
Entrevista
Ronaldo de Lima fará

parte do Conselho
Estadual deArquitetura
eUrbanismo e defende
reformas estruturais

para omelhor
desenvolvimento
domunicípio.

Página 6

Afie as

garras
Na edição desta

semana veja como

garantir a saúde e a

beleza das suas unhas.

,
•

b� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

"ç:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO
��������=a

OSCAR ESCOLAR
EDUARDO MONTECINO

LUZ, CÂMERA, liÇÃO Marina Saade (E), FelipeRodriguez eGianyFerreira participam hoje do Segundão
Movie Ilwards,wna competição que vai escolher omelhor curta produzido pelos a1IU1OS do Bom Jesus.� 17

Escolasestaduais receberão
R$ 4�5milhõespara reformas

Futsal tem confronto valendo
uma vaga nafinaldoEstadual

hoje, com a presença do governadorRaimundo Colombo.
Entre as já confirmadas estão aHeleodoro Borges, de
Iaraguá, e aGeneralRondon, de Massaranduba. Página 4

de Capivari de Baixo, fora de casa, precisando apenas
de um empate para conquistar o direito de disputar a
final do Campeonato Catarinense. Página 21

DESDE 1919

RECADO
Beber ou se dopar: uma
arma para os frouxos.

LUIZ CARLOS PRATES

Página 3

Ruas comnome

e residências
,

COIDnumero

loteamentos irregulares com
fornecimento de energia
elétrica e água tratada, e
pagamento de IPTU há, pelo
menos, cinco anos, terão
ruas com nomes e casas

numeradas. Página 7

FamíliaPedri
realiza o seu
.3° encontro
NESTE SÁBADO, DIA 5, O

salão da igreja luterana
Apóstolo Paulo, naVila Lenzi,
deve receber cerca de 400

integrantes daFamíliaPedri,
que veio da Itália para o
Brasil no final do século 19.

Página 19
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Lourival Karslen Ikarsten@netuno.com.br

China desacelera 'por aqui
A China desacelerou neste ano

os seus investimentos no Brasil.
De acordo com dados do Banco

Central, de janeiro a setembro
de 2011, os asiáticos fizeram
investimentos diretos de US$
333 milhões no país, montante
25% abaixo do registrado no

mesmo período de 2010, quando
entraram no Brasil US$ 444

milhões. A China hoje é o maior

parceiro comercial do Brasil,
à frente dos Estados Unidos.

Segundo dados doMinistério do
Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, as trocas com
os chineses chegaram a US$ 56
bilhões em 2010. Entre os motivos

apontados por especialistas
para a diminuição do volume

investido pela China neste ano

estão as medidas protecionistas
que vêm sendo adotadas pelo
governo brasileiro - como as

tarifas sobre a importação de

calçados chineses, para proteger
os fabricantes locais - e o

agravamento da crise europeia,
que faz os investidor reavaliar
seus planos de negócios.

No ranking das mulheresmais

poderosas elaboradaqrela revista.
Forbes, Dilma Rousseff aparece
em 22° lugar depois de ficar com
o 16° posto no ano P?§sado.
Aparenfeqtehte, sua ãção aéci�iX1iana

.

"limpeza" ainda não foi absorvida.

Para a lata de lixo
A União Europeia e o Fundo Monetário
Internacional já cogitam suspender toda
a ajuda à Grécia caso ela não faça o "dever

. de casa" e trate de se submeter às regras
a ela impostas. Numa revisão histórica,
ainda um dia, ficará claro que as regras
impostas ao Brasil pelo FMI foram muito

importantes. Basta deixar de lado a

ideologia. Eles apenas não queriam jogar
dinheiro na lata de lixo.

Centenária de sucesso
Depois de enfrentar anosmuito difíceis, aHering
conseguiu uma recuperação extraordinária e,
com quase umano de antecedênciaem relação
ao planejamento, alcança 400 lojas da rede
Hering Store. Na contramão do setor têxtil, seu
faturamento passou de R$ 376milhões em 2005

paraR$ 1,235 bilhão no ano passado.

Polêmica no G20
No início de mais uma reunião do grupo de 20 países mais
poderosos do mundo, os negociadores brasileiros podem se

preparar para enfrentar críticas em relação à maneira como

o país conduziu a política cambial. Estudos indicam que
além do Brasil, apenas Coreia do Sul e Japão não seguiram o

acordo negociado no ano passado.

IOFdoG20
Apesar da oposição de Estados Unidos e Grã-Bretanha,
ganha força a ideia de criar um imposto sobre operações
financeiras no âmbito do G20 depois do apoio da
Alemanha e França. A intenção declarada é conseguir
dinheiro para combater a miséria, mas evidentemente
existe a intenção de criar controles para a circulação de

capitais que aproveitam todos os inevitáveis desequilíbrios
para lucrar. Dilma que estará presente, poderá fornecer
uma "transferência de tecnologia".

Trecho urbano da BR-280
A confirmação da liberação dos R$ 500 mil pelo governo
do Estado - que deverá acontecer esta semana - traz uma

nova situação para proprietários de imóveis ao longo da

BR-280, pois eles estão no aguardo da liberação de parte da
área reservada assim que a mesma formunícípalizada. Ao
contrário do que aconteceu no trecho urbano de Jaraguá
do Sul, quando da desapropriação destas terras, ficou
reservada uma área de domínio que poderá ser utilizada
muito bem pelamunicipalidade ou ser devolvida aos

proprietários das terras limítrofes.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE

PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS
DE ENGENHARIA N°.10/2011 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 146/2011-PMS - TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação
asfaltica das Ruas Marechal Castelo Branco, 03 de outubro e Florianópolis, no

município de Schroeder/SC, totalizando extensão de 1.707,90 metros, conforme

projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem

parte integrante deste Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 22 de novembro de 2011 às 14h.

Abertura do Processo: 22 de novembro de 2011 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura

Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta -

feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 4 de novembro de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

LOTERIAS
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 683
01 - 02 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 09 - la - 11
12 - 13 - 15 - 23 - 24

QUINA
SORTEIO N° 2736
13 - 14 - 42 - 58 - 61

COMUNICADO
SOLIDE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ

07.672.922/0001-94, comunica que requereu jun
to à FUJAMA (Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente), licenciamento Ambiental(LAP/LAI/
LAO), para a atividade de instalação/operação de
Condomínio Residencial ÁVILA, com localização
a Rua 1058 - Papa João XXIII - Bairro Jaraguá
99 - Jaraguá do Sul- SC, na M.I. 64.487. O pra
zo para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias
corridos a partir da data desta publicação, sendo
que o licenciamento será concedido se atendida

a legislação ambiental.

SELIC

. TR

ÍNDICE
12%

0,060%

1.126,56

!,52%
0,5959

.-ERÍODO
l.SETEMBRO.2011

3.NOVEMBRO.2011

NOVEMBRO.20!1.
3.NOVEMBRO.20!1

3.NOVEMBRO.20!1

CUB

BOVESPA

POUPANÇA

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7409"
,'PÓI.AR TUl}lSMO(EMRl)

.'
I 1,6500

EURO (EM R$) 2,3978
LIBRA (EM R$) 2,7833

DIVULGAÇÃO

Biodiesel
Segundo aAprobio - Associação dos Produtores de
Biodiesel do Brasil- com a produção e consumo de 2,8
bilhões de litros de bíodiesel, o Brasil assume este ano
a liderança no consumo do combustível, desbancando
aAlemanha que sempre esteve na liderança e que
consumirá 2,6 bilhões de litros.A liderança em produção
- acreditem - pertence àArgentina que este ano deverá
produzir 3,2 bilhões de litros.

Sexta maior
Namedida em que os resultados vão acontecendo, cresce a
expectativa de que o Brasil possa passar ainda neste ano o Reino
Unido e assumir o posto de sextamaior economia domundo.

Segundo projeções do FMI e análises de consultorias internacionais)
o PIB brasileiro poderá alcançarUS$ 2,44 trilhão enquanto o do

Reino Unido deverá ficar emUS$ 2,41 trilhão. Tudo istomesmo
diante do baixo crescimento do PIB brasileiro esperado para este ano.

