela classe política e entidades domunicípio. O contrato

para a execução do trecho de 18 quilômetros daCorupá
Iaraguã haviasido assinado no dia 15 de novembro de
1979, entre o Departamento Estadual de Estradas de

Rodagem e aEngepasa, com custo de 45milhões de cru
zeiros' a moeda vigente na época. Também estava pre
visto o asfaltamento de um trecho de 850 metros, entre
a SC-301 e o centro da cidade. Segundo o jornal, após a .

inauguração da obra, o governador seria recepciona
do no Salão Paroquial da Igreja Matriz São José, para
receber da Câmara de Vereadores o título de cidadão
honorário de Corupá. "Um almoço enc�rrará o pro
grama de Bornhausen em Corupá, oportunidade em

que possivelmente fará o anúncio da construção do gi
násio de esportes, palavra empenhada por ocasião da

inauguração da agência do Besc (Banco do Estado de
Santa Catarina), quando do aniversário de fundação
de Corupá, dia 7 de julho", dizia o jornal. O semanário
destacava que o governador também deveria inaugurar
o novo sistema de água da cidade e que a SC-301 pode
ria se chamar "Prefeito Engelbert Oechler" homenagem
proposta pelo deputado Octacílio Pedro Ramos.

PELO MUNDO

1964

Jovem Nobel
No dia 14 de outubro de 1964, o pastor
protestante e ativista político estadunidense,
Martin Luther King Ir, se torna a pessoa mais

jovem a receber o prêmio Nobel da Paz,
conferido a ele em reconhecimento à sua

liderança na resistência não-violenta pelo fim
do preconceito racial dos Estados Unidos.

1978

Desvio do Pa'raná
Nessemesmo dia, em 1978, acontecia a abertura do
canal de desvio do rio Paraná, que permitiu secar um
trecho do leito original do rio para a construção da
barragem principal, de concreto. Através desse desvio,
foi possível dar início às obras de construção daUsina
Hidrelétrica de Itaipu, considerada hoje amaior usina
hidrelétrica do mundo em geração de energia.

INVENÇÕES ANTIGAS

A primeira patente de uma lapiseira foi concedida em

1822 aos inventores britânicos Sampson Mordan e

John Isaac Hawkins. Já e� 1915, o metalúrgico Tokuji
Hayakawamelhorou e popularizou o invento no Japão,
pas-sando a chamá-lo de "lápis sempre apontado".

A evolução das fraldas
A necessidade de proteger, os bebês é tão an-

"

Nessa mesma época nos Estados Unidos, Ma-
tiga quanto a própria história da humanidade. rion Donovan inventou uma capa impermeável
Os egípcios, astecas e romanos já utilizavam para proteger a fralda da saída de líquidos. A
folhas e peles de animais como fraldas. Já os capa era feita de restos de cortinas de banhei
problemas com as assaduras sempre estiveram roo A estadunidense recebeu quatro patentes
presentes. No início, as fraldas eram usadas por por seus inventos, que incluíam o uso de clipes
vários dias. Na época dos pioneiros do oeste de plástico para a fixação de fraldas. Ainda nos

americano, as fraldas molhadas eram raramente anos 50, a fralda descartável era um artigo de
lavadas e apenas colocadas em chaminés para luxo e somente utilizada em 'ocasiões especiais,
secar e depois uti- como visitas ao rné-
lizadas novamente. dica, festas e viagens.
Eles usavam peles de , Foi somente no

coelhos recheadas começo dos anos 60
com pasto ou capim. que o objeto se tor-

Já os esquimós do nau popular, com o

Alaska usavam peles desenho reforrnu-
de animais rechea - lado e preços mais
das de musgo e os acessrveis, garanti-
armênios utilizavam dos pela adaptação
um pano com areia de Vic Mills, criador

.

fina dentro. da "Pampers", Na-
Com o estudo quela época, uma

das bactérias, vírus das. desvantagens
e fungos, as mães do era a falta de uma'
século 20 começaram

�
fita adesiva própria

a usar água fervida para selar a fralda, o

para lavar as fraldas'; que fazia com que as

Durante a Segunda mães tivessem que
Guerra Mundial, os países desenvolvidos requisi- carregar fitas crepes para as trocas.

,. t�ram 9s �erviços das mp.ll:wres,1?ara proverjffiun,i-. .

No tipal da década de 701. surgiram os el�sti-·
çoes e artígos de guerra, então, surgiu o serviço de cos laterais prometendo diminuir o vazamento

'

"lavagem de fraldas", e mães podiam receber suas de líquidos, mas ao mesmo tempo, apareceram os

fra:das 4-PÓs um lon,go dia de t,raba!ho fabricando pediatras combatendo o uso das fraldas, alegando
aVlõeª, E1' ta4lqp.es d� ,',guetira., Na.�. déGacia �e 4.0, foik./;; que';eram .. 'esRessaSJ e' petliain., deformer os' GSSO's,

.

lançadana Suécia'áprir'neirafialda descartãvel dó' das pernas. Nos anos 80, foi a vez dos ecologistas
,
mundo, em função da escassezdo algodão, provo- debaterem-o uso do objeto, o que instigou o deba-
cada I erra.' S ," stícos.bí . adáveís.
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· CONTAÇÃO DE HiStóRIA
Depois de encher de histórias a Bi

blioteca Pública Rui Barbosa, no sába
do passado, os contadores voltam ao

espaço, nesta sexta-feira, e, ainda, se

apresentam na Grafipel, no sábado. O
projeto, organizado pelo produtor Fa
bio Prates, tem como inspiração a pas
sagem do Dia das Crianças. As duas ses
sões do espetáculo Aquarelo, o duendeoCORREIO00 POVO

..

SEXTA·FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2011

e semana tem
rama ão cultural

AGENDE-SE!

Fim

Quem quiserse divertir, é
só consultar o cardápio,
escolher e aproveitar
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

pções culturais para aproveitar os
fins de semana não têm faltado em

Jaraguá do Sul. E neste não será di
ferente. A partir de hoje, várias são
as atrações oferecidas às crianças,

.

jovens e adultos. Basta conferir
o cardápio e escolher qual delas se enquadra
melhor nas suas expectativas de diversão.

Aos interessados nas artes plásticas, a dica
é visitar a exposição 'Processos de memória',
da pintora Nety Gunther. A mostra resultou da
união das lembranças da artista que em forma
de cores e movimentos dão sentido às telas co
bertas por imagens de naturezamorta. As pince
ladas trazem aos olhos do público flores e frutos
descritos de maneira contemporânea, porém,
cheios de referências buscadas no passado.

As pinturas estão expostas na Biblioteca
Padre Elemar Scheid, no campus jaraguaense
da Católica de Santa Catarina, de segunda a

sexta - feira, das 8 às 22h, e nos sábados, das 8
ao meio-dia. O acesso é gratuito.

CURUPIRA
ROCK.CLUB

TEATRO
Nesta sexta-feira, também tem

a apresentação da peça 'Esse

pastor é uma piada' com o

comediante José Passinato.
O espetáculo começa às 20h,
no Centro Cultural da Scar.
Os ingressos custam R$ 20.
Estudantes e idosos com mais
de 65 anos de idade, mediante
comprovação, pagam ametade
do valor. Os acessos são
vendidos na secretaria do teatro.

Informações: (47) 3A7 -2477'11 I

O reduto do underground catarinense vai voltar à
ativa, neste sábado. Para marcar o retorno, o Curupira
Rock Club reabre com os shows das bandas Hard
Voltage, Hades, Carcerários e Caféll. Os ingressos são

'

comercializados apenas no local ao preço de R$ lO. O

espaço fica na rua João Sotter Corrêa, em Guaramirim.
Outras informações pelo e-mail curupirarock@gmail.
com ou no telefone (47) 3275-3338.

do lápis cor de rosa' são encenados pela
companhia Pequeninus, de Ioinville. A
primeira, no entanto, é destinada so

mente aos inscritos no programa 'Uma
noite na biblioteca - dormindo com os

livros'. Já o segundo, pode ser conferido
pelo público em geral, às llh. O apoio
é da Fundação Cultural, Hotel Saint Se
bastian e Biblioteca Rui Barbosa.

PINTURAS
Naturezamorta é a

inspiração da artista
plástica Nety Gunther na

exposição 'Processos
de memória'

voz s
VIOLÃO

CONCERTO
A semana de apresentações
organizada pela Casa e Cultura
- Escola de Música termina,
hoje, com um concerto

dedicado às famílias. Os alunos
da instituição tocam para pais,
amigos e público em geral, a
partir das 19h30, no auditório
do CPL (Centro Integrado de
Profissionais Liberais), em
Iaraguá do Sul. O acesso é

gratuito. Informações:
�f7) q,�VI-?���'I!I'111I I III. IIII I

O músico Enéias
Raasch se junta ao ator

Rubens Franco, nesta
sexta - feira, para mais
uma apresentação do

projeto Improviso.
Com voz e violão,
eles tocam canções
conhecidas da MPB,

I I n� Bier Haus, a partir
I çlas 2Ili30.�

" 1 U!,
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HORIZONTAIS
1. Juntar comprimindo
2. Que faz, que executa
3. (Pop.) Urina; Região ínfero-posterior da cabeça que

corresponde à vértebra cervical denominada atlas
4. Vontade, disposição; Meio ... cacife
5. Ajustado ao meio social em que vive
6. Tornar evidente; As iniciais do estilista Versolato
7. (Econ.) Sistema Especial de Liquidação e Custódia
8. O símbolo químico do zircônio / Clamar contra al

guém
9. Estrela da constelação da Lira, a mais brilhante do

céu boreal / (Ingl.) Mão
10. (Fig.) Boa aceitação / Falecida
11. Abertura que separa a boca da faringe; A sigla

de Lesão por Esforço Repetitivo, síndrome de dor

que ataca os membros superiores devido a movi
mentos forçados e cumulativos

12. Pertencente ao vaso pelo qual circula o sangue do
10

coração aos pulmões e as extremidades
13. Empalidecer.

VERTICAIS
1. Parte superior da perna; Atriz espanhola de "Es

panglês" e "Fale com Ela"
2. Expressar o próprio ponto de vista; Um grande rede

de rádio e TV
3. Intrigas, mexericos / Outro nome da pescadinha,

peixe de até 30 cm de comprimento, importante
recurso pesqueiro no Sudeste do Brasil

4. A estação entre o inverno e o verão; Meio ... le

.sado
5. As iniciais do cantor e compositor Ataulfo (1909-

1969) / Mineral usado como pedra preciosa; O
nome do gravurista e pintor russo Chagall (1887-
1985),

6. Conselho Deliberativo Nacional; O guia das rodas
dos veículos ferroviários / (Ital.) Eu

7. Peça do vestuário para cobrir a cabeça, especial
mente em esportes aquáticos ; Conversar por
mero passatempo, sem assunto determinado

8. Curvado, inclinado / Inflorescência composta, se

melhante à espiga do milho
9. Amedrontar.
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PREVISAO DO TEMPO

Tempo é instável
nesta sexta-Ieira'

�

Apesar de ficar um pouco
menos instável do que nos
outros dias da semana, o tempo
ainda conta chuva isolada da
Serra ao Litoral do Estado, nesta
sexta- feira. Nas demais regiões,
o sol predomina, mas com
aumento de nuvens também.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE SÁBADO DOMINGO
MíN: 17°C � MíN: 19°C t� MíN: 16°CJ;,�MÁX: 27°C

" ", MÁX: 26°C "f" MÁX: 24°C

r .

Ensolarado
o

No sábado, o sol aparece em todas
as regiões do Estado. Entretanto,

, conforme a noite se aproxima, o
céu escurece e ocorrem pancadas
isoladas de chuva. As temperaturas
estão em elevação. Os ventos sopram
na direção sul. Eles oscilam entre

fracos emoderados com rajadas.

�

'" ,i"
Parcialmente Chuvoso

Nublado

_ri

Nublado Trovoada

'� _.. J

No domingo, a previsão é de que o

tempo fique estável com predomínio
de sol em toda Santa Catarina.
Entre a tarde e a noite, porém, há
aumento de nebulosidade no Estado.
Os termômetros voltam a registrar
temperaturas elevadas. Os ventos são
fracos e sopram de sudeste a nordeste.

SEGUNDA

MíN: 13°C
MÁX: 25°C

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

quadrada de 3x3.

sr VOGf '\#'t\1 P!#\ilP:,.,.
BOM JESUS

CRESCENTE 4/1 o

(,�. CHEIA 11/10

MINGUANTE 20/10

A sexta-feira será de
sol com muitas nuvens
em Bom Jesus do Oeste.
Também há previsão de
chuva a qualquer hora do
dia. As temperaturas ficam
entre os 17°C e os 24°C.

NOVA 26/10
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RIV so
Não tenha
ntfdode
ir longe.

Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Deondevema

oportunidade?
Enquanto algumas mulheres procuram pelo príncipe

encantado em boates, restaurantes, festas e afins, algumas
conseguem isso em um simples sinaleiro. Tá, não exatamente o

príncipe encantado, pois não se sabe disso conhecendo o cara

há apenas uma semana. O que quero dizer? Uma amiga, dessas
sortudas, conheceu um sujeito no semáforo fechado, trocaram
telefone, combinaram uma bebida e, em resumo, estão se vendo
todos os dias desde então. Ousadia dela? Será? Talvez tivéssemos
mais sucesso se arriscássemos um pouco mais? Não. sei, mas o
primeiro passo éficar atenta quando o sinal fechar...

TRICOTANDO
• Todamulher tem certo
medo de usar óculos com
a armação branca, certo? É
óbvio que é mais fácil usar as

armações tradicionais, como
o preto e o marrom. Mas vale
a pena dar uma arriscada,
meninas. É fashion e é
só saber casar a ocasião.

Experimentem.

• Duas coisas importantes
a serem lembradas
amanhã: Dia do Professor,
profissionais que, domeu
ponto de vista, merecem ser

espeítados e homenageados
�os 08 dias, E à �etQ:hQJ1a .

,.
elfia 16 adiante seu felógio

em uma hora. Vem aí o
horário de verão.