Facilidade para fazer negÓCios
Anualmente o Banco Mundial divulga o relatório "Doing
Business" onde apresenta o ranking dos países que mais se

destacam em termos de facilidades para se fazerem negócios. No
ano anterior, o Brasil aparecia na 120a posição, o quemostra as

dificuldades enfrentadas pelos empresários para gerarem riqueza
em nosso país. No último relatório, conseguimos ser ainda piores,
ficando em 126° lugar. Entre os países do BRIC até não fazemos

feio, pois aChina está no 910 posto, aRússia ficou com o nosso

1200 posto do ano passado e a Índia ficou em 1320 lugar. No
entanto, isto é ilusório, pois Hong Kong, que é a porta de entrada

para a China, ficou em 2° lugar, logo após Cingapura.

Crédito
Pesquisa da SerasaExperian divulgada ontem revela que o crédito
ao consumidor continuará crescendo nos próximos meses, mas a
uma velocidademenor. Isso porque o indicador da consultoria que
tenta antecipar os futurosmovimentos da concessão de crédito
recuou pela segundavez consecutiva. Depois de cair 0,1% em agosto,
reduziu 0,2% em setembro, segundo a Serasa. 1'As perspectivas
de normalização, apartir do final do ano, das altas dos níveis de
inadimplência das pessoas físicas, a atual trajetória de redução da
taxaSelic e o aumento do salário-mínimo de quase 14% previsto
para o próximo quo contribuirão paramanter ainda em rota de

crescimento, emboramaismoderado, o ritmo das concessões de
crédito aos consumidores", diz a entidade.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

ESPELHO

a mesma coisa. O sujeito que bebe álcool

está, na verdade, buscando "relaxar", isto
é, sentir-se melhor. Mas como será possí
vel que alguém se sinta melhor perdendo
a percepção sensorial, ficando grogue, sem

. graça? Por prazer ninguém até hoje bebeu
qualquer bebida alcoólica, que vá mentir

para o sacristão, não para mim. O gosto
pela bebida vem dos seus efeitos, o insegu
ro acha-se seguro, confiante. Engano dele.

. O garotão que bebe para ir à balada

é, na verdade, um macho impotente, não
se garante, não consegue olhar nos olhos
de uma mulher, precisa antes encharcar
se de cana. Bobão, bobão desses que er

guem o som do carro e colocam a garrafa

CORAL
Quando um cantor - ou quem quer que seja - se vê

feio, gordo, segunda voz, sem graça, não tem quem o pos
sa ajudar, talvezFreud...A pessoa tem quesaberque éela

própria quem se conceitua para a vida, não os outros.

Para nos sentirmos bem, basta-nos competência, que é
o resultado de esforços continuados, e decência, que é

compromisso moral. Mas vá dizer isso para uma pessoa
insegura, que não se vê com qualquer predicado, vá...

Paz alguns dias que a notícia se arras

ta pelas esquinas. É notícia tão velha

quantoAdão e Eva no paraíso.Acho até que
esses dois já tomavam calmantes... Estou
falando daquele chilique por que passou
o cantor Luciano. Luciano se repete, to
dos os dias, na vida de milhões de pessoas,
pessoas com desencantos existenciais que
correm para a bebida e para os comprimi
dos para aliviar as angústias. Em vão. O que
conseguem é dar vexame e descobrir mais
tarde que pagaram um formidávelmico.

Luciano disse que tomara whisky e o

misturara com Rivotril. Bolas, ninguém
bebe whisky por gostar, ninguém. Nin

guém pode gostar de beber gasolina... É

sobre o capô, bobão, trouxa.
E o Rivotril é outro equívoco. O com

primido não passa de um falso tranqui
lizante. O sujeito, sob o efeito da droga,
anestesia-se, acha que está calmo quan
do na verdade está é dopado.

Álcool, que estimula, com Rivotril,
que acalma, são uma bomba para o cor

po físico, pode levar a uma falência car

díaca. Mas é o que muita gente anda fa
zendo para aplacar as angústias da vida.
Perdem tempo. Só a coragem, o enfren
tamento da vida, o suor dos esforços e a

vergonha na cara, que pode ser chamada
de determinação, é o que nos leva ao su

cesso. O resto é fuga, covardia.

Se você canta num coral, quando su

bires ao palco tens que te sentir a voz do

coral, não a segunda voz... Tens que imagi
narque tu és o coral, não como arrogância
ou vaidade inane, nada disso, mas como
boa autoestima para poder cantar tudo o

de que és capaz. (Usei você com tens, éper
missão dos modernos escritores...).

SEGURANÇA
Quem fizer bem-feito o seu

trabalho, seja ele qualfor, não
precisará de mais nada para
sentir-se seguro, com valor. O
resto éperfumaria, enfeites se
cundários. Ser competente em
alguma coisa é tudo. E quem
não pode?

DOLE·ITOR

V T

NaAudiência Pública do dia 17

de outubro de 2011 foi apre
sentada a Lei Seca em Corupá,
que proibia o consumo de bebida
alcoólica de qualquer graduação
em logradouros públicos.

Oprojeto foi criadopelopresiden
te daCâmara, João CarlosGottardi e a
vereadoraMargotHauffe. Nomesmo
dia foi comentado pela população
que a lei deveria ser aprovada, para as
famílias voltarem a passear na praça
sem a presença destas pessoas con
sumindo suas bebidas alcoólicas.

A maioria dos vereadores foi a
favor da lei, com exceção do vere-

.

ador Iony Tribes, que dizia que a

bebida era uma diversão para os

jovens. O convidado Adriano Spola
or, delegado de Jaraguá do Sul, disse
que a nossa sociedade é muito pe
quena e não adiantariamuito.

Eu não concordo com isso, pois
quase todas as cidades ao nosso redor

jápossuemesta lei, e houveum resul
tado positivo. Como nestas cidades
o consumo de álcool é proibido nas

ruas e praças el�s vêm para Corupá.
Percebemos que amaioria das pesso-

FALE CONOSCO

S I I
'"

CHARGE

GOVERNADOREMJARAGUÁ

as que bebe não é de Corupá, então
tanto faz se a sociedade é grande ou
pequena. Cerca de 80% das pessoas
que participaram da pesquisa no site
da Câmara deVereadores de Corupá
eram a favor da Lei Seca. No dia 24 de
outubro foi à votação de lei. Apenas
dois vereadores votaram a favor da

mesma, os demais votaram contra.

Por que será que esses seis ve
readores votaram contra? O que
fez alguns deles mudarem de opi
nião em uma semana?

Se a lei não seria aprovada, en
tão por que foi pedida a opinião da
comunidade? Desse jeito vários lu

gares de Corupá, principalmente a

Praça Arthur Müller, vão continuar
sendo usados por estes alcoólicos,
intimidando o resto da população.
Essa história pode servir de exem

plo para a próxima eleição, votar
em quem realmente ouve e traba
lha pela comunidade.

/

Femando Edinei Voigt,
aluno do ao ano vespertino
da EscolaMunicipal Ahúsio

Carvalho de Oliveira

EDITORIAL

11:111'",1 J:I,
!VIAS MUrrO POlJCO
AascensãodoBrasilem
umaposição no Índicede
DesenvolvimentoHumano
aDH) �de850para .84° ...

. ,.

ainda i1ii;o émotivopara
comenwrar:apesarde ter
subido consideravelmente
no indicadornosúltimos
31 anos - passandodeum

. ªbislílUll0,549em1980para
" 'i)'atuaIO),'Y78'no vli16r, que ".
temnuiximo de1-opaís
aindaestámuitoabaixo

em média, contra uma
expectativa de 13,8. "

Em termosdeeducação,a
média lk'tempQdeestudos

1,_ I, ,
_, .'

I '

� f,:
•

I '1111iiI'H' 1'1l!etiideno
I "

IH:,' ! - r,: '"ii
' I

W! esperado nopaís:são 7,2 "

anosemmédia, contra uma
expectativade 13,8 - epior:o
índiceestáabaixo damédia
mundial; de 7,4 anos.
Opais também sofre
de uma daspiores
distribuições de renda do
globo, e se contabilizada
desigualdade, passamos
para a 73aposição - mas

isso sedeveà ausência de 40
países nesta segunda lista.
OfatodeoBrasil tersubido
umpouquinhona listado
IDHdeveservisto como
um indicadordecomo as
medidasparaoavançodo
paísaindasãp insuficientes:

J' ��,�
,

ao invésdecomemorara j

novaposição,a sociedade
deve-fioar indignadapor
opaísnão tersubidomais

"<.-epriqci �lmente,pela
I :," .'/;i' 00.

II '/ 'i � ,I

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes> redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
'/'#1':,. ' "', 'I' 1m',

,

"

.... ,' .

,I ,

,0'.

'

!UflIH .

,

.

ii 1 "", :,i

II!,'
I

,',... "',,'.
"�II

I., I
.

J I . :' ,'Ii'r! I
"';' '[I.', '

fones� (47) 2106-1919 • Fax: 2106:1945 • "I�ssinaturu:a$: 2106-1936 • PI'IS1ttlmw 9221-,1268 • Co�nJ!Jrc.ia�: 9107-6932 • 'Iau'tlô 2106-191"9 .; 9132�5491/8446-6817 7

'Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Pr.efeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul • SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�
ÓVEISmETA i

(47)3275 ..0100Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

STF conlirma crime

Dirigir com concentração de álcool
por litro de sangue igualou

superior a 6 decigramas é crime, sujeito
à detenção, mesmo que o motorista não

provoque risco a outras pessoas. Foi o

que reafirmou a 2a Turma do Supremo
Tribunal Federal, em julgamento
realizado em setembro, mas com
resultado divulgado apenas ontem. O

julgamento foi o de um habeas corpus
de um motorista deAraxá, no Estado
deMinas Gerais, pego em uma blitz,

em junho de 2009. De acordo com o

processo, o homem apresentava sintomas
de embriaguez, foi submetido ao teste

do bafômetro, sendo constatada a

presença de álcool acima do permitido.
Pela lei, a pena para quem dirige
embriagado varia de seis meses a três
anos de detenção, multa, e suspensão
ou proibição de obter a permissão ou
habilitação para dirigir. Mas ainda
havia discordância sobre se dirigir
alcoolizado poderia ser considerado

crime no caso de o motorista não ter

provocado risco a terceiros.
O entendimento do STF é o de que a Lei
11.705 de 2008, que alterou o Código
Brasileiro de Trânsito, é constitucional.
O ministro Ricardo Lewandowski,
relator do caso, ainda comparou o

crime de dirigir embriagado com

o de porte ilegal de 'arma de fogo.
Portar arma sem autorização é crime,
mesmo sem que haja uma ameaça
concreta a um terceiro.

Esporte
Deputado Romário (PSB-RJ)
declarou nesta semana que
"a Fifa não pode mandar no
nosso país", ao alegar que a

instituição está marcada por
acusações e que o presidente
do Comitê Organizador
da Copa, Ricatdo Teixeira,
também é alvo de denúncias
de corrupção. O parlamentar
contestou o dispositivo do

•

projeto de lei que isenta a

Fifa de responsabilidade
por danos sofridos pelo
consumidor em relação à

segurança durante o evento.

Financiamento aprovado
A Prefeitura de Guaramirím conseguiu a aprovação
daSecretaria doTesouro Nacional para financiar R$ 6
milhões junto ao Banco, de Desenvolvimentc de Santa
Catarina (Badesc). Os recursos serão utilizados na
construção de praças nos bairros (R$ 560mil), na
melhoria da ponte do Putanga (R$ 650mil), na
construção de um posto de saúde no bairro Avaí (R$ 500
mil), emais R$ 3,9milhões para pavimentação das ruas.
Os projetos executívos ainda precisam ser aprovados pelo
Badesc e 'O edital de licitação peloTribunal de Contas.

Sem aventura
Neste próximo domingo, Jaraguá
esperavareceber a Corrida de
Aventura. Um evento esportivo
aberto a atletas mais e menos

experientes cujo desafio
seria a prática das seguintes
modalidades: trekking, caiaque
emountain bike. Mas o evento

precisou ser transferido para os
dias 4 e 5 de fevereiro de 2012.
O motivo? A Prefeitura, uma das
patrocinadoras, não liberou a

verba necessária a tempo.

Jovens
O Núcleo de Jovens
EmpreendedoresAcijs-Apevi
elegeu, por unanimidade, a
arquiteta Graziela Bordin como
coordenadora do grupo na gestão
2012. O advogado Samuel Piazera
Taranto será o vice-coordenador
eWagner Salai assume a
diretoria financeira do Núcleo. O

empresário, Tiago Coelho, que
esteve à frente dos trabalhos em '

2011, faz um balanço positivo das
atividades desenvolvidas este ano.

Prevenção
A Câmara aprovou
remanejamento de verbas do

orçamento da Secretaria de
Obras, liberando que sejam
investidos R$ 5.413milhões
na recuperação e manutenção
de 14 pontos interditados ou
considerados como áreas de
risco pela Defesa Civil.

Tombado
o desafio de encontrar amedida certa
entre a preservação e 'O desenvolvimento
interessa ao governomunicipal que
ganhou um terreno noRio da Luz;
tombado pelo governo federal, para
'construir um condomínio popular do
ProgramaMinha Casa,MinhaVida. O
'Obra, se for autorizada, beneficiará 80
famílias que perderam tudo com as

intempéries que assolaram omunicípio de
.

2008 para cã, Mas, o pleito está sob análise
do Iphan de Florianópolis. Se 'O instituto
não liberar a execução,moradores que
esperam para ter de volta um lar prõprío
precisarão ser aindamais pacientes.

Apae
Sob indicação do presidente da Câmara,
Jaime Negherbon (PMDB), R$ 120mil das
sobras da Casa serão destinados àApae.

wW\III,lmoveisplonota.com. br Encontro partidário
o PSDB de Iaraguá do Sul começou a

elaborar o plano estratégico para as

eleições municipais do ano que vem. Até
final de novembro acontece uma reunião
festiva do partido. A data será anunciada
mediante confirmação da presença do
senador Paulo Bauer. A informação é da

presidente da sigla, Isaura Silveira.

Concurso
O edital do concurso público que deve ser

promovido pela Câmara deVereadores está
sendo reformulado. Serão 12 vagas, entre elas

para administrador, advogado e jornalista,
com salários que variam de R$ 2,5mil a
R$ 4,6mil. O texto deve ser revisado pelos
vereadores e votado ainda este mês.

EDUARDO MONTECINO
'/IIIlIIf!HllJI_OIDOI_IIifU1II1J111HIl1m_IUilIWlIilIJJ1JIlI1IIntUlOllI/lllfl1llD_ntOI/I/JlIUilU/II/IIJI__I/I!IIJ_OIIDlllll_mnlliJlllmIUilllllI_1UI1lJ1IIIIII!'JJIIIIIf!IJI/IJI/JiIIIlIII1l�QI1III/lHll1Il/JllJ

presidente da Acijs comitiva do Norte de Santa

(Associação Em- Catarina em uma reunião em

presarial de Iara- Brasília, onde o governo anun
guá do Sul) confir- ciou que a licitação da obra

ma hQje a dªta da audiência deve ser aberta
.. somente em

com;' O,, 'ministto dQS' [rans-: "., ;ao..•• ril de,' 2012. A nôtíCia frus-
l.i, ..

portes, Paulo Sérgio Oliveira. trou políticos e empresários.
A conversa vai girar em torno Agora, com o retorno, preten
dos prazos para a conclusão de-se obter um cronograma
do projeto executivo da dupli- com prazos menores para não

cação da BR-280. Duas seina�, prolongar aindamais a execu

nas atrás, o representante ja-' ção da obra mais espera pela
faguaél1se· acpuipanhou urna região. I.

.
"
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PT Verba
A Sociedade 25 de Julho irá
receber da Prefeitura R$ 50mil

paraobras de reforma e outros

investimentos. O projeto foi
aprovado pela Câmara na
última sexta-feira.

O presidente nacional do
PT, Rui Falcão, participa de
um encontro com lideranças
políticas hoje em Blumenau.
Comitiva da região já
confirmou presença.
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EDUCAÇÃO

SDR inicia mutirão de licitações
Pacote contemplamelhorias paras as escolas
estaduais de toda a região e a maioria deve
ser entregue ainda neste ano, diz gerente
JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Hoje, a SDR (Secretaria de Desen

volvírnento Regional) de Jaraguá
do Sul lança a abertura coletiva de
concorrências públicas para a refor

ma, ampliações e novas construções
de escolas estaduais pertencentes
aos municípios da região. Este pacote
é uma parte dos cerca de 20 projetos
previstos no orçamento da Gerencia
de Educação aprovado para este ano.

O ato coincide com a estada do gover
nador Raimundo Colombo que cum

pre agenda de compromissos na cida
de a partir das 15h.

De acordo com a gerente de Infraes
trutura da SDR, Isaura Silveira, os nomes
das escolas beneficiadas serão divulgados
no final da tarde e, se os processos das li

citações não apresentarem problemas
burocráticos, em 30 dias as ordens de ser

Viços serão assinadas. Nesta empreitada
das unidades de ensino, cerca de R$ 4,5
milhões serão aplicados, e a maioria das

obras deve ser concluída ainda neste ano.