BBBl2
Sabe-se muito pouco sobre o próximo Big Brother Brasil. O que
rola já há algum tempo é o Aquecimento BBB12, uma votação

.

onde os ex-brothers concorrem entre si. Ainda sem saber se os

mais votados irão para a próxima edição do programa ou em um

novo programa no canal Multishow, no site multishow.globo.
com é possível votar no seu brother ou sister favorito. Mas não
estão disponíveis todos os participantes de todas as edições.
Qual foi o critério de escolha a gente não sabe, mas olhando
bem, só tem os mais polêmicos e os mais sarados.

Dica amaleras
As meninas lá do blog amaleras.blogspot.com fizeram um post
com recomendações de filmes para assistir. O primeiro é "Te
amarei para sempre", um filme que, pelo nome, não parece grande
coisa, mas acreditem: eu já vi e é muito emocionante. A segunda
dica das meninas é o filme ''A Ilha do Medo", com Mark Ruffalo e

Leo di Caprio. Filme muito bom, com final surpreendente. Não
são lançamentos, mas se você ainda não viu, eu assino embaixo da

recomendação. No mais, tem novidades no blog. Passa lá.

ÉATREVA
. '.

Caspa. Só quem tem sabe o

sofrimento que é usar roupas
escuras quando se sofre desse
mal. O conselho é aquele óbvio:
procure produtos específicos,
busque tratamento e siga à
risca. (Busque informações
sobre o primeiro tratamento
via oral, o lnnéov Sensicap DS,
parceria entre o laboratório
Nestlé e L'Oreal). Além de serem
desagradáveis as casquinhas
brancas, há todo o incômodo e

constrangimento. Treva!

Babados. E não estou falando de fofoquinhas.
Blusas superfemininas com babadinhos delicados
ou saias com um babadinho discreto. Queira

. ou não; assim como o laço, babado é sinônimo
de feminilidade, fica bem em qualquermulher,
independente do biótipo. É claro que as mais
cheinhas usam mais discretamente, enquanto
as magrinhas podem abusar do volume. Mas em
todas fica lindo. É flash ...
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Pensando bem
" .

Ser Criança! Um mundo com bonecas,
patins, bola degude, brigadeiro, bicicle

ta, desenho animado. O universo da crian

ça é um lugar único, com regrinhas bem es

peciais:ficar alegre, dia sim e dia sim, com
coisas simples; não guardar nada, porque
perdoar é facinho, facinho; fazer amigos
do peito sem nem saber o nome deles; acre
ditar que tudo vai dar certo, sempre...

"

Baile de Máscaras
É bem nesta sexta-feira que o Clube
de Campo Beira Rio será palco de um

grande evento. Organizado pelo pessoal
bacana do Studio de Dança Dois Pra Lá,
dois Pra Cá, vai rolar, a partir das 20h30,
ummovimentado Baile de Máscaras.

Imperdível! Na ocasião muita dança e

música de qualidade. Vai perder?

f'

vagar
Pouquíssimos deram as caras, quarta,
na marcha contra a corrupção, que
deveria ter sido sucesso em todo o Brasil.
Os "indignados" fizeram opção pelo
descanso, pelas orações à padroeira do
Brasil e pela diversão familiar.

20 anos
Além de comemorar 20 anos no mercado,
a Difuso, empresa especializada em
distribuição de parafusos, máquinas
e ferramentas, no próximo dia 20,
movimenta um concorrido coquetel
para reinauguração da loja.

- � . � - ,...

capital
www.ímoveiscapítel.net

473:n0.2900

Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANN

SUSHI Brenda Araujo e Daniel FeUpi, no llantan

Dica de sexta-feira
Reunir os amigos e curtir bons momentos
no Espaço do Oca. Todo final de semana
tem novidades.

Onde comer bem
No Restaurante Casa Caipira, ao
lado do Bradesco. Comidinha
caseira de primeira.

MAURICIO HERMANN

FAMíLIA Belna, Jairo e EdeUrMüUer, da loja
DiqaM�, em Guaramirim, no Kantan

""LJ .•.• lltH -

Aviso

importante
Favor repassar!
Se alguém vier te oferecer
um óculos sem as lentes,
não aceite!

moagoncalves@netuno.com.br É uma armação! Hehhehe ...

TECON'I'EI
• O chefe Tato Branco
anda mais feliz que ganso
novo na lagoa. O motivo
de toda a felicidade
é o novo carro. Uma
caminhoneta zero bala,
cheia de equipamento e o

que é melhor, com porta
malas do tamanho do seu

coração: gigante!

Chorinho novo
Nasce hoje, dia 14 de
outubro, o libriano Joaquim.
Filho deste colunista com
Suelen Lescovitz.

CAMPANHA Aminha amiga Janice
Fabris, da Óptica Safira, e sua equipe
aderiram ao movimento Outubro
Rosa contra o câncer de mama

MAURICIO HERMANN

• Naqueles dias de calor
nada melhor que saborear
as delícias geladas da
Além d'Gula. Quem foi é

.

só elogios.

• Dia 20 de outubro,
às 18 horas, acontece
um movimentado

jogo de [utsal entre a
imprensa da região e

o .. time dos.Cowboys..
Após a peleja, como é
de praxe todos os anos,
um concorrido jantar de
confraternização.

• Sônia LuizaMeier e o boa

gente Saulo Ubner estão
trocandofigurinhas. Dizem
que é namoro a. v},sta.

',;" ,i

Só belas
A gata e amiga ElianaMaria Packer
comandou, na quarta-feira, um
animado grupo de belas na área de
festas de seu apê.

PIZZA Daiana Feyh e Charles
Dick, no Restaurante Nonna Dica

48)21 07.8800

NAT Ilndressa Frhustuck, a
aniversariante mais festejada do mês

Night
Bruna Roiss e Lara Domingues eram algumas das gatas mais
paqueradas, na última terça-feira, no niver do Thiago Mattos, na The
Way. As moças estavam lindas, sensuais e arrancando suspiros por
onde passavam. Pense em uma lista de caras querendo "azarar" as

garotas e elas nem aí. Só curtindo!

Tim tim
Regina Bogo Schmitz ganhou
coro de parabéns com
megafesta, quarta-feira,
organizados pelo seu eterno

bem querer, Pedrinho. O

cardápio contou com prato
exótico, à base de carne de
javali, entre outros. Bom demais!

No mais
No sul da Ásia e naÁfrica do Sul,
uma em cada sete pessoas não
tem nada para comer. No entanto,
mundo gasta trilhões de dólares em
armas paramatar seres humanos.
Nome disso é estupidez absoluta.
Detalhe: no Brasil a coisa não é tão
diferente assim. DM.

cecornturhoteí
ACORDE COM A MELHOR VISTA DE FLORIPA

","",�,�����."",��

c:!.

Reservas:
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CHARLES ZIMMERMANN.
ESCRITOR

CRÔNICA
VOCÊ
SABE'COM,
QUEM ESTA
FALANDO?

Não há nadamais chato a quem viaja de avião
do que "permanecer sentado até a parada total

da aeronave e apagarem-se os sinais luminosos
de apertar cintos". Quando viajar de avião, repare.
Mal acabou o zum zum zum que segue o pouso -

aquelas vozes e risadas que não querem dizer outra
coisa senão "graças a Deus, sobrevivemos!" - e os

passageiros já começam a se contorcer, ansiosos,
sobre seus apertados assentos.

Trata-se de um duelo sem palavras, do qual
todos os viajantes participam, e a regra é: quem
ainda estiver sentado quando for permitido, sem se

levantar, émulher do padre!
Não podemos achar que os "apressados" causem

um desequilíbrio na sociedade ou ameacem o

futuro da espécie humana. Omáximo que pode
acontecer é o avião dar um solavanco, eles se
desequilibrarem, quebrarem um braço, nariz, uma
perna ou uma costela - afinal, o problema é deles.

Comentando esse assunto creio que,
esmiuçando- o, pode-se esclarecermuitos
comportamentos do brasileiro.

Olhando um sujeito de bigode que mais parecia
ter engolido uma andorinha, enquanto o rabo ficou

para fora da boca, ilegalmente de pé, no corredor,
e outro calvo com cara de cão de guarda, curvado
sob o compartimento de bagagens, entendemos
melhor a confusão do brasileiro no que tange à
obediência das regras. Como herança dos tempos
da escravatura, jamais entendemos que a lei é um

código comum, destinado a nos organizar para não
nos desorganizar.

Só assim todos
nós caminhamos
em direção à

plenitude. O que
vemos é a lei como
a demonstração
de poder de uma
pessoa sobre a outra.

E o passageiro,
,

insubmisso, não
aceita receber
ordens do

Trata-se de
um duelo sem

palavras, do qual
todos participam
e a regra é: quem
ainda estiver

sentado quando for
permitido, sem se

levantar, é mulher
do padre!

comissário de bordo,
um cidadão que, poucosminutos antes, estava
servindo-lhe guaraná e bolachas - e que não menos

importante, costuma ser jovem e, normalmente,
bem apresentado. Mal ouve o anúncio de

permanecer sentado, o rebelado pensa "quem ele

pensa ou acha que é?!", então se levanta e exerce a

frase nacionalmentemais conhecida: "afinal, você
sabe com quem está falando?!".

Caso a voz no alto-falante seja da aeromoça, a
hipótese permanece validada. "Afinal, vou receber
ordens de umamulher? Eu? Na frente de todo
mundo?!".

Diante dessas circunstâncias, por que não
criamos um número maior de clínicas de apoio
para tratar de pessoas que sofrem de insegurança,
a insegurança que corre pelas veias? Sugiro aos

comissários de voo que ao solicitar sejammais

enérgicos: "senta aí ô bigode rabo de andorinha!",
"Prenda o cinto aí, ô cara de pit bull!".

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Brito é um fofo. Mesmo assim, o filhote foi encontrado abandonado nas

ruas de Jaraguá do Sul. Recolhido pelo programa de Controle de Zoonoses,
agora, ele aguarda alguém disposto a adotá-lo. Quem tiver carinho e respeito

de sobra para dar ao cãozinho, pode entrar em contato com a Clínica
Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

-�-_._".......�".._�,_..

,CRtISt,1106289/00-,u-�a-I'ld-a�de��Proflssíonalí$l'titt
CompetêryetO'J

Credibilídade

[){PlIJlÔl'lt:"
R�pon$allill4"dIJ

\.WNI.gumz.com.br

(41)3311-4747 UMA PA eflUA QUE nA CERTO,

gumz@gu01z.com,br
Desde 1978

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Tereza Cristina tenta humilhar Griselda, mas não
consegue. Beatriz incentiva Danielle a lutar para ficar
com Pedro. Guaracy pede Griselda novamente em ca

samento, mas ela o rejeita. Ouinzé chama Dagmar de
Teodora e ela o expulsa de casa. Paulo e Esther têm
uma grande discussão. Celina e Henrique chegam à
casa de Danielle e os três trocam acusações. O ca

minhoneiro leva Pedro de volta para a clínica e todos
ficam aliviados. Teodora olha a foto de Ouinzinho, mas
desliga o laptop rapidamente quandoWallace se mexe

na cama. Paulo procura René em casa e Marcela o

seduz. Amália e Ouinzé ficam pasmos ao ver Griselda

pronta para trabalhar. René avisa a Tereza Cristina que
eles não podem mais continuar juntos por causa do

comportamento dela.

fica indignada quando Manuela se enfurece com ela

por causa da irmã. Rodrigo dirige transtornado pen
sando em Ana. Lúcio avisa a Iná que Eva pode estar
com um problema cardíaco e, por isso, deve ser pre
servada de ter outro choque. Rodrigo vai ao parque
ecológico onde esteve com Ana pela primeira vez.

Alice conta para os pais que procurou a mãe biológica.
Iná fala com Manu que ela deve esperar para contar
a verdade sobre Júlia. Nanda incentiva o irmão a en

frentar a mãe de Ana. Eva se enfurece ao ver Rodrigo
no quarto de Júlia e fica em choque quando ele afirma
que é o pai da menina.

• MORDE & ASSOPRA
A emissora não disponibilizou o resumo do ca

pítulo de hoje.

• VIDAS EM JOGO
Cleber diz a Carlos e Lucas que matará os dois

e forjará uma cena em que eles mesmos tenham se

matado. Eles tentam argumentar e mostrar ao vilão
que ele sairá perdendo ao matá-los. Cleber fica irre
dutível e pede para que eles se despeçam logo. Lucas
decide usar a última cartada para convencer Cleber a
não matá-lo junto com Carlos. O ex-motorista de van

conta ao miliciano que ele passou HIV para Andrea e o

deixa chocado com a notícia. Adalberto visita Zizi, que
diz ao marido que quer se separar dele. Rogério tenta
fugir do país, mas um capanga do cliente misterioso
aponta uma arma para ele.

• A VIDA DA GENTE
Eva fica descontrolada com o que Lúcio fala so

bre Ana e acaba sendo levada por uma enfermeira. O
médico explica o quadro de Ana para Iná, Laudelino e

Rodrigo, que fica atônito. Vitória chega ao hospital e

ANIVERSARIANTES
13/10 Caríne Oloskamke Uzandra de Araujo
Eduardo da Silva Cristian da Cruz Lorenz B. Júnior
Gislaine Petris Dornesto Ropp Lucas Davila
Heinz Richter Eduardo S. Muller Luíz M. Conrado
Una A. Fachi Elaine A. Sbrogi Marcia K. Lennert
Luiz L. dos Santós Eleonor Urbam Mareio K. Lopes .

Marisa Ifkelsen ' Eloir Soares Olivio tanger
Matheus Jantz Emanoeli dos Anjos Orlando Leitholdt
Milene Rebelatto Emerson J. Vollz Rosangela Gnewuch
Suelen P. Berri Glaucia Garghetti Rosimeri L. Tyski:
Taysa Amorim Gracielle Meldau Rovino Bloedorn
Tecla Krawulski GuidoZilse SimoneWeifurter
Valdecir G. Fernandes Gustavo H. Kanzler Stefany de C. tange
Valdemar Dalagnolo Hiltraudt Franz Tainá F. R. Machado

lolanda Perin Thais C. Danas
14/10 Isabel Maquardt VanderG.Guetz
Andressa G. Kuester lsabela V. N. Poglia Vaneide Mueller
Ani Nienow Ivete E. Hintz VauderGumz
Artur Zanella Josiane R. G. Garcia Verani T. Tremea
Benedito M. dos Santos Juliana Fernandes WanderGumz
Bruno Lewrenz Usandra Enke

o NOIVO DA MINHA
MELHOR AMIGA

OVO: COMÉDIA
.

Rachel, uma advogada
muito certinha, está prestes
a completar 30 anos. Na

comemoração, ela acaba
bebendo demais e se envolve
com Dex, amigo de faculdade
e também noivo da sua melhor
amiga Darcy. Sentindo-se
péssima com a situação, as
coisas parecem piorar a cada
momento. Rachel, que será
madrinha do casamento,
tem que lidar, agora, com
os preparativos da festa, os
sentimentos por Dex, além da
amizade com a noiva traída,
uma grande amiga de infância.

LIVRO: BIOGRAFIA

o livro, baseado em mais de
quarenta entrevistas com

Jobs ao longo de dois anos

e também com pessoas
próximas a ele, narra a vida
atribulada do empresário.
Extremamente inventivo e de
personalidade forte e polêmica,
ele revolucionou seis grandes
indústrias: a computação
pessoal, o cinema de animação,
a música, a telefonia celular,
a computação em tablet e a

edição digital. Em uma época
em que a sociedade tenta
construir uma economia da era

digital, Jobs se destaca como o

símbolo máximo da criatividade
e da imaginação aplicada
à prática. Embora tenha
cooperado com a obra, Jobs não
pediu nenhum tipo de controle
sobre o conteúdo.

j
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TIBINRAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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A SELVA LTDA.

WINTEB. O GOLFINHO
o jovem golfinhoWinter nadava livremente pelo
oceano até o dia em que ficou preso em uma arma

dilha para caranguejos e isso acabou danificando de
maneira definitiva a sua cauda. Resgatado e levado

para o Hospital Marinho de Clearwater, na Flórida, ele
teve que lutar pela sobrevivência. Mas, essa batalha
vai depender bastante do empenho de um menino

(Nathan üamble), disposto a tudo para convencer um
médico (Morgan Freeman) a criar uma prótese que

possa ajudar o animal a nadar novamente. O filme é

inspirado em uma história real.

GUSTAVO SANCHEZ

POR ACASO JA
e:5Que:ceMOS DE
PAGAR o SEU 5ALÁ

�IO?J

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os três mosqueteiros - Leg (14h40, 17h, 19h1 O e 21 h20)
• Cine Breithaupt 2
• Amor a toda prova - Leg (19h e 21h20)
• Conan, o bárbaro - Leg (14h20 e 16h40)
• Cine Breithaupt 3
• Sem saída - Leg (15h, 17h, 19h e 21 h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• A hora do espanto - Dub (13h1 O)
• Os três mosqueteiros - Dub (15h1 O e 17h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h50 e 22h10)
• Cine Neumarkt 2
• Os três mosqueteiros - Leg (14h, 16h30, 19h e 21h30)
• Cine Neumarkt 3
• Winter, o golfinho - Dub (13h30, 16h, 18h30 e 21 h)
• Cine Neumarkt 4
• O zelador animal- Dub (14h15, 16h45, 19h20 e 21h40)
• Cine Neumarkt 5
• O filme dos espíritos - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h1 O)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Amizade Colorida - Leg (17h, 19h10 e 21 h30)
• Os Smurfs - Dub (14h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Os três mosqueteiros - Dub (14h e 16h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h, 21 h30 e 24h)
• Cine Norte Shopping 2
• O zelador animal- Dub (13h, 15h20, 17h35, 19h50 e

22h10)
• Cine Norte Shopping 3
• Winter, o golfinho - Dub (13h15, 15h45, 18h1 O e 20h35)
• Gingantes de aço - Leg (23h10)
• Cine Norte Shopping 4
• Os três mosqueteiros - Leg (15h10, 17h45, 20h10 e 22h45)

• Cine Norte Shopping 5
• Eu queria ter a sua vida - Leg (13h40, 16h20, 18h45 e 21 h15)
• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (13h55, 16h1 O, 18h25, 20h45 e 23h)

• Cine Norte Shopping 7
• Os Smurfs - Dub (13h30)
• Premonição 5 - Dub (15h55)
• A hora do espanto - Dub (18h)
• A hora do espanto - Leg (20h05)
• Amizade colorida - Leg (22h15)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Os três mosqueteiros - Leg (13h45, 16h1 O, 19h e 21 h15)
• Cine Garten 2
• Winter, o golfinho - Dub (14h, 16h40 e 19h1 O)
• Cine Garten 3
• O filme dos espíritos - Nac (14h15, 16h30, 18h45 e 21 h)
• Cine Garten 4
• Eu queria ter a sua vida - Leg (19h20 e 21 h45)
• Família vende tudo - Nac (13h30 e 17h30)
• Sem saída - Leg (15h20)
• Cine Garten 5
• Amizade colorida - Leg (17h15, 19h40 e 22h1 O)
• Manda-chuva - Dub (13h10)
• Os Smurfs - Dub (15h1 O)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (14h10 e 16h50)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30 e 22h)
• Cioe Mueller 1
• üsfrês mosqueteiros - Dub (14h,'16h30, 19h e 21h30)
• Cine Mueller 2
• O zelador animal - Dub (15h30, 17h40 e 19h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20)
• Premonição 5 - Dub (22h)
• Cine Mueller 3
• Fechado.

Mick Jagger leva
a família ao Peru
o líder dosRolling Stones, Micklagger, chegou,
na quarta-feira, à cidade peruana:de Cuzco. Ele
está acompanhado damulher, a ex-modelo
�Wren Scott, e do filho, LucasMaurice, de 12

anos, que teve com a apresentadoraLuciana
Gimenez. O músico viajou no domingo para
a reserva nacional deTambopata, na região
deMadre de Dios, depois de se reunir com o

presidente peruano, OllantaHumala.

Boninho está
lazendo regime
O diretor Boninho, conhecido por dirigir
o Big Brother Brasil, iniciou uma dieta
rigorosa para emagrecer. É que ele pretende
estar esbelto até a estreia da edição 12 da

atração global. Segundo consta, além de

adaptar a alimentação, também passou
a fazer uso de um remédio que diz ter
a capacidade de emagrecer entre sete e

12 quilos no período de cinco meses. A

medicação custa cerca de R$ 800.

Susan Boyle quer
ter um namorado
A cantora SusanBoyle afirmou em entrevista ao
The Sun que está à procura de um namorado.
Ela busca alguém disposto a compartilhar a
vida, que a proteja e esteja pronto a fazer de
tudo paravê-la feliz.A inglesa ficou famosa
depois de participar do realityBritain'sGot
Talent, de 2009, e encantar os juízes com a

música IDreamedADream. Ela está emmeio à

divulgação do terceiro álbum solo.

Renato Aragão tem

a casa assaltada
A residência do humoristaRenato Aragão,
na Barra daTijuca, foi assaltada no início da

madrugada de ontem. Ele estava viajando
e, de acordo com as primeiras informações,
os bandidos renderam os funcionários da

casa, mas ninguém se feriu. Por enquanto,
não se sabe o que eles levaram e nem

quantos eram. Apolícia aindavai analisar as
imagens das câmeras do condomínio.

HORÓSCOPO

Atriz pretende
engravidar de novo
Pronta para entrar no ar como a

protagonista da nova novela das 19h,
Aquele Beijo, da Globo, a atriz Giovanna
Antonelli já está pretendendo sermãe

novamente. Segundo ela, não importa
o sexo, mas quer a "saideira" Giovanna

já é mãe de Pietro e das gêmeas Sofia e

Antônia. Giovanna sonha em engravidar
antes de completar 40 anos. Atualmente, _

ela está com 35.

Gaga discute por
causa da telefonema
A cantora LadyGaga declarou ao jornalThe
Sun que está cansada de ver o namorado, o
atorTaylor Kinney, receber ligações da ex
namorada, Brittany Sacket. Recentemente,
os dois jantavam e o telefone dele não

parou de tocar. Gaga ficou brava e discutiu
com Kinney em público. Amigos do ator
comentaram que ele ainda estava com a ex

quando começou a namorar Gaga.

• LIBRA
Mantenha certo afastamen!o dos amigos e protele
discussões importantes. O astral revela a necessidade de
avaliar o que é importante, inclusive na área sentimental.

rI'i') ÁRIES

•• Não convém se arriscar em nada que possa afetar a
estabilidade financeira. Mudanças importantes podem
marcar a vida afetiva.

•
TOURO
Não deixe que a teimosia ou o orgulho motivem brigas. Quem
está SÓ, deve aproveitar o astral para ampliar os horizontes
afetivos.A fase é muito promissora para quem tem um par.

III
GÊMEOS
Ao invés de se irritar com questões que estão amarradas,
procure respeitar os limites. Problemas emocionais podem
afetar a saúde. O amor pode exigir alguns sacrifícios.

CÃNCER
Tenha cuidado com desentendimentos envolvendo negócios
e amizade. O dia também não é favorável para compras em

geral. Em compensação, a noite promete ser inesquecível.

II
ESCORPIÃO
As necessidades afetivas podem bater de frente com os

interesses profissionais. Talvez você precise escolher o que é
mais importante neste momento.

LEÃO
Controle a impulsividade. Não convém alimentar o clima de

competição no trabalho. No campo afetivo, o desejo de se
aventurar pode ser um reflexo da insatisfação emocional.

II
SAGITÁRIO
De um lado, você perceberá que o momento envolve uma

maior organização no trabalho, mas de outro, estará o desejo
de descobrir novos horizontes e até se aventurar.

VIRGEM
Não deixe que a apatia ou o pessimismo prejudiquem o dia.

Telefonemas, e-mails, viagem ou encontro serão estímulos
importantes na relação afetiva.

II
CAPRICÓRNIO
Alguns problemas que você vinha tentando evitar podem
transbordar. O corpo merece tanta atenção quanto o trabalho
ou a vida amorosa, portanto, não descuide dele.

AQUÁRIO
Os anseios podem bater de frente com as exigências dos
outros. Hoje, as necessidades afetivas podem se confrontar
com os outros setores da vida.

PEIXES
Não é conveniente apressar os acontecimentos. Tudo indica

que você pode pecar pelo excesso de teimosia ou de orgulho.
Em compensação, a vida amorosa conta com boas vibrações.
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A maioria das coisas que a Prefeitura faz em
termos de melhorias pra nossa cidade é feito com

dinheiro de impostos que pagamos. Bom,
trabalhando com o nosso dinheiro, o mínimo que
deveria acontecer é que "ficássemos sabendo os

porquês. Dito isso, a pergunta que não quer calar
é: qual o motivo de o poder público ter feito uma

lombada no semáforo da Eprtácio Pessoa, em
iTente a Celesc, e por que foi feito daquela forma?
J::!.s pessoas estranharam, a maioria não entendeu

e o povo quer saber. Se é feito com o nosso

dinheiro, queremos saber porque foi feito assim,
. temos o dreito. A pessoa que projetou AQUILO,

e as pessoas que aprovaram, devem ter um

motivo e uma resposta técnica para tal obra.
Quero ser convencido de que aquela lombada vai

trazer benefícios para o trânsito e para os
transeuntes. Então, por favor; alguém se manifeste

e venha a público explicar o porque da obra e

seus benefícios. Vamos bater nessa tecla até os

responsáveis se explicarem. Vejam bem, esse

pedido nada mais é do que um dreito que
temos de cobrar dos responsáveis o que estão

fazendo com a nossa grana.

et>\TAL--- 02./2.0ft 1:>0
fUNt:>O t>Ç. cu,�A

Foram, aprovados pelo Conselho Municipal de Cultural
21 dos 34 projetos inscritos no edital 0212011

do Fundo de Cultura.
A relação dos aprovados já está disponível no:

http://portaI.jaraguadosul.com.br/upload{tnformativo_2011_aJltura_
ed'ltal_nOO1�ria_020_retificacao_projetos_deferidos.pdf

NO�UX;!
" TV CABANA - Enc Oapton, São Paulo: l.ay Down Sall
,. RogerWaters POsterga virlda ao Brasil-

y,

,. União Rock no Curupira;
I

,. TV CABANA - Macaco Bo ,n9·
abano

c U L T

Somos tão jovens, filme que retrata a jwentude
do cantor do legião Urbana, Renato Russo,

chega aos cinemas na metade de 2012.

Os nossos amigos João Piazera, Juliana

Marques, Femando Tubbs, Neni Junkes, que
estão de viagem marcada para ver o Pearl

Jam, em Curitibal dia 9 de novembro, já estão

começando a se preparar.
A galera está até com um mo na barriga

esperando grandes dássicos da banda como

A1ive, Jeremy, Even Flow, Given to Fly, entre
outros.

A equipe do Cabana Cult também estará

presente e promete algumas fotos do show.
Mas dessa vez a gente vai é pra curtir mesmo!

NAS NO\-res t>O su,»o MUNt>O
° bruxo Neni Junkes adiantou para o Cabana Cult que

semana que vem, na sexta-feira, o grande Daniel Lucena vai

estar na líco Bar recordando grandes sucessos da sua

carreira. Reserva de mesas no 9908-6555.

Foto: Divulgação.

Macaco Bong é a dica de som da semana. Power

trio ruiabano que está apavorando a cena.

Rock'n'roll i�strumental de altíssima qualidade!CAZUZA
NO�WR\O

./ HOJE - MAQUINAS ROTATIVAs
Uco Bar- 23h

Está definido galera. Depois de tanto bafafá, o Sepultura toca
em Guaramirim, mais precisamente na Sociedade Diana, no dia
29 de outubro. Os ingressos estão sendo vendidos na rede de

Postos Mime e no Espaço Oca, que é o organizador do evento.

Assim como rolou com o Legião Urbana na

edição deste ano do Rock in Rio, para 2013, o

publicitário e idealizador do festival, Roberto
Medina, promete fazer um show temático em

tributo ao grande poeta do rock nadonal dos
anos 80. � esperar para verl

Sacramentum Pub - 23h

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com

./ AMANHÃ - União Rock

Espaço OCA - 21 h

./ AMANHÃ - Isonomia

Sacramentum Pub - 23h
./ AMANHÃ - Rádio CHINA BIRD ao vivo
_....