Apenas os projetos maiores continu
am em andamento em 2012. Uma deles

contempla a reforma geral da unidade
Heleodoro Borges, de Jaraguá do Sul. Já a
escola General Rondon, de Massarandu

ba, por exemplo, vai demorarmais tempo.
Um novo prédio será construído, por isso,
a empresavencedora da licitação terá pra
zo até 2013 para terminar o serviço.

Para essas obras, parte dos recursos

sairá do orçamento previsto para 2011 e

o restante deve vir do fundo do ano que
vem. Para este ano, a Gerência de Educa

ção conta com orçamento de mais de R$
8,8milhões aprovados em 2010. O dinhei
ro precisa ser aplicado ainda até dezem

bro, caso contrário, os recursos terão de
ser devolvidos ao governo estadual.

Sob novo comando, o Estado conteve
os gastos com as regionais durante o pri
meiro semestre de 2011 e demorou em

nomear o titular da Secretaria Regional.
Sem dinheiro e com a equipe incompleta,
os trabalhos ficaram praticamente para
dos no primeiro semestre.

EDUARDO MONTECINO

)
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AINDAMELHOR"
Arquiteto de Jaraguá do Sul fará parte
do Conselho Estadual da categoria e

defende reformas estruturais para o

melhor desenvolvimento do município
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Üarquiteto jaraguaense Ronaldo
de Lima, 45 anos, ou simples

mente "Ronaldo Lima", como assina
seus projetospelaLima& LimaArqui
tetos, formou-se em 1991 em Arqui
tetura e Urbanismo pela UFSC (Uni
versidade Federal de Santa Catarina),
e tembonsmotivos para comemorar.
Ele foi eleito um dos conselheiros do
CAU (Conselho de Arquitetura e Ur

banismo) de Santa Catarina, e repre-

Nosso desafio

começa com o que
realmente importa:
valorização da

Arquitetura e do

profissional.

senta as regiões do Planalto Norte e

Norte. Nessa entrevista exclusiva ao

O Correio do Povo, Ronaldo fala um

pouco de si, de seu trabalho e dos de
safios que passa a encarar daqui para
frente. Vale lembrar que a CAUIBR e

as CAUs estaduais iniciaram suas ati
vidades em 2010, a partir da sanção
presidencial da lei 12.378/10. O órgão
tem a missão de orientar, disciplinar
e fiscalizar o exercício da profissão,
assim como zelar pela observância
dos princípios da ética e disciplina da
classe e seu aperfeiçoamento.

Jaraguá do Sul
é uma cidade de

oportunidades. Um
bom lugar para se

viver e que pode ser
ainda melhor.

Eu e Edson somos. 'sócios' desde a
infância. As brincadeiras e amigos
eram, sempre, compartilhados.
Profissionalmente, também.

EDUARDO MONTECINO

Ronaldo Lima assume uma das vagas noConselho ele lIrquitetura eUrbanismo ele SantaCatarina

O Correio do Povo - Ronaldo, mos um' cliente da empresa em arquitetura residencial, interiores implantar e equipar os CAUso O mo e a Aeajs não foge à regra. É

"

você é nascido em Jaraguá do Sul? que trabalhávamos e recome- e até design, mas nosso foco e por- presidente eleito, assim como to- sempre atuante nos conselhos e

Se não for, está radicado há quanto çamos do zero. Tínhamos uma tfólio maior é arquitetura corpora- dos os conselheiros, terão muito nas importantes ações urbanas,
tempo aqui?É casado, tem filhos? sala alugada, um computador, tiva, comercial e industrial. trabalho pela frente. Após esse como o Centro Histórico da Ge-

Ronaldo Lima - Nasci em e alguns móveis e pranchetas. primeiro desafio, começam os túlio Vargas, o projeto Calçada
Florianópolis e estou radicado Com o calor do verão, os papéis OCP - Você foi eleito um dos que realmente importam: valori- Legal, Arena Iaraguá, Comcidade,
em Iaraguá do Sul há 17 anos. grudavam nos braços até que a dez membros do Conselho Esta- zação daArquitetura e do profis- Conphaan, Pró-Iaraguá, audiên-

Sou divorciado e tenho um filho, tia Marlene nos presenteou com dual de Arquitetura. De quanto sional de arquitetura. cias públicas, entre outras.
Brenno, que completará nove um aparelho de ar condicionado tempo será a gestão e qual o papel
anos em fevereiro. usado ... Irisos). Começamos fa- da entidade? OCP - Muitos associam a ar- OCP - O município enfrenta

zendo projetos de pequenas ca- Ronaldo - Fui eleito um dos quitetura como uma profissão um "boom" na construção civil,
OCP - Fale sobre o início da sas em locais distantes. dez conselheiros da CAU Santa de certa forma individualista, por o que favorece os profissionais

Lima & Lima Arquitetos. Como Catarina, representando a Região envolver criação... da área. O urbanismo está sendo
e quando nasceu a empresa e OCP - É mais fácil tocar uma Planalto Norte e Região Norte, jun- Ronaldo - Esse é um dos dog- bem trabalhado? O que ainda fal-

quem são os sócios? empresa familiar? Como vocês to com a arquiteta Fárida Mirany .

mas que devem ser tratados nesse ta na infraestrutura urbana?
Ronaldo - A Lima & Lima Ar- conseguem isso? de Mira e outros oito conselheiros processo de conhecimento e valo- Ronaldo - Temos equipes da

quitetos nasceu como um ato de Ronaldo - É a segunda empre- representando as outras regiões rização do arquiteto. Prefeitura trabalhando em prol do
coragem, depois que um dos só- sa familiar. A primeira era uma do Estado. A eleição do presiden- Urbanismo de nossa cidade, mas
cios, meu irmão Edson, deu uma serigrafia onde eu, Edson e Sér- te do Conselho Estadual é um dos OCP - Qual a estimativa de ar- creio que as ações não podem ser

arejada de pouco mais de um gio, irmão mais velho, éramos os primeiros atos do Conselho após a quitetos catarinenses que atuam eficientes sem reformas estrutu-

mês no Velho Mundo. Ele visitou sócios. Eu e Edson somos "sócios" posse, que acontece no dia 17 de nomercado hoje? E no Brasil? rais de porte, com implantação de

diversos países da Europa, como desde a infância. As brincadeiras novembro, em Brasília.Meu nome Ronaldo - Em Santa Catarina sistema de transporte coletivo efi-

Inglaterra, Itália, Espanha, Dina- e amigos eram, sempre, compar- é apenas um dos que foram son- são 4.694 inscritos no atual Con- ciente, sistema viário e infraestru-
marca ... Precisávamos de espaço tilhados. Profissionalmente tam- dados para ser presidente. selho. E no Brasil, o número pas- tura de saneamento compatíveis.
para crescer. bém aprendemos a trabalhar em sa de 100 mil.

equipe, a pensar juntos, e somos OCP - Quais os desafios que OCP - Para você, como é tra-

OCP - Conte sobre os primei- complementares em nossas fun- você vislumbra à frente do cargo? OCP - Fale um pouco sobre o balhar e viver em Jaraguá do Sul?

ros tempos da empresa e como foi ções administrativas. Ronaldo - Depois de 50 ános trabalho da Associação de Enge- Ronaldo - Jaraguá do Sul é
seu crescimento de lá para cá. de luta, conquistamos, através nheiros e Arquitetos de Jaraguá uma cidade de oportunidades.

Ronaldo - Foi um início difícil. OCP - O foco do escritório da Lei 12.378/10, o direito de do Sul. O associativismo aqui é Um bom lugar para se viver e que
Tínhamos experiência, mas pouca atinge que tipo de projetos? ter um conselho próprio. Agora levado a sério? Por quê? pode, ser ainda melhor. Como ar-

visibilidade quando lançamos o Ronaldo - Sempre fizemos de os Conselhos Federal e Estadu- Ronaldo - Jaraguá é referência quiteto e cidadão, tenho procura-

escritório de arquitetura. Herda- tudo um pouco. Temos cases de aI precisarão, a partir da posse, quando o assunto é associativis- do darminha contribuição.
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Casas irregulares devem
receber numeração

\

Segundo a Defesa Civil,
projeto de lei já aprovado
não irá regularizar casas
em áreas de risco

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Jaraguaenses com casas em situação irre

gular, mas que contribuem com o IPTU

(Imposto sobre Propriedade Territorial Ur

bana) há no mínimo cinco anos podem ter

sua situação regularizada. Isso graças a um

projeto de lei complementar aprovado por
unanimidade na Câmara dos Vereadores, na
semana passada. Com a nova lei, as casas

em loteamentos irregulares onde haja for
necimento de energia elétrica e água tratada
passam a ter direito a numeração, e as ruas

podem receber nome.

Segundo o vereador Justino da Luz (PT),
um dos idealizadores do projeto, a intenção
é garantir a dignidade dessa população. IIEs
sas pessoas contribuem com o município,
mas não têm como fazer encomendas ou

receber documentos em casa, pois não têm .

CEp, número da casa, ou nome da rua", expli
ca. O projeto foi apresentado pelo vereador
Vilmar Delagnolo (PT), suplente de Justino.

Justino garante que a lei não vai incen
tivar a ocupação irregular. IITem um prazo
mínimo de cinco anos de contribuição antes

da regularização, e tem que estar dentro do

permitido pela lei, não é simplesmente 'está

lá, vai ser regularizado''', afirma. De acordo
com o vereador, a Prefeitura deve avaliar a

possibilidade conforme o caso, e quando
necessário, fazer os ajustes necessários. 110

que importa é garantir a dignidade e o con

forto"; diz o vereador, que conta já ter mo

rado em loteamentos irregulares, sempre
contribuindo com o município.

Sem risco

De acordo com o secretário da Defesa

Civil, Jair Alquini, a lei não deve interferir
nas áreas de risco. "Area de risco é área de

risco, não tem como regularizar a situação
quando tem uma encosta com risco de des
barrancar, por exemplo". Segundo o secretá

rio, a Defesa Civil deve avaliar a situação das
casas antes de ser determinada a regulariza
ção. 'Se houver risco de fato, não podemos
aprovar", afirma.

Apesar desta ressalva, Jair se diz favorável
ao projeto de lei, contanto que os loteamen
tos regularizados estejam dentro dos limites
estabelecidos pela legislação ambiental e

pelo Plano Diretor do município. IIÉ impor
tante arrumar o que está fora do lugar, mas
não podemos tratar como se tudo nestas ca

sas estivesse perfeito e criar problemas em

outro sentido", pondera.

Nova lombada eletrônica naGetúlioVargas
PIBRO RAGAZZI

Quem transita pela avenida Ge
tulio Vargas deve ter notado uma

recente adição à via: uma lombada
eletrônica em frente ao IFSC (Ins
tituto Federal de Santa Catarina).
Segundo o diretor de trânsito,
José Schmitt, o redutor está em

fase de adaptação e aferição pelo
Inmetro (Instituto Nacional de

Metrologia, Qualidade e Tecnolo

gia), sem fazer notificações pelos
próximos dias. Com a lombada, a
velocidade máxima no trecho é
de 40 quilômetros porhora.

Schmitt afirma que alom
bada foi instalada a pedido do
IFSC, pois o risco oferecido aos

alunos do instituto pelo trânsito
era muito grande. lias motoris
tas exageram na velocidade, e

recebíamos muitas queixas de
acidentes naquele trecho, tanto
do IFSC quanto de taxistas", afir
ma. Além da aferição, ainda falta
terminar a sinalização e a pintura
da via - às sensores e o display já
foram concluídos.

Quando entrar em funciona
mente, a .lombada deve custar

.

aos cofres públicos R$ 3.670 por
mês. O sistema é alugado, mas a

cobrança só começará a ser feita

após o início das notificações.
Com esta, são 44 lombadas ele
trônicas no município.

De acordo com o diretor da

pasta, existem projetos para a

instalação de lombadas eletrô
nicas em vários pontos do mu

nicípio, devido ao número de
acidentes. Schmitt não quis
listar os locais, e afirma que a

instalação depende da compro
vação do risco. "Estamos fazen
do estudos técnicos em vários
locais para ter a confirmação
se o trecho oferece risco, pois a

prioridade do redutor é garantir
a segurança", afirma. ,
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RAFAEL, ENDAS. MODELO DE

87 DESCOBERTAS ANTIGAS

Jaraguá passa a ter
quatro.canais de TV

No dia 4 de novembro de 1987, o jornal O Correio
do Povo trazia em sua capa uma matéria sobre o au

mento do número de canais de televisão captados
na região do Vale do Itapocu. "O Sistema Catarinen
se de Comunicações colocou no ar na ,quinta - feira,
dia 29, o seu sinal e toda a programação do Siste
ma Brasileiro de Televisão, através da TV Planalto,
baseada em Lages. Após meses de negociações e de
vencimentos de trâmites burocráticos e técnicos,
as comunidades de Jaraguá do Sul, Guaramirim e

Massaranduba dispõe agora de uma nova opção em

termos de televisão, desde a linha de shows aos noti
ciários e filmes", dizia o semanário. Segundo a publi
cação, o projeto teve a colaboração. das Prefeituras
das três cidades, além das empresas Dalcelis, Kohl
bach, Breithaupt e Malwee, através de permuta com
publicidade. "Agora, em Jaraguá são

captados os sinais
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1869

Criac;ão da "Nature"
No dia 4 de novembro de 1869 é publicada a

primeira edição da revista científica Nature, uma
. dasmais antigas e importantes publicações do
ramo. Entre às descobertas científicas publicadas
pela revista do Reino Unido, estão a dos raios X, da
estrutura em dupla hélice do DNA e do buraco na
camada de ozônio.

19,2�1

Fundac;ão da UEB
Nessemesmo dia, em 1924, ocorre a fundação da
União dos Escoteiros do Brasil (UEB). A sociedade
civil congregamais de 1.100 grupos de escotei
ros no país e hoje conta com aproximadamente
65 mil membros. O escotismo foi fundado pelo
britânico Robert Baden - Powell em 1907, visando
o desenvolvimento do jovem pormeio de um
sistema de valores que prioriza a honra.. , ,

, i li) :

t BA
No dia 4 de novembro de 1922, o arqueólogo
e egiptólogo britânico Howard Carter (foto)
descobre a entrada para a tumba KV62 no Vale
dos Reis. A tumba foi do faraó Tutankamon e ao

ser aberta, ela ainda tinha peças de ouro, tecidos,
mobília, armas e textos sagrados que revelam
aspectos do Egito de 3.400 anos atrás.

FOTOS DIVULGAÇÃO

e sangue r

nheeídas como "braço a braço','. Foiem' 1901 que.� ímuno
, logis,ta austtía�o KaS;lLandsteinerdescrevéu os príncípais
tipasde células vermelhas:A, B,"@ emais tarde _N&,. Â des""
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oCORREIODO POVO

FOTOS MARCELE GOUCHE

Estamos 20 anos brigando por uma
faculdade de Dança no Estado.

Provavelmente, em 2012, vamos conseguir
um curso na Udesc (Universidade do

Estado de Santa Catarina).

NO sÁBADO

Representante loca
tenta reeleição à

.

frente daAprodança
Lisa lauiorski encerramandato de dois anos como

presidente daAssociaçãoProfissional doEstado

JARAGUÁ DO SUL de dança existentes em Santa
Catarina. Para isso, foram visi
tados festivais instalados nos

mais diversos municípios e re

giões. "Queríamos saber quem
eram eles e qual a orientação ti
nham", explica. O estudo ainda
não foi finalizado. Mesmo as

sim, ela acredita na descoberta
de melhorias no comparativo
com um passado não muito dis
tante. "Enxergamos evoluções
na organização e também no

fato de mais profissionais se

rem chamados para o júri desses
eventos", complementa.

O problema, conforme Lisa,
ainda está na falta de editais

para a contemplação da área
no universo artístico estadual.

Ela comenta que, desde 2009, o

governo não lança uma seleção
desse tipo. Além disso, o Fun
cultural não teria ajudado mui
to a dança por causa da moro

sidade na liberação de recursos

a projetos já aprovados, porém
não concretizados devido à falta
de incentivo financeiro.

A presidente da associação
também critica a inexistência
de uma faculdade local com gra
duação em dança. "Estamos 20
anos brigando por isso", enfatiza.
Por outro lado, ela festeja a aber
tura de dois cursos técnicos, em
Joinville, e a sinalização de um

superior, em 2012, pela Udesc
(Universidade do Estado de San
ta Catarina).

KELLY ERDMANN

o proximo sábado,
a dança catarinense

passa por um mo

mento importante.
É que, neste dia,
acontece, na Uni

vali, em Itajaí, a eleição da nova

diretoria daAssociação Profissio
nal do Estado, atualmente presi
dida por Lisa .Laworski, Nome
conhecido no Vale do Itapocu,
ela tenta se manter à frente da
entidade por mais dois anos.