--- --

líco Bar- 22h
- . -
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BOA AÇÃO

Domingo paraadotar e levar
o cãozinho para passear
AAjapra realiza no domingo,
a 3a Feira de Adoção e 2a

Cãominhada. Há cerca de 40
bichinhos disponíveis à adoção

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRIND.ADE

Que
tal fazer um novo amigo? o próximo do

mingo, 16, pode ser o dia. A Ajapra (Associa

ção Jaraguaense Protetora dos Animais) está or

ganizando a.3a Feira de Adoção de Animais. Serão

quase 40 bichinhos loucos para iremmorar em um

novo lar. O evento ocorrerá na praçaÂngelo Piazera
(nos fundos do Museu Histórico de Iaraguá do Sul)
e vai das 9 às 11 h. Já em seguida, haverá a 2a Cão

minhada, que deve percorrer as ruas Marechal De

odoro, João Marcatto e Reinaldo Rau até retornar à

praça. Os interessados emparticipar daCãominhada
devem chegar mais cedo e preencher uma ficha de

inscrição. Será cobrado R$ 2 por animal. Os bichi

nhos vão concorrer a brindes como caminhas, kits
com xampu, cobertores, entre outros produtos da

linha para pets. A presidente da Ajapra, Sirley Rank,
alerta para a necessidade de o animalzinho partici
pante estar vacinado. "Assim não há riscos de pega
rem ou transmitirem doenças", diz. É importante

lembrar aos donos que levem a caderneta de vaci

nação do seu bichinho de estimação.

Como lazer para adotar

Se apaixonar pelo cãozinho, no entanto, não é o

único critério para a adoção. A futura família deve

dar condições para que o novo animal de estimação
viva bem. Antes de tudo, precisa ter interesse em

adotar. É imprescindível que haja espaço e a casa

possua muros ou cercas. "Não é ideal manter o ca

chorro amarrado. Mas, se for preciso, os donos po
dem adquirir um cordão com cinco a oito metros",

explica Sirley. Além disso, é preciso ter uma casinha

que possa abrigar o bichinho do frio e do calor, água
limpa, comida e as vacinas. "O animalzinho vai sair

vacinado da Feira, mas vacinas são para toda a vida.

Amor, carinho e atenção são indispensáveis", comen
ta. Ela conta que as edições anteriores da Feira foram
de bons resultad-os. Normalmente, os membros da

Ajapra visitam as famílias adotivas. "Em alguns ca

sos, damos mais orientações e já tivemos de pegar
o bichinho de volta, mas é raro acontecer", lembra.

Segundo Sirley, também haverá gatos para adoção,
mas a maioria são cachorros filhotes sem raça defi

nida. Veterinários estarão no local para orientar os

novos donos sobre os cuidados iniciais. Caso chova,
o evento será cancelado e remarcado.

ENTRADA DE RS 31.014,83
+ 36X OE RS 850,00

Promoção "A decisão é sua" (válida até 17/10/2011 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades). Ford Focus Hatch 1.612012 (cal. OA82) a partir de R$ 52.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m.

e 0,00% a.a., 52,9% de entrada (R$ 28.031,71) e Saldo em 24 parcelas de R$1.100,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da ia parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor

total a prazo de R$ 54.431,71. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/10/2011 a partir de 0,44% a.m e 5,42% a.a, através do Programa Ford Credit. Ford Focus Sedan 2.012012 (caí. PDA2) a partir de R$

59.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 51,7% de entrada (R$ 31.014,83) e Saldo em 36 parcelas de R$ 850,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da ia

parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 61.614,83. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/08/2011 a partir de 0,30% a.m. e 3,63% a.a, por meio do Programa Ford

Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualqúer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valorde composição do CET

I poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não
incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento eArrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco 8radesco Financiamentos S.A. Valores válidos

I para cores sólidas. Frete incluso. CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JA O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regulannente.1
-

FOTOS EDUARDO MONTECINO

I
'

aPERANDO UM LIlR Estes são alguns dos 40 cãezinhos

que vão deixar a gaiola para ganharwna nova família

Ford Empresas: (11) 4174.3900

1Jiii1!i�"lI. tm�.
Ac:umuleatéR$ 10.000 em descontos na comprade seu Ford Zero.

� � Capitais erogWlesmetropolitanos: '!001-0I858 lOemiIs 10GIlldadesdJ800 722 01858.

For(l(".ra..'tl �� "or'- Segurosfcld MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
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PONTO DE VISTA

S I
SUSTENTABILIDDUBVAL MARCATTO JUNIOR.

PRESmENTE DA AClJS

Estudo realizado pelo renomado Insti
tuto McKinsey indicando que o Nor

te-Nordeste de Santa Catarina é a região
brasileira que mais vai crescer até 2025,
divulgado recentemente pela revista Exa
me, nos traz certezas e preocupações.

Conforme o trabalho com o título "Cons
truíndo cidades globalmente competitivas: a
chave para o crescimento daAinérica Latina" o

.

,

bloco liderado por Joinville, Jaraguá do Sul, São
Francisco do Sul e São Bento do Sul e por seus
vizinhos mais próximos deve apresentar um
incremento anual médio de 5,8% na economia
nos próximos 15 anos. É um crescimento con
siderávellevando-se em conta que o PIB nacio
nal deve subir apenas 3,5% este ano, segundo
projeçõesmais recentes do Banco Central.

O levantamento mostra que enquanto
a economia brasileira cresceu 33% de 2000
a 2008, a da região avançou 40%, chegando
a US$ 46,4 bilhões. Na última década, foram
gerados na região 160mil novos empregos for

mais, ampliando o número de trabalhadores
com carteira assinada para 381 mil numa po
pulação de 1,3 milhão de pessoas - uma pro
porção de 31%, enquanto a média brasileira é
de 23%. O poder de compra médio das famí
lias vai saltar de US$ 24mil, em 2007, para US$
36 mil e cerca de 45% da população terá ren

da anual acima de US$ 20mil- hoje são 33%.

Juntando todos esses fatores, uma constatação
positiva: a região tem potencial para crescer

Souza - Advogado(a}: LuizCerutti terras de Caetano Costa e lado esquerdo com terras d� ,., ,- . ,

Bem: Máquina guilhotina Guarani 82 de boca, 1989, com Daniel Mosca cadastrado no INCRA sob o nO
em

7
que e exeqüente União, �-21-15:y45 autos parabohca Rota Sat, 1,90m, receptor Elsys 4,200 e

EDITAL DE PRAÇA/lEILÃO comandos elétricos não hidráulica; avaliação R$14.000,00 803,103,008.974', matricula 2.139 do CRI da Comarca de J��tl .�2�����I:�V�;�5q�e e,exequente Uma?, todos as mon,oponto Gardlner; avaílaçâo unitária R$ 500,00:

COMARCA DE GUARAMIRIM "Br� 1�/12/98, Depo�itário: Ad,e,mlr de Souza. Vistoria: rua Guaraminrn-SC; avaliação R$ 127.710,00 em 29t03f10. que 4 exeqüent� B;nc� d� ��a:'��� °Ãt�;��i���·o e� totahzan�o R$ �.ooo,oo em 12f02r08� Depositário: Osni

13 VARA CiVEl
ClaudIo Tomasellt,sm, Guaramrnm. Depositário: Valdir Batista Lazaris. Vistoria: Braço Direito 02604000941-1

... t' 'D' .

M
"

,
a�Itos Adofar Flamon�I�1. Vistorla: rua Gerontmo Correa, 636,

4 � Processo: 026.97.000893-2 e apenso (0000893- Massaranduba 'D
.

:.. 701 que e exe�ue� e arcl anoel Jaclhto. Centro, Guarammm.

• . _ 7519978240026)
, eposltano: Jose LUIZ Maestn. VIstoria: rua Pedro Pauto 14 P . 026 06 002502

Lhl2!@,Q'Pra,.Ç-ª: 26/10/2011 .14.00 horas _ Por valor
.

....
.

9 - Processo: 026.02.000202-0/001 (0000202- Streit Guaramirim
- recesso: .. �1/001 (0002502-

i�ual ?�superior à avaliação, Exequente:MorettiAutomóveisLtda. 85.20�2.8.24.�026) 11 : Proces�o: 026.03.000651-7 0000651- 78.2006.8.2.4,00_26) .

� ,],&.!1.Ií!.Q[p!S!!;"ª: 07111/2011 -14:00 horas-Aquem mais Executado. Bogo Tr�nsportes Ltda. Exequente: RIoNegro Comércio Indústria eAço Lida. 09.2003.8.24.0026) (EXeqUente:AlclVan�ro Espe�,m

ofertar, desde que não a preço vi!, Ad1logt�d'O:ArturLurzLauth Executado: Rodovia Industrial Ltda. Exeqüente: Banco Sud
.

8 '! SlA
Execl.lt�do.Augustlnho PereIra

�..Qcal: Atrlo do Fórum de Guaramirim-SC _ Rua João Bem: MotonetalHonda/CtOO/Dream, 1995, vermelha, placa Bem: Caminhão VW 8,150, carroceria aberta de madeira Executado: Maestri 1����e;:O� R di" Ltd
Ben:: Irator Valmet, 1986, amarelo, linha 68, 96CV;

Sotler�orr�a,300,An:izade.'fone:(47)3373-9500,
LXB 0398, chass! 9C2HA050:��502837; av�liação R$ 2000/2001, vermelho, placas MEU 7400, diesel, renava� Evaldo Ma'estri, José Luiz Maestri eOE��r!n�� a, avaha,çao R$ ,25,0�O,0� .em 28/09/10" Deposi!ário:

�M.y.!lrlg!;!.Ç!ª�: 01) Ficam Intimadas as partes através 1�900.?Oem31/0812010.Deposltanos:CarlosSergloBogo, 749008253 Gravame: Alienação Fiduciária em favor de Maestri
mbeck Agustmho Pereira. Vistoria. Estrada Trbagl. Guaram-Açu.

deste Edl!al, caso não o sejam pelo Sr, Oficial de Justiça Vls;ona: ma 11 de Novembro, 224, centro, Massaranduba, Banco Bandeirantes SIA (Agente não codificado); avaliação Bem: Terreno contendo a área de 997 00 1 1 P d
Massaranduba,

(Ar!lgo 687 CPC); (2) Os credores hipotecários,5 _ Processo: 026,98.000901-0 (0000901- R$ 75,000,00 em 21109J10. Depositário: JoséLulzMaestri. PautoStreit no lado parda mesma rua' m.�,�rtJart e.r� 15 - Processo: 026.08.002584-1 (0002584-

usufrutuários ou senhono direto 9ue não foram intImados 18.19�8.8.24.00261 •

\listoria: Rod. BR-280, Km 55, BlocoS,Aval, Guaramirím. ou sela, da r�Ja 28 deAgos�-Ro'dovia s���fnn� ��� :���� 41.2008.8.�4.0026) , .. �

pessoalmente, ficam neste ato Intimados da realização Exequente:BancodoBrasllSfA 10 • Processo: 026.02.000605-0 e apenso (0000605- rede Ferroviária Federal SA e G
.'.

f 9t Exequel1te.BaldoS1AComerclolndustnaeExportaçao

dos res�ect1vos praças/leilões (art, 698 CPC); (3) A Executado: Juliano dos Santos. ME 54,2002.8.24.0026} norte, 30,00m com uma 'ru� pr�je!�da (���,�I��" �re� e, ao Executado; Exin Indústria eComércio Ltda.

venftca�o do estado de conservação dos bens poderá Advogado:GllalbertoLianoRavache Exeqüente: Oicave GartnerDistribuidora Catarinense de sul, 40,00m, com terras de Vlma S/A' de U�l !�d�na�!��o Advogado: Jackson daCostaBastos

ser reallz��a pelo pretenso arre01�tan!e, s� deseJado, Bem: Terreno com ârea de 60.000,OOm�, localizado nos Veículos lida.
.,

15,00m. também com Vima S/A e d� outro lado, 'a o�st:: Bens: .01) �xtrusor x 25 com motor de 7Scv, � p�lo�!! um

medIante acompanhamento deOficiai de Justiça.
"

fundos da Estrada Scnroedsr, em Schroeder-SC, �xecutado: RodOViáriOMaestri Ltda. 42,OOm, com terras da herdeIra Edica Streit Bento e Alvino
redutol Cestan, tl�O H 120, cOn!endo�Ixa �e dlstnbu/yaode

VICENTE AL\lES ,PEREIRA NE�O, Leiloeiro Publico confrontando: frente, iDO,OOm ao norte. com terras de Vima Mllol;Jlíldio(aj: OarwinnHarnack Bento, matricula 3.386 do CRI da Comarca de Guaramirim; va�or. �om, tO va!vulas de esferas tnpartldas, 1:latnzes e

Onerai e Rural. deVidamente autonzado P':lo Ex:mo. Sr. S/A, fun.dos, 1 DO.OOm ao sul, com terras de Helmuth Bem: !�rreno contendo área de 12.118,00m2" em avaliação R$ 65.000,00 em 04/10/06, Gravame inscrição' R-
facas. �vahação R� 980.000,00; ?2) �Ist�rador tipo coluna

D�. GUSTAVO SCHWINGEL, JUl:: .de DIreIto da la Vara Wacholz, de um lado, 600,OOm, com terras de Alberto Riger, Guarammm-SC, localizado no lado par da Rua Pedro Paulo 7-3,386 autos 026,02,001713-3 em que é exeqüente
em açomox, capa�!dade 1.200Kg, avahaçao R$198,000,OO,

Clvel da
..

Comarca de Guaramlnm-S�, venderá em do outro lado. 600,OOm, com as de Paulo Scnmidt, Streit,distante204,00mda esquina com a Rua28deAgosto, Rodovia Industrial Ltda, Penhoras inscrições: R-5-3,386
Total �� .a�ahaç�? �$ 1,17.8,00�,00 em 08/09/2009.