Segundo Lisa, um dos prin
cipais trabalhos desenvolvidos
na última gestão foi o mapea
mento dos grupos e companhias

CANDIDATA

Lisa Jaworski é
responsável pelo
programaDentro

Dança, em Jaraguá
cio Sul, e também
representante da
área no Conselho
de Cultural de
SantaCatarina
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O Curupira, em Guaramirirn, abre as portas, neste sábado,
para umamiscelânea de canções, que vão desde os clássicos do
rock e do alternativo, passando pelo grunge, metal, progressivo
e psicodélico.Abalada começa às 20h com amúsica registrada

em discos de vinil comandando o som ambiente. Depois,' sobem,
ao palco as bandas Plano Cruzado e Atomic Balair, ambas de

Itajaí, e The Horses, de Penha. Os ingressos custam 1\$ 10. Infor-
'I, '

mações: (47) 3275-,3338 ou curupirar0ck@gmail.com.
,.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
Preencha um quadrado

9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada
-

quadrado de 3x3 .

HORIZONTAIS
1. (Fig.) Premeditar, planejar
2. Definhar
3. Reverendo Padre 1 Variedade de bambu também

conhecida como taquara
-

4. Violenta reação dos nervos 1 Marca inglesa de ve
ículos esportivos e de competição

5. (Matem.) Símbolo da função trigonométrica co-

tangente / Parte do navio, oposta à proa
6. Desenhar em volta / Abrir os olhos
7. Transferir
8. (Bíbl.) Personagem cuja esposa foi transformada

em estátua de sal 1 Ferir levemente, provocando
um ou mais arranhões

9. Rápido nos movimentos / Sigla em inglês da Or-

ganização do Tratado do Atlântico Norte
10. Jogar / Conjunto de pessoas ou coisas
11. Fugir da prisão 1 (Quim.) O ródio
12. Simpatia, amor, estima às coisas estrangeiras
13. Paralelogramo cujas diagonais são perpendicu

lares.

VERTICAIS
1. O escritor Veríssimo (1905-1975), de "Incidente

em Antares" / Líquido esbranquiçado extraído por
13

incisão de folhas ou troncos de certas árvores
2. Diz-se de vencimento que não pode ser adiado
3. Acusativo feminino do pronome ela 1 Torcedor

de um dos maiores clubes de futebol de Minas
Gerais

4. Uma instituição que luta pelos direitos dos tra
balhadores 1 A atriz Giulia das telenovelas e do
cinema 1 O triângulo tem três

5. Importante rio da Europa, um dos maiores do
mundo 1 (Pop.) Grande porção / Loteria particular
de um objeto que se atribui mediante sorteio

6. Estilo de jazz desenvolvido na década de 1940,
com harmonias dissonantes 1 Precede sobreno
mes holandeses e belgas 1 Uma moeda japone
sa

7. Empurrar, dar encontrões em / As iniciais do mú
sico Gonzaga (1912-1989), "o rei do baião"

8. Que serve para readquirir de volta a posse de
9. Aplainar / Tampa de garrafa de vinho.
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A RECREAT,IVA
PASSATEMPOS INTELIGENTES

-

PREVISAO DO TEMPO

Sol brilha
em toda se
A semana vai terminar
com o brilho do sol em
todo Estado, Nesta sexta

feira, o astro-rei só tende a

ser encoberto por nuvens
na faixa litorânea e no

entardecer do dia. À noite,
pode chover na região
por causa da circulação
marítima.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 12°C
MÁX: 25°C

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 28°C

DOMINGO
MíN: 16°C
MÁX: 29°C

SEGUNDA

MíN: 18°C
MÁX: 28°C

Assim como nesta sexta-feira, no
sábado, o tempo continua firme em
Santa Catarina. As temperaturas
ainda seguem em elevação deixando
o dia de folga propício para passeios
ao ar livre. Os ventos vão soprar na

direção nordeste. Eles devem ser

fracos amoderados e com rajadas.

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

No domingo, o sol ainda predomina
no céu catarinense. Mas, a partir da
tarde, a nebulosidade aumenta e

podem ocorrer pancadas de chuva.
NoVale do Itajaí e Litoral, as trovoadas
têm como motivação o calor. Já no

'

Meio Oeste e Planalto Sul, a influência
é de uma frente fria.

SE VOC�· lJN PAW�H
ANGELINA

Nesta sexta-feira, o sol
nasce às 6h23 e segue
brilhando no céu de

Angelina até as 19h37,
sem qualquer chance de
ser encoberto pela chuva.
As temperaturas ficam
entre os 8°C e os 22°C.

CRESCENTE 2/11

CHEIA 10/11

NOVA 25/11
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Diverso
Elijane Jung universotpm@oeorreiodopovo.com.br

Loiro e curto
MichelleWillians logo chega às telanas no papel deMarilyn

Monroe, no filmeMyWeek with Marilyn. E ela está com o

cabelo loiro super curtinho. A linda deu uma declaração à Elle
britânica dizendo que poucos gostam do seu cabelo assim, mas que
o amor da sua vida gostava. Para quem não lembra,Heatn Ledger,
atar dos filmes Casanova, Batman: o Cavalheiro das Trevas e O

Segredo de BrokebackMountain, falecido em 2008, era marido da
loira. E cá para nós, tudo bem se muitos não gostam desse corte.
Ela é gata demais e pode usar o cabelo como bem quiser.

Transformar uma caixa de madeira usada para
carregar verduras em mesa de centro. Ou transformar
latas de tinta em armários. Ou ainda usar um pneu
velho para fazer um puffmega confortável. Adoro
criatividade e adoro coisas inusitadas. Conheço gente
que faz milagre com qualquer material dito "inútil".
Eu, particularmente, não tenho jeito para isso. Mas,
adoro coisinhas recicladas e inventadas. Flash demais!

,

E ATREVA
Quebra pau em redes sociais. Lavar roupa suja em
Orkut's e Facebook's da vida é uma treva sem tamanho.
Assim como. é de péssimo gosto postar o fim do
relacionamento e a sua dor de cotovelo. Como ficam as

pessoas que não têm nada a ver com isso?Afinal, nem
só de amigos íntimos se faz uma rede social e isso é mais
do que claro. Daí que ficar xingando fulana ou chorando
por cicrano ... Põe treva nisso!

20 anos de Louboutin
Existe algumamulher na face da terra que não saiba quem é
Christian Louboutin? Duvido! De qualquer forma uma das grifes de
sapatos mais famosas do mundo está comemorando 20 anos, sem

qualquer simplismo. E o designer lança um livro com fotografias
e a história da marca. A gente precisa admitir: as mulheres mais
tradicionais não usariam muitos dos modelos do designer e não,
é maldade minha, não. Alguns modelitos exigem personalidade
extra forte para serem calçados. Porque, cá para nós, o cara não faz

apenas sapatos. O que o cara faz é arte pura.

Dica Amaleras
A dica das meninas lá do amaleras.blogspot.com é imperdível.Vocês
sabem que além das cores, outra tendência do verão é a renda, certo?
Então, as meninas deram um pulinho em um site que é referência

para qualquer tipo de produção: o lookbook.nu, amaior comunidade
on-line de fotografia de moda de rua. E o post amaleras traz alguns
modelitos em renda para'lá de fofinhos.Vale uma bisbilhotada.

Declare-se,
.. htJje,Sem

. medo.

Palavra "de
homem:
Em uma conversa tête-à-
tête com um amigo. "Estou
louco para responder àquelas
perguntinhas que as mulheres
mandavam para tua coluna um

tempo atrás. Depois que terminei
meu namoro, tenho ummontão
de amigasmulheres e virei meio

que o confidente delas. Elas
me falam tudo, nosmínimos
detalhes e acho que eu poderia
responder a qualquer pergunta.
Me deixa tentar, faz um teste

comigo?". Olha a empolgação
do rapaz! Será que teremos uma
nova figuramasculina por aqui,
respondendo às questões de
relacionamento da mulherada?
Hum ... veremos!
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S.
capital

www.lmovelscapitaí.net

Bandidos
DIa sério, nem os cemitérios espantam os

rbandidos. Algumas pessoas que visita

ram, quarta-feira, esses locais reclamaram
da ação de meliantes. Quem não tomasse o

devido cuidado, de repente, levava o bote na
bolsa ou na carteira.