Praça/�.�dãO, na, forma da Lel, em dia, hora e !ocal cadastrado no INCRAsob o n0801.09�,007 196-7, matrícula conf�onta!ldo: frente em 02línhas, uma de 6,80m e outra em autos 026,02,000165-2 em que é exeqüente Banco
Deposltano. RogenoTleppo. Vistoria: rodo SC-413, Km 13,

supra�11ados, os bens penhorados nos processos a 2.932 do CRI da ??marca de Guara�lfIm-�C; avaliação R$ 194.l0� ambas com a Rua Pedro Paulo Streit, coinddindo Brad�.sco S/A, R-?-3,386 �utos 026,05,002846-0 em que é Mas:aranduba. , .

segUIr.
.

15.000,00 em 1�I03/2Q07 Hlp�tec? rnscnçao: R-6-2.932 ao com o alInhamento predIal, travessão dos fundos. 195,20m, exeqüente CaVilhas Ellmar Uda., R-8-3,386 autos
16 Processo. 026.08.004265-7/001 (0004265-

1 _ Processo. 026.92.000024-5 e apenso (0000024- B?nco. do Brasil SrA. DepOSitáriO: Juliano dos Santos, sendo 1,50m com terras de Lunender lnd, Têxtil LIda" 026,02,001466-5 em que é exeqúente Dícave Gartner 46.2008.8.24.0026) .-

88.19�2.8.�4.0026). Vlstona:EstradaSchroeder,Schroeder-SC. 163,70m com terras de Verônica Kinas Albuquerque e Distribuidora de Veículos LIda.; R-9-3,386 autos AT 00945- Exe�uente: DJ �om�mcaçoes e Explorações de

Exequente.BancodoBrasllS/A 6 _ Processo: 026.01.001661-4 (0001661- 30.00m com terras de Sérgio Albuquerque; lado direito 2006-019-12-00-4 em que é exeqüente Nílton Eraldo SerylçosdeR�dlodlfusaoLtda.
Executado: AdemarJahneAnelore Frohlich Jatln 59.20�1.8.24.0(26) 51,40m com terras de Maestri Implementas Rodovjario� Rodrigues, da Justiça do Trabalho; R-10-3,386 autos Executado:MlchaelPeterSalomon

/.�cI\fO�lado\a):AdelinoSávioAtanásiodosSantos Exequente: BancodoBrasil S/A Uda.; lado esquerdo, em 03linhas, iniciando a primeira riO 026.02.002023-1 em que é exeqüente Rodovia Industria! Bem: Notebook ACER, 80GB, HD de 1GB memória e

Bem: Terreno rural com.�rea de69.772,98m�, na Estrada Exec�tado: M�rcearia Brito Ltda. Me, Evanil Aparecido travessão dos fundos em 18,OOm com terras de Domingos Uda,; R-11-3.386 autos 2008-72-09-000483-2, R-12-3.386 processador Intel c/ �eb cam embutida, aspire 5050 series,

�rudeT!hal,emGuaramlnm.SC,confrontando:fren!e,em de Brrto eMarbFeder deBrito
. Atves,a.segundaem34.00mcomterrasdequemdedireifoe

autos 2007,72,09.000995-3. R-14-3.386 autos model� .z;3; a�ahação R$ 1.600,00 em 08104111.

linha sinuosa de 62,B9m, com lado ímpar da Estrada Advogado:OsnildoBartelJunior a. terceira em 30,OOm com .terras de Antonio Car10s 200�.72,09,001343-2emqueéexeqüenteUnião,todosdas Deposltarlo: MIchael Peter Salomon, Vistoria: rua

Bruderthal; fundos, em linh� inclinada de SS,18m, com Bem: Balcão refrigerador de frios Gelopar, 2,00m, branco, Zlmmer'!l�nn, matríc�la_ 15,145 do CRI da Comarca de JusÍlça �ederal; R-1�-3,38� autos 026.02.000058-3 em que GullhermeZe�bln,37!, �entro, Schroeder"SC.

telTasde Confioresta; ladodlrerto, U38,85m, rum terras frente em Vidro; avaliação R$ 2.000,00 em 15/03/2004. G�aramlnm·S�; avalIaçao R$ 2,500,00Q,00 em .21/09/10, é exequente Mecâmca SlIpa LIda,; R-15-3.386 autos AT �n�s: Os tributos inCidentes sobre os bens móveis e

de Amoldo Jahn e Ivone Hllle Jahn; lado esquerdo, Depositário: Evani! Aparecido de Brito. Vistoria: rodo BR- Hlpo�ecas Inscnções: R.-1-iS, 145 e R-2-15.145 ao Banco do
00943-2006-019�12-00-5 em que é exequente União, R.i6- I�óvels, multas sobre os automóveis bem como contas

1.0�,5�m, �om �er[as de Roseli Jahn Stringari e José 280, Ki'n60,sfn,Guaramirim-SC.
BraSil S/A. Penhoras inscrições: R-3-15,145 autos 3,386, autos �EXF 00184-2009-019-12,,00-3 em qué é Vinculadas à� concessionarias telefônicas, correrão por

lraC! Stnngan. Imovel cortado pe!a.�C-413 _ rodovia do 7 _ Processo: 026.01.001662-2/001 (0001662- 2003.7�,09,OO0797-5 em que é exeqüente INSS, da Justiça exequente Untao, �-17-3:.386 auto? AEXF 00185-2009-046- oo.nta. exclUSiva do arrematante. �a�a arrematação em

Arroz, que apresenta f�lxa de doml�lo com 20,OOm para 44.2001.8.24.0026) Fede�al, R�:15, 145 au�os AT 00693-2003-019-12-00-0 em 12-00-0 em que e exequente União, todos da Justiça do pnmelra.praça, os yalores das a,vallaçoes serão corrigidos

cada lado a partIr do eixo da RodOVia e 20,OOm de faixa Exeqüente: Banc.o do Brasil S/A
que e exequente Oldalr AntoniO de Carvalho, R-5-15,145 Trabalho; AV-18-3,386 autps 026,03.001335-1 em que é monetanamente ate a data do lellão/praça, onde o vator do

non ,a�dificandí para cada lado a partIr da faixa de Executado: Mercearia Brito Ltda. Me a�tos AT 00691-2003-019-12-00-1 em que é exeqüente exeqü�nte Me�alúrgica Denk ltda. Depositário: José Luiz lanço ��o.poderá ser inferior à avaliação efetuada, sendo

dom�nto, cadastrado no INCRA sob nO 801 ,054.�08.095, Bem: Balci'ío iogurladeira com 03 ortas de vidros c r Wdso.� Schaeffer" R-6-1�.145 autos 818/03 em que é Maestn.Vistona: rua Pedro Paulo Streit" Guaramirim-SC. que, !la)o ocorrendo a ve�da ou adjudicação nesta, será

matncu�a23.435 do CRI da Comarca de Guaramlflm-SC; predominante azul e branco fabricante CSM E' 't
o exequente Valdemlro $tetn, R-9-15,145 autos AT 00692- 12 - Processo: 026.06,000183-1 (0000183. levado a segunda oportUnidade, conforme data e horário

avahaçao R$ 380.000,00 em 10/09/2010. Depositário: de PefrigeraçãoLIda sem�odelo serie ou m
qwpamen fS 2003-019-12-00-6 em que é exeqüenteAntonio Sezepaniak, 40.2006.8.24.0026) supra, ondehaverá aalienação a quemmais ofertar (art, 686,

AdemarJahn,Vistoria: estradaBruderthal, Guaramirim. eO!li'1adn com moto�' e compress�r de resfri��:�ka�ni�: R-1 0-15, 145 autos 1977105 em que é exeqüente Sandro Exeqüente: Repecon Pneus Ltda. VI, C�9, desde .qu� não a preço vil (art. 692. CPC). Os

2 _. Processo: 026.97.000001-0'001 (0000001- allduaçao R$ 5,500 00 em 02/07/2008 D os't". E
9

'I Engelmann, R-,:1-1S-145 autosAT 00189-2003-019-12-00-0
Executado:MaiconCesconetto

honoranos do Leiloeiro na razão de 5% (cinco por cento)

69.1997.8.24.0026) DA de P"!lo, Visto�ía: rod BR.280 K� 60e�Jn �no. v�nl em que é exequente Marcia dos Santos, todos da Justiça do Bem: Veiculo Go!NW Plus, 2001/2002 gasolina placas
correrão por conta do comprador, remitente ou adjudicante

Exeqüente: Ivo Ruchert
.

8 _ Process o: 026.01 00204 3�3
' ol�a�a;;;�n�,. trabalho; R-'12�!5.145e H-16-15.145 autos 026.02.001957-8 CSY 1906, renavam 767084675; avaliaçã� R$15,OOO,OOem em cas� de arrematação, acordo1remição ou adjudicação,

Executado:Marcelo Lazarls 52.2001.8.24.0026)'
( em que é:xequente Zur10 Implementos Rodovi�rjos Ltd�,. R- 10106/2011. Depositário: Maicon Cesconelto. Vistoria: rua respectrvamente, conforme �ompetente P�rtaria ex�ed.ida

Bem: 50,00m3 de pinos serrado; avaliação R$ 15,000,00 Exeqüente: G.Maiochi &Companhia Ltda
13.'?, 140 �autos 026,04,00�026-O em que e exequente Marechal Castelo Branco, 3.409, apto, 201 , Sc11roeder-SC,

por ?sta Comarca. Informaçoes com o Leiloeiro Publico

em 12/09/2008. Depositário: Sergio lazaris. Vistoria: Executado:ValdirBatistaL" Jas;.ely Angela SchapI.tz, �:15-1S.�145 autos 13 - Processo: 026.06.002048-8 (0002048- OficlaleRuraIVI�ENTEALVE�P�REIRANETO,foneJfax

rua Braço Dire�o. sln, Massaranduba-SC, Ad ,! li' P' G B
az�!',s 200;,.72,09.001178-1 emque e exequente Unlao Federal, R- 98.2006.3.24.0026)

(47} 3026-1615, slte '!!.Y.'t.ILª-9ª[lÇ1.91Mª-.o_,_çgm,Q.[, end, R. XV

3 _ Processo' 026970004503 (0000450
Ví.giil.t,), ler ustavo err� 17-15.145 autos 2005.72,000840-0 em que é exeqüente Exeqllente' 8SD Jara uá C é' d' P . d

deNovembro,4315,sl.109f111,CentroComerciaIExpoville.

27.1997.8.24.0026)
"

- • Bem: Terreno com ár�a de 85.140,OOr��, situado no lugar Unl,ão; ambos da Justiya Federa!; f{-18-15.145 autos Eletrônico;Uda .•EPP
g em rClo e ro utos Gj?ria,JOin�iUe-SG,Exm�:Sr.Dr.GUSTAVO$CHWINGEL.

Exeqüente: Lauro Correia IBra9° s�lrelto, em M�,ssaranduba.SC, dIstante 100,OOmda 026,�2,000863-0 em que e exeqüente ESAB SAlndúsfria e Executado: GuarasatEletrônica Ltd ME
JUIZ de Direitoda 1& Vara Clvel da Comarca deGuaramirim.

.
'" .'

grela agrada Famlha,confrontando: frente, com RIO LUIs ComercIo: R-19·15,145autos 2007.n09.000719-1em ue '. '.,
a. I

Executado,Graf,caeEdltoraRafaeILtda.eAdemlrde Alves; fundos, com ribeirão Braço Costa; lado direito, com éexeqüenteUnião,R-20-15.145autos2007.72,09,00082l8 Bem. 04 Klts Rota Sa!, composto cada um de: antena .

duas vezesmais que São Paulo e Rio de Janeiro,
os dois principais centros econômicos do país.

O desempenho apontado pela pesquisa
reflete a capacidade empreendedora da região
e da sua diversificada economia, o que per
mite uma presença marcante em diferentes

segmentos de negócios. Soma-se a esse perfil
a qualidade da mão de obra e a uma excep
cional condição de logística pormeio de rodo

vias, portos e aeroportos, que favorece a região
como via de ligação ao Mercosul. Sem dúvida,
essa situação tem sido motivo de atratividade

para os novos investimentos tanto de empre
sas já instaladas como de empresas interessa
das em aproveitar o potencial existente.

Ao analisar o resultado deste levantamento
é importante lembrar que' a cultura empresa
rial de Santa Catarina, de maneira geral, e da
região Norte/Nordeste, em particular, sempre
esteve voltada à busca da inovação e do avan

ço tecnológico nos processos e da qualificação
das pessoas. Aliada às condições naturais dos

municípios situados no entorno de Joinville e

de Iaraguá do Sul, que são os dois municípios
referenciados com maior destaque na pesqui
sa, esses são atributos que têm permitido um
desenvolvimento sustentado.

Para que esse aspecto positivo prevaleça,
entretanto, é preciso atenção na medida em

que a região convive com dificuldades ineren
tes ao seu desenvolvimento, a exemplo de ou
tros municípios brasileiros. Enquanto somos

favorecidos pela proximidade de quatro por
tos (São Francisco do Sul, Navegantes, Itapoá
e Paranaguá) e por três aeroportos (Joinville,
Navegantes e Curitiba), há necessidade de re

dobrar/agilizar os esforços para a solução de

questõesmais localizadas nas cidades, como o

planejamento viário e amobilidade tanto para
a entrada de matéria prima como para o esco
amento da produção por meio da duplicação
da BR-28Q, entre outras obras de infraestrutura
rodoviária, e de qualificação profissional, pois
essas são providências necessárias para asse

gurar um desempenho ainda mais positivo.
Destes gargalos, sem dúvida um dos mais

preocupantes é o da qualificação, principal
mente de nível técnico, para atender uma
demanda mais imediata de trabalhadores
nos próximos anos quando se vislumbra a

chegada de empresas muito competitivas no

mercado internacional.
Neste aspecto as entidades organizadas

do setor produtivo têm cobrado dos adminis
tradores públicos uma gestão dos recursos de
maneira a responder ao crescimento da cidade
e priorizando o modelo de desenvolvimento
sustentado que posiciona a região em boas

colocações nos rankings de Índices de Desen
volvimento Humano. Esse é um compromis
so que os gestores públicos precisam assumir

perante a comunidade, sob pena de compro
metermos omodelo atual de desenvolvimento
sustentável que buscamos preservar até aqui.