Do outro lado
Como de costume, muita gente faturou
seu trocado vendendo produtos na
porta de cemitérios.

•

SI ess

O boa gente Edison Pinter, da área de
marketing daMenegotti Máquinas e

Equipamentos, aviona, no sábado, para
um giro na França. No programa, muito
business. Au revoir!

Até lá
Émuito lero, lero e diversos boatos. São
várias as especulações acerca do cenário
político jaraguaense. Só se saberá, no

.

entanto, quem será ou não candidato aqui
na urbe quando se esgotar o prazo para
registro de candidaturas, em junho de 2012.

Aguardemos o andar da carruagem política.

UPPER k\df, FUEL Maristela Borges nos
corredores das baladas da moda

Túnel do tempo
Alguém se lembra daqueles braceletes de rabo de elefante, uma
febre dos anos BO? Pois é, estão de volta nas versões de ródio preto,
ouro branco, amarelo ou rosé. Quer saber? Dá o Google.

CAFÉ DA MANH� Mauri da Silva, vice-presidente
da Aciam, Eliane Bogo, presidente Adam, Alberto
Correia, diretor-presidente Dipil, e o prefeito de
Massaranduba, Fernando Reinke, em recente

encontro na Indústria Química Dipil, ,para a busca
de consenso à eleição da nova diretoria da Aciam
(Associação Empresarial deMassaranduba)

47 33'70.2900
Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANN

Bomba
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que uma profissional
da saúde, muita conhecida no
meio hospitalar jaraguaense,
literalmente, roubou o

namorado damelhor amiga
e também colega de trabalho.
Estão tentando abafar o
babado para não prejudicar
as moçoilas, mas, que o clima
está pesadíssimo...ah isso
está. A amizade, claro, foi
para as cucuias. Durma com
um barulho desses! Dizem
que não é a primeira vez que
amoça tenta dar uma de
destruidora de lares. Por favor,
um copo bem gelado
do chope Kõnigs Bier.

Gariba
Gariba fez história no
futebol, apesar da canela
fina. Nos velhos tempos,
"Ele" desequilibrava com
a camisa seis do Juventus.
Colocava-se bem no

gramado, armava com
passes certeiros, era craque.

Pensando bem
'� vida requer cuidados. Os
amores também. Flores e

espinhos são belezas que se

dão juntas. Não queira uma
só, elas não sabem viver
sozinhas. Quem quiser levar a
rosa para a vida, terá de saber

que, com elas, vão inúmeros
espinhos. Não se preocupe, a
beleza da rosa vale o incômodo
dos espinhos".l

110 � U 1',1 .. lO io ,J � " ..

moagoncalves@netuno.com.br

MAURICIO HERMANN

TE CONTEI
• No domingo, às 20 horas,
na Sem; aconteceo show
do cantor e compositorZé
Ramalho.

•Dia quatro de dezembro,
rola a 3a Pedalada Famosa.
A concentração será às
9h30, na PraçaÂngelo
Piazera.

• O casal Beto e Patrícia
Baumann (leia-se Personal
Studio) está de volta com
muitas novidades depois de
curtir lua de mel em Paris.

MADALENA Morgana Rozza Tasca e Daiane
Heinzen curtindo o RestauranteMadalena

1 \
COQUETEL Daniel Zanotto e Ricardo
Prestes Pereira, no coquetel de inauguração
da Bartzen Ambientes Planejados

Composée
Na próxima semana, aminha

amigaAriane Raboch, esposa
do queridíssimo Nando Raboch,
movimenta três dias de coquetel
para celebrar a chegada da
Composée, elegante loja
especializada em presentes e

decoração. Volto ao assunto.

Dica de
sexta-feira
Curtir as delícias da
Confraria do Churrasco.
Todo dia uma novidade.

Onde comer bem em 'Jaraguá
Na pizzariaDomini, no SuperAngeloni. Não se esqueça de

pedir um espaguete aomolho funghi.

demais a

quem falhou,
faz-se

injustiça a
quem não
falha.

Baldassare

Castiglione

Lamentável
Foi triste a queda de
uma senhora, ontem,
aproximadamente às
13 horas, em frente ao

banco Itaú, na Procópio
Gomes. Ela pisou em um

dos buracos da calçada
e caiu feito um "saco de
batata". Foi socorrida

pela pessoa que lhe
acompanhava. Cena
lamentável!

BELDADE Thaise Ruon ainda está recebendo os

cumprimentos pelos 21 anos do dia 29 de outubro

tender ao principio constitucional do direito à moradia e da dignidade da pessoa human
.

Este é o objetivo de um projeto de lei complementar aprovado pela Câmara de Vereadores n
lima semana. A proposta garante a cidadãos contribuintes o direito ao endereço, como fo,(
e aperfeiçoar suas relações sociais emelhorar a autoestima.

.

direito se aplica a proprietários e possuidores de imóveis residenciais, que se encontr

agando regularmente o imposto predial há nomínimo cinco anos. Assim, as casas localiza
m loteamentos irregulares onde há fornecimento de energia elétrica, iluminação pública,
ua tratada e rede pluvial passam a ter direito a uma numeração, assim como a rua.

iniciativa é deautoria legislativa e justificada pelo fatode que se deixou deexercera obrigação'
e vigiar e coibir loteamentos irregulares para promover o adequado ordenamento urba
corre que já existem diversas decisões judiciais que proíbem demolições de construçoe

irregulares após_certo tempo; indicando que o direito à moradia se sobrepõe neste caso.
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CRÔNICA
CHARLES ZIMMERMANN,

ESCRITOR

,

Uma loja fazendo uma "sale", oferecendo um
.

"off". A apresentação de um artista com os

ingressos "sold out". Parar em um "drive tru". A
balada será na "tuesday". Vamos dirigir o "best
drive" para conhecer melhor o automóvel.
Estamos mergulhados no estrangeirismo e se

.

tem a impressão de que estamos em um túnel
sem retorno. Nesse espaço, já escrevi em outras

oportunidades a respeito do assunto. Defensor
da língua portuguesa, nunca vou perder a
chance.
O estrangeirismo é um produto do movimento
social, de unidade de países. Estamos em um

momento de globalização e como a língua é
a expressão do homem, ela reflete os efeitos
dessa globalização. Na sala de aula, a língua
portuguesa perdeu espaço para as novas

disciplinas,
principalmente,
as ligadas à

tecnologia.
Acredito que a

falta da língua
portuguesa a um

aluno vai gerar
dificuldades
em geografia,
em história,
matemática.
A leitura, a
interpretação
de texto, é uma

condição para
a aprendizagem em geral. O estrangeirismo
dificulta, em principal, o senso crítico, a
assimilação das expressões. A língua e a

linguagem são uma criação de todos. Claro

que todo falante tem o direito de se pronunciar
sobre ela - essa é a visão cultural da linguagem.
Até mesmo a língua portuguesa sofre com os

dias de hoje. As pessoas já trocaram o dizer

pelo falar. Hoje ninguém mais vende, só
comercializa. Em breve, os que comercializam
serão os 'cornercíalízantes' As galinhas não
põem mais. Estão colocando ovos. Em breve
estaremos vendendo galinhas 'colocadeiras',
Fim de semana virou final de semana, mesmo

que segunda-feira não seja inicial de semana.
Nossa, como estamos aderindo fácil às

mudanças!
Não existe cultura nacional fora do idioma
nacional. A cultura nacional se exp=s=a pela
língua nacional. Uma nação não pode ser

portadora de cultura a partir do estágio de

formação, de consolidação do seu idioma. É assim
com o francês, com o espanhol, com o japonês.
E quando perdemos isso,perdemos uina base
fundamental de nossa cultura. Afinal, o que será
de um povo sem cultura?!

Fim de semana
virou liDaI de

semana, mesmo

que segunda-
. feira não seja

inicial de
semana. Nossa,
como estamos

aderindo fácU às

mudanças!

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Paul tem apenas seis meses de vida e, apesar de ser um cão muito manso,
companheiro e carente, já sofreu com o abandono. Ele foi recolhido das ruas

de Jaraguá do Sul pela equipe do programa de Controle de Zoonoses do

município e merece ganhar um novo e carinhoso lar. Para adotá-lo, entre em

contato com a Clínica Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268.

flJWIJ�4j�m��'ffllllir
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NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Crô se recusa a acatar as ordens de (ris e Alice.