DO LEITOR

PROTESTO
CONTRA A
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OMovimento #NASRUAS.BR é aparti
dário. Nós temos um propósito sério,

estamos nos mobilizando para que a trans

parência e a ética na política sejam cons

tantes em nosso país.
Nós somos os "earas pintadas". A iniciativa

desses manifestos foi encabeçada por estu

dantes brasileiros, por meio do grupo nacional
#NASRUAS.BR. Não foram apenas os alunos
da Católica de Santa Catarina que lideraram o

evento. Contamos com participação e apoio de
estudantes da Uniasselvi/Fameg, do Colégio
Evangélico Jaraguá, entre outros.

O presidente do DCE da Católica, Luís Fer- .

nando Almeida, é apenas um colega que par
ticipa dos manifestos em Jaraguá do Sul. No
momento dos protestos ninguém deve se pro
nunciar sobre partidos políticos. E amídia não

precisa destacar ninguém da multidão, pois
isso está denegrindo a imagem do movimento
contra corrupção em nosso município.

Políticos podem participar e falar, se não
fizerem campanha política e apenas men-

.cionarem os assuntos que estão sendo pro
testados. Queremos ver os políticos nos pro
testos para que depois possamos cobrá-los

justamente por ações limpas. "Somos todos
iguais, braços dados ou não".

Rafaela Piazera 13ranto,
estudante deAdministração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CONCtJRSO PÚBJ.,ICO

provasãodi
Candidatos de concurso da Prefeitura
de Jaraguá do Sul devem ficar atentos

ao horário de verão e locais de prova

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

tez: responsável por or-
ganizar o concurso público

da Prefeitura de Iaraguá do Sul,
divulgou os locais de prova. Seis

instituições públicas e privadas
receberão os candidatos no pró
ximo domingo, dia 16. São elas:

Colégio Marista São Luís, Bom

Jesus e Abdon Batista (no Cen

tro), Escola Aberto Bauer (Czer
niewicz), Albano Kanzler (Nova
Brasília) e Colégio Heleodoro

Borges (Vila Lalau). O concur

so atraiu 5.079 pessoas, que es

tão concorrendo a 258 vagas - a

maioria para as áreas da saúde e

educação. De acordo com a pre
sidente da comissão organiza
dora do processo seletivo, Eliane
Maria Roberti, os cargos mais

procurados são de professor e

secretário escolar. Segundo ela,
o número de candidatos às vagas
de médicos deve suprir a neces
sidade do município.

No período da manhã, as

provas são voltadas aos concor

rentes às vagas do ensino fun
damental e médio; Os portões
abrem às 8h e fecham às 8h30. Já
no período da tarde, farão a pro
va os candidatos às vagas de en

sino superior. Os portões abrem
as 13h50 e serão fechados às

14h20. Conforme Eliane, os can
didatos devem ficar atentos, pois
no sábado passa a valer o horário
de verão. "As pessoas não devem
se esquecer de adiantar o relógio
em uma hora', alerta. Os salários
vão de R$ 753,15 a R$ 6.477 (para
médicos que atuarão por 40 horas

semanais). De acordo com a or

ganização, os médicos que esco

lherem atuar em ESF (Estratégia

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DESANrACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência
ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3

(três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por
escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 190646/2011 Sacado: IND ECOMDEUNIFORMES MR IIDAME Endereço: AVPREFWALDEMAR

GRUBBA SL 03 1311 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: DALIlATEX
TIL IJDA Espécie: DMl- N°Titulo: 966842022 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 567,58 - Data para pagamen-

gados
de Saúde da Família) recebem R$
3.900 além do salário. "Esperamos
conseguir suprir todos os cargos",
declara Eliane. Para se informar
sobre o local de prova o candidato
deve acessar www.sociesc.org.br/
concursos e clicar rio link "Con
curso Público Prefeitura Munici

pal de Iaraguá do Sul-002/2011".

to: 19/10/2011- Valor total a pagar R$634,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 567,58 - Juros: R$ 2,27
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189820/2011 Sacado: JESSICA CRISTINA GOMES MACIELMARQUES Endereço: RUA LUIZ
KIENEN 66 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: LG. INSTITUTO DA BELEZA IJDA EPP Porta
dor: - Espécie: DMI - N° TItulo: 56 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 164,17 - Data para pagamento:
19110/2011- Valor total a pagar R$229,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 164,17 - Juros: R$ 0,93
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190348/2011 Sacado: JHONY RAMIREZ GOULART - ME Endereço: R HENRIQUE JANS
SEN 60 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-130 Credor: FUNDO DE INVEST.EM DIRCRED.MUIJASIA"
II Portador: AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN IJDA Espécie: DMI - N° TItulo: 000027372A - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 412,54 - Data para pagamento: 19/10/2011- Valor total a pagar R$486,72 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 412,54 - Juros: R$ 1,23 Emolumentos: R$ 10,85' - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$18,05

Apontamento: 190399/2011 Sacado: JUI1A MARIANEAMERICO Endereço: RUAARrnUR GUNTIlER 225

BL 03 AP201- Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89255-579 Credor:ANDRElAJUNlOR I IJDAME Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 100001575 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 52,00 - Data para pagamento: 19/10/2011-
Valor total a pagarR$127,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 52,00 - Juros: R$ 0,41 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 190522/2011 Sacado: JUSSARASARAMENTO Endereço: RUADOMINGOSDEMARCill372-
Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-460 Credor:ALL CEBEL E IDIOMAS IJDAME Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 1622 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 87,50 - Data para pagamento: 19110/2011- Valor total a

pagar R$148,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 87,50 - Juros: R$l,lO Emolumentos: R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 190597/2011 Sacado: KASADES COMMOVDEC IJDAME Endereço: AVGETUUOVARGAS
N 05 SALA 1 E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: OMEGAVIRATIO MOVEIS ESTOFADOS Portador:
- Espécie:DMI - N°TItulo: 002182/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$I.363,95 - Datapara pagamento:
19110/2011-Valor total a pagar R$1.474,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.363,95 - Juros: R$ 5,45
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 190831/2011 Sacado: KASADESIGN E COMERCIODEMOVEIS EDE Endereço: AVGETUUO
VARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor:M SSCHMIDT& ClA IJDA-ME Portador: - Espécie:DM!
- N° TItulo: 001401/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.049,70 - Data para pagamento: 19/10/2011-
Valor total a pagar R$1.l56,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.049,70 - Juros: R$ 2,44 Emolumen
'tos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$49,92

Apontamento: 189702/2011 Sacado: LUIZTREUTl.ER Endereço: RUA1HERFZIAFERRAZA483 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 53113*002 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 233,00 - Data para pagamento: 19/10/2011- Valor total a pagar R$313,31 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 233,00 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,87

Apontamento: 190555/201! Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POlZIN ME Endereço: RUA AFON
SO BARTEL 233 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: FERRAMENTAS GERAlS COMERCIO E
IMPORTACAO S A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 214931-27 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
5.339,10 - Data para pagamento: 19/10/2011- Valor total a pagar R$5.413,57 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 5.339,10 - Juros: R$ 5,33 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190465/2011 Sacado: NUTRITNA AUMENTOS LIDA Endereço: RUA JOSE lHEODORO
HIBErnO 2933 - JARÁGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: PRO VALE SECURTIZADORA DE ATIVOS
EMPRE Portador: GRANJA SAN'D\ CRUZ IJDA Espécie: DMl - N°TItulo: 27598 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 200,00 - Data para pagamento: 19/10/2011-Valor total a pagar R$270,62 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,73 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

ColégioMarista São Luís é um dos locais
onde será realizada a prova do concurso

Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0911/102 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 399,07 -

Data para pagamento: 19/10/2011-Valor total a pagarR$466,68Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 399,07 - Juros: R$ 3,05 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190409/2011 Sacado: _PIZZARIA CANERI IJDA Endereço: RCELPROCOPIO
GOMESDE OUVEIRA616- JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: IRMAOSMOWN
IJDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 033757-01- Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.024,00 - Data para pagamento: 19/10/2011-Valor total a pagar R$1.091,97 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$1.024,00 - Juros: R$ 3,41 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190431/2011 Sacado:RA COMERCIO DEALIMENTOS IJD Endereço: AVGE
TULIOVARGAS 768 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000Credor: BLUSACOM IMPEXPBLUM
IJDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 21663000 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
275,00 - Data para pagamento: 19110/2011-Valor total a pagarR$340,84 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 275,00 - Juros: R$ 1,28 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190648/2011 Sacado: RAFACRIS COM EQUIP INF IJDA Endereço: RUA REI
NOlDO RAU 818 - laraguã do SuI-SC - CEP: 89251-600 Credor: CANAL ECO DE DISTRIBUI
CAO LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 4113-3-3 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 536,80 - Data para pagamento: 19/10/2011- Valor total a pagar R$602,79 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 536,80 - Juros: R$1,43 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edi
tal: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190456/2011 Sacado: ROBERTO CRISTIANO DALSOCillO Endereço: RUA
FREDOUNOMARTINS 311- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-570 Credor: MARAZULTECNO
PLASTlCA IND E COM IJD Portador: - Espécie: CH - N°TItulo: 900019 4 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 3.250,00 - Data para pagamento: 19/10/2011-Valor total a pagar R$3.387,95
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.250,00 - Juros: R$ 65,00 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 190415/2011 Sacado: SANDRO LUIS DAREfTI Endereço: AV PREFEITOWAL
DEMARGRUBBA 5249 - Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89256-502Credor: CIGIVIDEOPRODUCOES
IJDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: SLD/002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.130,00 - Data para pagamento: 19/10/2011-Valor total a pagar R$1.204,05 Descrição dos va
lotes: Valor do título: R$1.l30,00 - Juros: R$ 3,39 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 190538/2011 Sacado: TEEN COMERCIO DE CEl.ULARES LIDA Endereço:
RUA EXPEDICIONARlO JOAO ZAPELLA 22 - ]araguá do SuI-SC - CEP: 89252-080 Credor: SIRI
COMERCIO E SERVICOS IJDA. Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000077003 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.347,08 - Data para pagamento: 19/10/2011-Valor total a pagar
R$1.414,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.347,08 - Juros: R$ 3,14 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190511/2011 Sacado: VALDENlR JOSE DE SOUZA Endereço: RUA BERmA
WEEGE 7483 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-160 Credor: CINDER COMERCIO ETRANSPOR
TES LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 03037 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 4.050,00 - Data para pagamento: 19/10/2011-Valor total a pagar R$4.142,76 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 4.050,00 - Juros: R$17,55 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 14/10/2011.

Jaraguá do Sul (SC), 14 de outubro de2011.

Apontamento: 190347/2011 Sacado: OLMIRIO NATALINO CHAVES Endereço: RUA EXP. CABO HARRY HA- Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
DUCl 1615 AP 102 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-380 Credor: CONDOMINlO EDlFICIO DIAMANTE lbtal de títulos publicados: 26

.J

Apontamento: 190638/2011 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC DA INF IJDA Endereço: RUA PRESIDENTE
EPITACIO PESSOA 1329 - Iaraguã-do SuI-SC - CEP: 89251-100 Credor: DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO DE
SERVICOS Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 0001833303 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.965,00 - Data

para pagamento: 19/10/2011- Valor total a pagar R$2.046,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.965,00
- Juros: R$17,03 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190097/2011 Sacado: CARLOS EDUARDO SCHEIBE Endereço: ERNESTO EMILlO HORST 124 AP
02 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-380 Credor: VALDOCIR HMS ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
28299-2-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$I.669,15 - Data para pagamento: 19/10/2011-Valor total a pagar
R$1.744,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.669,15 - Juros: R$ 5,00 Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 190408/2011 Sacado: CARLOS EDUARDO SCHEIBE Endereço: ERNESTO EMIUO HORST 124 AP

02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-380 Credor: VALDOCIR HMS ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
27831-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 592,96 - Data para pagamento: 19/10/2011- Valor total a pagar
R$665,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 592,96 - Juros: R$ 1,77 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 190677/2011 Sacado: CONFECCOES DESTAQUE IJDA Endereço: RUA JOAO JANUARIOAYROSO

1699/01 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-100Credor: IBIRAPUERATEXTILIJDA Portador: - Espécie: DMI - N°TI

tulo: 9865/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.453,60 - Data para pagamento: 19/10/2011-Valor total a,pagar
R$1.524,67Descrição dos valores: Valor do título: R$1.453,60 - Juros: R$I,93 Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190330/2011 Sacado: ElZA DE OLIVEIRATONN Endereço: RUADANIELRUPEL 323 - BAEPENDI
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: DJD !MOVEIS IJDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:W

TED24RP/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 504,04 - Data para pagamento: 19110/2011-Valor total a pagar
R$575,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 504,04 - Juros: R$ 1,84 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190561/2011 Sacado: FABIO RUDIGER Endereço: R PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 2155 - la

raguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor: USACAR AUTO PECAS IJDAME Portador: - Espécie: DMl- N°TItulo:
227 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,00 - Data para pagamento: 19/10/2011-Valor total a pagarR$221,31
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,00 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 190643/2011 Sacado: FERNANDOAPARECIDO CASTIlliO - ASSADOS Endereço: RUA JOAO PLA

NINCHECK472 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-220Credor: DJCOMUNICACOES EEXPWRACAODE SERVICOS

Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0001834301- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 634,00 - Data para paga
mento: 19/10/2011- Valor total a pagar R$708,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 634,00 - Juros: R$ 5,49
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190496/2011 Sacado: GRAFICA E EDITORA FACClOU IJD Endereço: RUA JOSE DEMATHE 51-

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-581 Credor: RI'lADAN PAPEIS IJDAEPP Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 2441-

D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 535,00 - Data para pagamento: 19/10/2011-Valor total a pagar R$619,70

Descrição dos valores: Valor do título: R$ 535,00 - Juros: R$ 2,67 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RAIO X
,

Areas de risco são identificadas
Helicóptero da
Polícia Civil
atendeu pedido da
Defesa Civil para
avaliar os pontos
monitorados

JARAGUÁ DO SUL
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SÔNIA PILLON

.;til'

Areas de vulnerabilidade, mo-
dificações promovidas pela

comunidade, prioridades.. como
e onde investir em melhorias.

Respostas a essas questões foram
buscadas na terça-feira.durante
o sobrevoo feito por meio de heli

cóptero da Polícia Civil, a pedido
da Defesa Civil de Iaraguá do Sul.
Foram 20 pontos sobrevoados,
especialmente os 14 mapeados
como áreas de risco. Este mês, o
governo federal aprovou a libe

ração de R$ 5,7 milhões através
do PAC 2 (Plano deAceleração do
Crescimento) para 14 obras de

recuperação no município, em

.

processo de licitação. Outras 19

obras precisam ser contratadas.

Segundo o secretário de Defe
sa Civil, Jair Alquini, o sobrevoo

EDUARDO MONTECINO

Águas Claras� entre os bairros apontados como de alta vulnerabUiclade

num primeiro momento teve a

presença da prefeita Cecília Ko
nell e de um geólogo, e depois de
integrantes da Defesa Civil. A in

tenção foi verificar "como estão

os pontos que já foram recupe
rados pela Prefeitura e identifi
car as áreas de risco previstas no

PMAR (Plano Municipal de Re

dução de Risco)". Toda a ação foi
gravada para análise posterior. O
segundo passo será conferir, em
detalhes, a situação identificada
do alto, com data a ser definida

pelos técnicos.
Dentre as áreas conferidas

através do helicóptero estão o Ri
beirão Cavalo e Ribeirão Grande
do Norte, desassoreadas; encosta
do Czerniewicz, na rua Henrique
Marquardt; e fundos da' Meta

lúrgica Trapp, na rua avenida
Waldemar Grubba, no Baepen
di. Uma das soluções providen-

ciadas pela administração é a

implantação de galerias na Tifa
Schubert, em região bastante

atingida durante as enxurradas.

f'

Locais
vulneráveis

Uma constatação preocupan
te está relacionada aos bairros
BoaVista e Águas Claras, mapea
dos pelo grau de risco: "Foi cons
tatado que a vulnerabilidade é
bastante alta nesses dois bairros,
e estamos definindo a forma de
monitorar. Naquela região, a in
clinação é elevada, com área de
relevo acidentado e ocupação
urbana em APP (área de preser
vação permanente)".

O monitoramento aéreo tam
bém constatou pontos em que as

comunidades promoveram al

terações por conta própria para
minimizar danos, como peque
nosmuros e retirada de entulhos.
"Precisamos ver esses pontos por
terra, para ver se teve acompa
nhamento profissional", justifica.
"Muitas pessoas colocam lona
no barranco, e isso não protege,
-só esconde o problema", comple
mentaAlquini.

Carteiros retornam de greve com acúmulo de entregas

QUASE VAZIA

EDUARDO MONTECINO

Ontem a agência dos Correios do Centro semantinha com poucomovimento

Após a determinação do TST

(Tribunal Superior do Trabalho)
de que a greve dos Correios de
veria acabar a partir da zero hora
de quinta-feira, ontem a movi

mentação de carteiros e aten

dentes foi grande na central de

distribuição, na rua Domingos
Sanson, bairro Baependi. Já a

agência localizada na rua Padre

Francken, em frente ao terminal

urbano, se mantinha com as ca

deiras vazias e sem fila de espera,
por volta das 12h30 de ontem.

A aparente tranquilidade na

retomada dos trabalhos contras

ta com a realidade dos grandes
centros, já que em todo o Brasil a
estimativa é que 184 milhões de

correspondências e encomendas

estejam com a entrega atrasada.
No julgamento do dissídio, os

ministros do TST aprovaram rea

juste de 6,87% a partir de agosto e

aumento linear de R$ 80 em outu

bro. A decisão também estabelece
vale alimentação de R$ 25, vale
cesta de R$ 140 e vale extra de R$
563,50. O TST definiu o desconto

de sete dias e a compensação dos
outros 21, sem a devolução dos
dias já descontados. Por maioria,
os ministros decidiram que são

nulas as decisões das instâncias
inferiores relativas à greve e aos

descontos. A compensação come

ça no fim de semana, com estima
tiva de sete dias para normaliza

cão dos serviços.
O movimento grevista come

çou em 14 de setembro. e teve a

adesão de 32 dos 53 carteiros e

atendentes que atuam em Jaraguá
do Sul. Além das reivindicações
nacionais, pediam também a con

tratação de mais 15 funcionários e

melhorias no ambiente de traba
lho: há apenas quatro banheiros

disponíveis para 70 funcionários
e um é para mulheres.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Henrique Porto

Arlhur Muller
Depois de conferirposições
favoráveis à demolição doArthur
Muller,fiz uma análise dos prós e
contras e trago aminhaopinião
final. Continuo sendo contra a
demolição, mas não por oposição
a este ou aquelegrupo político.
Sou contra a troca do certo pelo

Passeio
Ciclístico
A Fundação Municipal de
Esportes, Turismo, Cultura e

Lazer de Corupá comemora o

sucesso do passeio ciclístico
"Contra às Drogas". Mais de dois
mil ciclistas participaram do

evento, percorrendo os 3,8km
entre a praçaArthurMüller e o

.

Seminário. O evento fez parte
da programação alusiva ao Dia
Municipal de Combate às Drogas,
comemorado em Iode outubro.

ld'o Poderoso

rea
henriqueporto@yahoo.com.br

incerto. Bem ou mal, lá temos um
ginásio, em concreto egoteiras.
Poroutro lado, temos apenas
uma promessa de uma nova casa

para o esporteAMADOR. Trocar
o tangívelpelo intangível não
me parece ser um negóciomuito
racional, concordam?

Basquete
A eqúipeMenegotti/Delta
Equipamentos não iniciou
bem o quadrangular final
do 60 Campeonato Citadino
de Joinville, a Liga Norte
de Basquete. Jogando no
ginásio da Duas Rodas, na
tarde de quarta-feira (12), os

jaraguaenses foram batidos

pelo Sacada/Romaço, por 67 a

57. Agora resta à equipe vencer
os dois jogos que disputará e

torcer por um tropeço do algoz.

aga
o amigo Silvio Kohler, do Stadíon, fez uma bonita
matéria com JúniorUgarteKruger, doMagaRadicado
emGuaramirlm, o atleta foimotivo de recente chacota
na internet,por defender opior time do estado e estar
acimado peso.Porém, nínguémhavía sepreocupado
em conhecer suahistória, o queKohler fez COBIgrande
sensibilidade (http://migre..me/5ULCK).

Jaraguá
Por falar no 'Todo Poderoso

Maga', novamente o Sport
Club Iaragua goleou a equipe
de Indaial. Desta vez os
comandados de Biro forammais
'econômicos' e só fizeram 6 a

O. Com o resultado, o Leão do
Vale pulou para o quarto lugar e
realiza uma partida decisiva na
tarde de sábado, contra o Oeste,
no campo do Botafogo. Vale a
sua presença e a sua torcida!

Juventus
A derrota do Iuventus em
Tubarão pode ser considerada
um resultado normal. Como
havia dito, os jogos fora de casa
contra osAtléticos e o Hercílio
Luz serão osmais complicados
do returno. O fator decisivo nesta
fase serão os jogos realizados �
em casa, onde qualquer tropeço li

�pode e deve custar caro. Por isso, �
todo cuidado será pouco diante
do Camboriú.

ESTADUAL

ADJ sofre virada e

não garante a vaga
Com a derrota, equipe precisa vencer
o Caçador para não depender de
ninguém e confirmar a classificação
JARAGuÁ DO SUL
.................... , .

ALEXANDRE PERGER

AADJ precisava apenas de um

empate na noite de ontem

contra o Ibirama para garantir a

classificação. O objetivo estava

sendo cumprido e a vaga parecia
certa. Mas faltando 29 segundos
para o fim do jogo, a equipe ja
raguaense sofreu a virada. Com

isso, a definição da quarta vaga
ficou para o último jogo, ama
nhã. Tanto a ADJ quanto Ibirama
jogam fora de casa. Os jaragua
enses enfrentam Caçador e pre
cisam vencer para não depender
de resultados. Em caso de derro
ta ou empate, terá que torcer por

um tropeço do Ibirama, que en

cara o Joinville.
Como precisava vencer para

evitar a eliminação, Ibirama co

meçou o jogo pressionando e

chutou uma bola na trave aos 4

minutos. A partir daí a ADJ con
seguiu equilibrar o jogo, mas

falhava na finalização. As duas
melhores chances do primeiro
tempo aconteceram quase no

final. Na primeira, Charuto re

cebeu e bateu de primeira, mas
o goleiro fez boa defesa. Logo
depois, Xoxo fez boa jogada, dri
blou dois adversários e chutou

prensado. Na sobra, a bola ainda
tocou em Charuto e saiu.

As emoções ficaram para o

de Acesso, desta vez por 6 a O.

Foram dois gols do artilheiro Za

morano, dois de Geraldinho, um
de Anderson Carioca e outro de
Matheus. Com o tropeço do Oes

te, o Leão assumiu a 4a colocação
na tabela e entrou de vez na briga
pelá classificação.

O próximo desafio do Iaraguá

segundo tempo. Tomando a ini
ciativa do jogo, a ADJ voltou me

lhor e passou a chegar com mais

perigo ao gol adversário. Mas a

bola demorou a entrar. Aos 11

minutos, Dian Luka cobrou es

canteio e Xoxo tocou para o fun
do da rede. Mas a alegria durou

pouco, menos de dois minutos.
Ibirama colocou goleiro linha
e empatou o jogo com um gol
contra. A partida seguiu equi
librada e a ADJ passou a se

defender da pressão. Faltando
29 segundos, Welington fez o

segundo gol para Ibirama e deu
números finais à partida.

No final, o treinador Renato

Vieira ressaltou a qualidade do
adversário e admitiu que o golei
ro linha foi determinante para o

resultado da partida. "Eles soube
ram usar o artifício e nós não con

seguimos marcar", diz o técnico.
MARCELE GOUCHE

[araguá vence a segunda consecutiva no Estadual
Depois de passar por uma

Í, fase de vacas magras, o' Leão
do Vale voltou a rugir e mostrar

suas garras. No feriado da última

quarta-feira, o Sport Club Jara
guá foi a Indaial e aplicou mais
uma goleada em cima do Maga
na estreia do returno do Cam

peonato Catarinense da Divisão

na competição está marcado

para sábado, às 15h30, no está
dio do Botafogo, contra o Oeste,
adversário direto por uma vaga
no quadrangular final. No mes

mo dia, às 13h30, os juniores do
Jaraguá enfrentam o Pinheiros,
pelo segundo jogo da final do
Estadual.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



22 I ESPORTE I SEXTA-FEIRA, 14 DE OUTÚ8BO DE 201 'I
'

I

"

"
,

, wwW.ocorreiod(Jrpovo�çom.tir
II I I I

I)
I

I I I
I

I
I I 1101,1' I I' I I J Ir II I

' ")11;1 11/' I II'
'} I

I 1[1 I J
I

I
,/

I I I I

BRASILEIRÃO

Vasco arranca empate emCuritiba
Equipe carioca encosta no líder
Corinthians e perde no número de vitórias
AGÊNCIA FOLHAPRESS

Ovasco saiu atrás do placar,
mas foi buscar o empate por

2 a 2 contra oAtlético-PR, naAre
na da Baixada, pela 29a rodada
do Brasileiro. Com este resulta
do, o Vasco chegou aos mesmos

51 pontos do líder Corinthians,
mas perde no critério de núme
ro de vitórias (15 a 14 para o time

paulista). O Atlético-PR, por sua
vez, está na zona de degola com

28 pontos.
Aos 15 minutos, Diniz rece

beu na ponta e cruzou na área. O
meia Paulo Baier se antecipou ao

volante Iumar e completou de pé
direito para ameta vascaína. Sete
minutos depois, o lateral cruzou
outra bola na área e o equato
riano Guerrón, livre, cabeceou e

marcou o segundo gol atleticano.
Aos 21min, Elton recebeu

cruzamento na área e,livre, chu
tou de esquerda para marcar o

. primeiro gol do Vasco. O time
carioca começou a pressionar a

equipe mandante. Aos 36, o ata

cante Eder Luis cruzou na área,
Elton dominou de costas para o

gol, girou e empatou a partida.
O Atlético-MG bateu o Santos

por 2 a 1 na noite de ontem, na
Arena do Jacaré, e voltou a respi
rar. Os mineiros seguem em 17°

lugar, na zona de rebaixamento,
,

mas chegam aos 30 pontos, a

um do rival Cruzeiro. Os paulis
tas, ainda na 13a colocação (38
pontos), perderam a chance de
subir na tabela. Diferentemen
te de outros times, Atlético-MG
e Santos tiveram um dia a mais

para descansar seus jogadores da
Seleção Brasileira e trataram de
colocá-los em campo. Os minei
ros aproveitaram melhor. Réver

participou de dois gols, e Neymar
esteve apagado.

-

Em uma noite inspirada do
centroavante Fred, o Fluminen
se venceu o Coritiba por 3 a 1 e

mantém o sonho de conquis
tar o bicampeonato nacional. A

equipe carioca foi a 47 pontos e

está na sexta posição, a quatro
pontos dos líderes Corinthians e

Vasco. Já o Coritiba estaciona na

décima colocação, com 40 pon
tos. Na próxima rodada o Flumi
nense vai a São Paulo e encara o

Palmeiras, enquanto o Coritiba
recebe o Bahia.

RACISMO

Nino prelere
deixar passar
Vítima de racismo no último

jogo do Juventus pelo
Campeonato Catarinense da
Divisão Especial, o treinador
Nino afirmou que não fará
nada a respeito. Durante a

partida, alguns torcedores do
Atlético de Tubarão chamaram
o técnico de macaco. De
acordo com Nino, o quarto
árbitro foi avisado dos

xingamentos, mas nada fez
alegando que não ouviu nada.

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO 29" RODADA -12/10

São Paulo O x O Intemacional
Grêmio 1 x 3 Figueirense
Avaí 2 x 2 Atlético-GO
América-MG 4 x 1 Ceará
Corinthians O x 2 Botafogo
Flamengo 1 x 1 Palmeiras
Bahia O x O Cruzeiro

29" RODADA -13/10
Fluminense 3 x 1 Coritiba
Atlético-MG 2 x 1 Santos
Atlético-PR 2 x 2 Vasoo

30" RODADA -15/10
18h - Figueirense x América-MG
18h - Ceará x Ramengo

30" RODADA -16/10
16h - Palmeiras x Fluminense
16h - Santos x Grêmio
16h - Botafogo x Atlético-PR
16h -Intemacional x Avaí
16h - Cruzeiro xCorinthians
18h - Vasco x Atlético-MG
18h - Coritiba x Bahia
18h - Atlétioo-GO x São Paulo

14° Bahia 35 2� 8 11110 34 37 -3 140%
15° Ceará 32 29; 8 8 :13 36 50 -14'37%
16° Cruzeiro 31 29 8 7 114 34 38 -4 36%

T 17" Atlético-MG 30 29, 8 6 115 35 46 -1134%

T 18° Atlético-PR 28 29 6 10113 29 43 -1432%

T 19° Avaí 26 29 6 8 115 37 59 -2230%

T 20° América-MG 24 2� 4 12!13 37 50 -1328%
TRebaixados para Série B

REPÚBUO\FEDElVJ1VADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHILLEWAGNER, Interventora

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

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo re

lacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no
tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta es

crita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto oorrespondente. A
presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) des
oonhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da
CircunscriçãoGeográficadaServentiaou, ainda, porqueninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em oonforrnidade oom os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 22351 Sacado: ADILSON REVELINO OTTO CPF: 772.093.979-49 Cedente: G. MAIOCHl ECIA
IlDA CNPJ: 84.091.974/0001-18 Número do Título: 0693200lU Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 19/08/2011 Valor: 149,00
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00Protocolo:
22352 Cedente: G. MAlOCHl E CIA IlDA CNPJ: 84.091.974/0001-18 Número do Título: 003916011 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVen
cimento: 19/08/2011 Valor: 261,60 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 22353 Cedente: G. MAlOCHl E CIA IlDA CNPJ: 84.091.974/0001-18
Número do Título: 003733011 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 03/08/2011 Valor: 387,15 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$IS,OO

Protocolo: 22188 Sacado: CESAR LUIZ ZAMBONI CPF: 838.637.539-68 Cedente: IMOBIllARIA BEM
VIVER IJDACNPJ: 04.573.125/0001-61 Número doTítulo: OOOCEspécie: Duplicata deVendaMercantil porIn
dicaçãoApresentante:BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 20/09/2011 Valor:
204,21 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22422 Sacado: CRISTIANO DA SILVA CPF: 831.838.330-34 Cedente: BANCO PANAMERICA
NO SIA CNPJ: 59.285.411/0001-13 Número do Título: 0000.42709666 Espécie: NotaPromissóriaApresen
tante: BANCO PANAMERICANO SIA DataVencimento: 30109/2010 Valor: 39.738,":) Liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 1 r,OO

Protocolo: 22244 Sacado:DEILSON ROQUES DEOUVEIRACPF: nI6.811.441-07 Cedente: ARAMIFICIO
EGGERT INDUSTRIAE COMERCIO IJDAEPP CNPJ: 09.256.969/0001-00 Número do Título: 2,068 Espé:
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante ..t\J"CJ DO BRASIL SA - AGENCIAGUA
RAMIRIMDataVencimento: 27/09/2011 Valor: 266,48 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22017 Sacado: EDGAR LUIZ GUCKERT CPF: 986.562,879-15 Cedente: DfDillA GRANITOS
IlDACNPJ: 02,997,899/0001-94Número doTítulo: CCF082/04 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 16/09/2011 Valor: 951,35 li
quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22418 Sacado: ELIAS MACHADO CPF: 669.667.959-68 Cedente: CIA ITAULEASINGDE AR
RENDAMENTO MERCANTIL CNPJ: 49,925.225/0001-48 Número do Título: 5103569 Espécie: Espécie de
ContratoApresentante: AYRES EFARlAADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 25/0112006 Valor:
22.240,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21945 Sacado: GRACIEU SIEWES CPF: 041.580.319-58 Cedente: JAMATEXCOM. EQUIP.
TElITEIS LIDA CNPJ: 04.317.708/0001-21 Número do Título: 299/9249.10 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento:
15/09/2011 Valor: 325,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimen
to: 24/09/2011 Valor: 200,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22161 Sacado:MARCOS SOUZADEPAUli CPF: 053,000.349-08 Cedente: CINDERCOMER
CIO E TRANSPORTES IlDAME CNPJ: 82,885,518/0001-14 Número do Título: 06038 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento:
20109/2011 Valor: 2.985,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00 Protooolo: 22163 Cedente: CINDERCOMERCIO ETRANSPORTES lIDAME CNPJ:
82.885,518/0001-14 Número doTítulo: 06038 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 20109/2011 Valor: 2.985,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protooolo: 22261 Ce
dente: CINDER COMERCIO E TRANSPORTES IlDA ME CNPJ: 82,885.518/0001-14 Número do Título:
02017/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 16/09/2011 Valor: 3,937,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 22380 Cedente: CINDER
COMERCIO ETRANSPORTES IlDAME CNPJ: 82.885,518/0001-14 Número doTítulo: 03045 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVenci
mento: 22/09/2011 Valor: 3.934,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22428 Sacado: GUINCHO BAÍlSTA TRANSPORTES lIDA ME CNPJ: 10,856.875/0001-43 Ce
dente: BANCO VIPAL CNPJ: 09,526.594/0001-43 Número do Título: 6328 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci
mento: 14/09/2011 Valor: 603,75 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70; Edital: R$15,00

Protocolo: 22411 Sacado: HORACIO ANTUNES BARBOSA CNPJ: 12.388.942/0001-78 Cedente: KOU2Y
CONFECÇOES IlDAME CNPJ: 04,694,002/0001-89 Número do Título: 162/B Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANI<BRASILSA - BANCOMUITIPWDataVencimen
to: 19/09/2011 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22412 Sacado: lRlO LEITZKE CPF: 608.740.409-06 Cedente: CLAUDIOMIROVIZOTONúme
ro doTítulo: 10/48 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANI<BRA
SIL SA - BANCOMUITIPW Data Vencimento: 28/09/2011 Valor: 272,50 Líquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22289 Sacado: JANETE SCHMOLLERBERTOTTl CPF: 016.189.489-54 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05,338.614/0001-00 Número do Título: 02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: ID\U UNlBANCO SA DataVencimento: 20/09/2011 Valor: 200,00 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21960 Sacado: JAT'S PISOS E ACABAMENIDS IlDAME CNPJ: 11.222.462/0001-70 Cedente:
MERCANITLFOMENTO EMPRESARIAL IlDA CNPJ: 08.709.844/0001-18 Número do Título:Wl2604/02
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Ven
cimento: 20/09/20n Valor: 374,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 22071 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ:
01.181.521/0001-55 Número do Título: 10649 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 22/09/2011 Valor: 80,00 Liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22415 Sacado: JEANMICHAELDOS SANTOS CPF: 029.618.085-88 Cedente: BANCO PANA
MERICANO SIA CNPJ: 59.285,411/0001-13 Número do Título: à00044879567 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 08/04/2011 Valor:
15.345,12 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22419 Sacado: MARCUllNO MARTINS CPF: 846,066,739-15 Cedente: BANIF - BANCO IN
TERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), SA CNPJ: 33,884,941/0001-94 Número do Título: 505317583
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: BANIF - BANCO INTERNACIONALDO
FUNCHAL (BRASIL), SA DataVencimento: 13/05/2011 Valor: 23,733,60 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22288 Sacado: ODAIR SIDrNEIMOITA CPF: 750.572.639-00 Cedente: ULEANDROMACHA
DO ME CNPJ: 05.338,614/0001-00 Número do Título: Dl Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi
cação Apresentante: ID\U UNIBANCO SADataVencimento: 20/09/2011 Valor: 200,00 Liquidação após a
intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
------�--------------------------------------------------------------------------------------_:_---------------------------
Protocolo: 22046 Sacado: SERGIO RODRIGUES BARRIMME - ESMAITEX CNPJ: 04.492,537/0002-58 Ce
dente: ISOCOR PINTURAS EM M:E:IM. IlDA EPP CNPJ: 07,359_844/0001-72 Número do Título: 3833/1
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 20/09/2011 Valor: 315,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 22047 Cedente: ISOCOR PINTURAS EM
M:E:IM.IlDAEPP CNPJ: 07,359.844/0001-72Número doTítulo: 3840/1 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
20109/2011 Valor: 931,88 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22007 Sacado: MARCIATEREZlNHAALMEIDADALUZ CPF: 988.599.519-68 Cedente: HSBC
BANI<BRASILSA. - BANCO MUITIPW CNPJ: 01.701.201/0001-89 Número doTítulo: 433-1 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA - BANCO MUITIPLO
DataVencimento: 15/09/2011 Valor: 1.423,15 Liquídação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22225 Sacado: TOKE ZERO ESTANPARIA E CONFECÇOES LIDA CNPJ: 10.291.261/0001-61
Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS IlDA CNPJ: 06,272,029/0001-09 Número do Título: 0590
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALData
Vencimento: 21/09/2011 Valor: 447,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Guararnirim, 14 de outubro de 2011.
Protocolo: 22368 Sacado: MARCIa ZENILDO HODZINSKI CPF: 881.944.939-00 Cedente: CENTER
FAC FOMENTO MERCANTIL LIDA CNPJ: 08.886.914/0001-03 N�ero do Título: 1261/1 Espécie:

J, I f I J
l

CHRISTAlNGEHILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ASSALTO E SEQUESTRO

Marginais invadem
relojoaria na Barra
Taxista preso no porta-malas foi salvo
por populares antes do carro afundar

JARAGUÁ DO SUL
............................................

PEDROLEAL

Na final da tarde de ontem

quatro homens armados
renderam um taxista nas proxi
midades da Malwee, prendendo
o motorista no porta-malas do

táxi, antes de invadirem uma re

lojoaria na Barra do Rio Cerro, de
onde levaram mais de 100 reló

gios e um total ainda não conta

bilizado em dinheiro.

Após o crime, a quadrilha
tentou fugir em direção à ro

dovia SC-416, no sentido Iara-

guá do SullPomerode, mas o

condutor perdeu o controle do
veículo próximo à Choco Leite,
e o carro acabou caindo dentro
de um rio. Os suspeitos abanda
ram o veículo com o refém ain
da dentro do porta-malas.

Segundo o delegado David

Queiroz, não se tem informações
sobre o paradeiro dos suspei
tos. "Já sabemos quantos são os

suspeitos, mas não temos ainda
como identificá-los ou qualquer
pista que nos leve ao seu para
deiro", afirma.

o O motorista do táxi foi socor-

rido por pessoas que trabalha
vam no local e ouviram os seus

pedidos de socorro antes que o

veículo afundasse, e passa bem.
O carro foi retirado do rio e enca

minhado para análise da perícia .

Segundo o delegado, é bastante

provável que o veículo tenha so

frido perda total. Viaturas da po
lícia efetuaram rondas por toda
a região, mas até o final da tarde
de ontem os suspeitos ainda não
haviam sido encontrados.

MARCELE GOUCHE

Marcucci deixa a função pública
O delegado Marco Aurélio

Marcucci foi exonerado on

tem da função pública. O ato

de exoneração, publicado em

Diário Oficial, foi entregue ao

policial pelas mãos do delegado
regional, Uriel Ribeiro. O fato
foi publicado com exclusivida
de na edição do dia 6 de outu

bro do OCP. O documento foi
assinador do Estado, Raimundo
Colombo.

Marcucci entregou ao delega-

do regional a arma e a carteira de
trabalho. O titular da Delegacia
de Polícia do Litoral, Artur Nitz,
decidirá hoje, em reunião com o

delegado geral, Aldo Pinheiro, o
profissional que substituiráMar
cucci na Delegacia de Proteção à

Mulher, ao Menor e ao Idoso de

Iaraguá do Sul.
Entenda o caso - A exonera

ção de Marcucci é referente à

sentença proferida em abril de
2006 pela comarca de Joinville.

Na época, ele foi condenado
a cinco anos e nove meses de

prisão em regime semi-aberto,
além da perda do cargo público,
acusado de peculato e coação
durante o processo. Um proces
so de 2005 acusaMarcucci de se

apropriar de bens apreendidos
em óperações que envolveram

prisões de caixeiros (arromba
dores de caixa eletrônico). Mar
co Aurélio Marcucci irá recorrer
da decisão.

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 12/10 às 14h, o
Sr. Jose G. De Oliveira, com idade
de 57 anos. O sepultamento foi
realizado ontem, dia 13/10, às

16h, saindo da Capela Mortuária
de Guaramirim, seguindo após
para o Cemitério de Guaramirim.

• Faleceu no dia 12/10 às 12h, a
Sra. Isolini C. Borges, com idade

de 85 anos. O sepultamento fo
realizado ontem, dia 13/10, às

10h, saindo da Capela Mortuária
Maria Leier, seguindo após para
o Cemitério do Centro.

Vila Nova - Residencial
Torre de Luna

Apto com 96, 12m2, com 2 quartos, sala, cozinha
área de serviço, Bwc, sacada com churr e

garagem. Semi Mobiliado. R$ 145.000,00.
Estuda propostas. Aceita Financiamento.

Fone: 4796620985

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.vw.corn.br Promoção válida até 14/10/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional a vista a partir de
R$27.990,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano moo. 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Novo Fax 1.0,2 portas, código 5Z31 R4, com preço promocional
à vista a partir de R$30,490,000. Fax 1.0, 2 portas, ano mode 11/12, completo, com preço promocional a vista a partir de R$ 34.990,00 ou financiado com entrada de R$ 16.795,00 (48%) e mais
48 prestações mensais de R$ 557,00, taxa de juros: 1,29% am e 16,63% aa. Total da operação: R$ 43.531,00. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque. IOF,
Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrõnico das operações inclusas na operação e no CET Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, 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: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de
fala: 08007701935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Veiculas em conformidade com o Proconve.

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

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Promoção

n COllREIO no Pf)\ro
�'::_ ....n�_'

----

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