Ouinzé discute com Wallace para saber o paradeiro de
Teodora e Ouinzinho. Patrícia estranha o descaso de
Antenor com o sumiço do sobrinho. Paulo se preocu
pa com as atitudes de Marcela. Baltazar fica furioso
quando Celeste avisa que Solange está ensaiando
com as amigas. Juan cuida de Fábio. René Junior
manda uma mensagem para Letícia. Rafael fica in
conformado com a falta de atenção de Amália. Grisel
da procura Teodora no hotel para pagar a quantia que
exigiu para ficar longe de Ouinzinho.

• AQUELE BEIJO
Maruschka estranha a hesitação de Alberto. Ru

binho passa a noite no apartamento de Claudia. Age
nor e Belezinha são assaltados. Bob acha um pedaço
do tecido da camisa de Felizardo preso no portão. Age
nor fala para o pai que roubaram a van de entrega da

confecção. Locanda vê a camisa rasgada de Felizardo
.

e questiona o marido. Amália conta para o filho que
Lucena pediu anulação do casamento e está voltando
para o Brasil. Claudia fala para a mãe que terá que
sair do apartamento e Regina sugere que ela fique na

casa de Camila. Deusa desembarca no Rio de Janeiro.

• A VIDA DA GENTE

Lourenço assina um contrato de acordo com Jo
nas e Celina vai embora de casa. Cris fica eufórica ao

descobrir que Jonas conseguiu um doador. Rodrigo
pede para Manuela ficar novamente com Júlia para

.

que ele possa ir a um shaw. Cris enfrenta Nanda. Sofia
pede para Marcos não se separar de Vitória. Eva elo
gia o trabalho de Lúcio. ROdrigo beija Nina, pensando
ser Ana. Wilson observa Iná dançando com o mesmo

acompanhante no baile. Iná repreende Manuela por
causa de Rodrigo. Alice exige que Vitória lhe diga o

nome do pai biológico.

• VIDAS EM JOGO
Adalberto afirma que Ivan só foi morto porque

ele é o responsável pelo envenenamento do bolo de

Margarida. Carlos e Margarida pedem que Divina vá
até a penitenciária para conversar com Ernesto. O ob
jetivo é fazer com que o vendedor de cachorro quente
inocente Rita. Raimundo escuta uma conversa entre

Augusta e Adalgisa. Augusta diz à Adalgisa que pode ir
para a cadeia se descobrirem o que ela fez no passa
do. Welligton vai até a casa de Cacau. Sozinho, o casal
transa mais uma vez. O homem que envenenou o bolo

ameaça Adalberto.

ANIVERSARIANTES
4/11 Janete Vieira Rafael Glatz
Alexandre L. Nagel Jaqueline Raupp Rafaela D. dos Santos
Bianca C. Weller Josiléia R. Marciel Rodolfo Rodrigues
Diva Lindner Juraci J. de Lima Rodrigo Soltaro
Ernily Ribeiro Karin Neves Rosalete Mett
Everton Machado Leoní L. Woladasczyk Rosani L. Lensers
Fabricio G. Filho Leonice Cisz Sueli S. de Souza
Gilmar J. Viebrantz Luiz P. Azevedo Uberto C. Hess
Grizelda Kriseskil Norma de Souza
Ivone M. Spezia Olavio Rosa i /1·

TODOS TÊM UMA MISSÃO ESPECIAL

Após um trágico acidente de
carro, envolvendo a esposa,
o médico Drew Carter perde
o filho de dez anos. Presa
ao sentimento de culpa por
essa morte, Julia se entrega
às lembranças dolorosas
que a afastam tanto do
marido quanto da filha. No
entanto, por intermédio de
Johnny, um paciente com

leucemia, Drew acredita ter
uma chance de aludar Julia
a sair desse luto perpétuo.
Aproveitando o fato de o

menino ter a mesma idade
do filho quando morreu,
o médico faz planos para
adotá-lo. Por outro lado,
o garoto acredita ter uma
missão especial para ainda
estar vivo.

Após uma pausa de dois anos

na carreira, Laura Pausini,
artista que já vendeu mais de
70 milhões de cóplasem todo
o mundo, está de volta com o

álbum 'Inédito'. O lançamento
oficial acontecerá no próximo
dia 11 de novembro em todo
o mundo, mas já é possível
adquirir o CD em ofertas de
pré-venda espalhadas pela
internet. O disco traz 14
faixas, resultantes de dois
anos intensos de trabalho
de Laura Pausini. O primeiro
single, "Bienvenuto", tala
sobre pessoas autênticas
e livres para serem elas
mesmas, o que diz muito
sobre o atual momento.
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A CASA DOS SONHOS
Will Atenton é um bem sucedido editor em
Manhattan que deixa o emprego e se muda com

a esposa Libby e as duas filhas para a cidade
de Nova Inglaterra. Só que logo eles descobrem

que a casa onde vivem foi, no passado, o local do
assassinato de uma mãe e seus filhos, um crime

que a cidade inteira acredita ter sido cometido pelo
próprio marido. WiII começa a investigar o caso e

logo percebe que há algo de estranho na história. A
única pista é Ann Patterson, uma misteriosa vizinha

que conhecia a família vítima da tragédia.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A casa dos sonhos - Leg (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21 h20)

• Cine Breithaupt 2
• Gigantes de aço - Leg (14h e 16h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h e 21 h1 O)

• Cine Breithaupt 3
• Amizade colorida - Dub (19h1 O e 21 h1 O)
• O zelador animal- Dub (15h10 e 17h10)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Atividade paranormal 3 -leg (13h30, 16h20, 19h e 21 h30)

• Cine Garten 2
• Gigantes de aço -leg (13h45)
• Qual seu número? -leg (16h1 O, 18h50 e 21 h20)

• Cine Garten 3
• Capitães de areia - Nac (14h30, 16h30, 18h40 e 21 h)

• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h, 17h15, 19h1 O e 21 h1 O)

• Cine Garten 5
• Contágio -leg (14h45, 19h20 e 21 h40)
• Gigantes de aço -leg (16h50)

• Cine Garten 6
• Terror na água - Dub (14h e 16h40)
• Terror na água -leg (19h30 e 21 h50)

• Cine Mueller 1
• Contra o tempo -leg (14h20, 16h30, 19h15 e 21 h15)

• Cine Mueller 2
• O retorno de Johnny English -leg (14h, 16h50, 19h e 21 h30)

• Cine Mueller 3
Fechado.

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Terror na água - Dub (14h e 16h40)
• Terror na água -leg (19h20 e 21h50)

• Cine Neumarkt 2
• O retomo de Johnny English -leg (13h50, 16h20, 19h e 21MO)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade paranormal 3 - leg (14h15, 16h50,
19h10 e 21h10)

• Cine Neumarkt 4
• Contágio -leg (16h e 21 h30)
• Gigantes de aço -leg (13h30 e 18h45)

• Cine Neumarkt 5
• Capitães de areia - Nac (15h45 e 22h)
• Meu país - Nac (13h40, 17h40 e 19h40)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Contra o tempo -leg (17h e 22h10)
• Qual seu número? -leg (14h30 e 19h50)

• Cine Norte Shopping 1
• Terror na água - Dub (14h20 e 16h45)
• Terror na água -leg (19h1 O, 21 h35 e 23h55)

• Cine Norte Shopping 2
• O filme dos espíritos - Nac (13h e 15h15)
• Contra o tempo -leg (17h35, 19h45 e 22h)

• Cine Norte Shopping 3
• Contágio -leg (14h05, 16h30, 18h50 e 21h15)

• Cine Norte Shopping 4
• Gigantes de aço - Dub (17h55, 20h35 e 23h20)
• O homem do futuro - Nac (13h1 O e 15h30)

• Cine Norte Shopping 5
• Capitães de areia - Nac (12h50 e 15h)
• O retorno de Johnny English - Dub (17h10 e 19h35)
• Atividade paranormal-leg (21 h55)

• Cine Norte Shopping 6
• Meu país - Nac (14h55, 17h, 19h e 21 h)

• Cine Norte Shopping 7
• Winter, o golfinho - Dub (16h10)
• Gigantes de aço - Dub (13h25)
• Gigantes de aço -leg (20h55 e 23h40)
• Os três mosqueteiros -leg (18h35)

Hugh Grant é visto
elJos com atrizaos

Poucomais de urnmês após se tomar pai
pela primeira vez, HughGrant continua
alimentando a fama demulherengo. Segundo
o jornal DailyMail, o atar de 51 anos foi visto
aos beijos no banco de trás do carro com urna

atriz burlesca alemã, 30 anosmais nova. Ela,
porém, disse que não se trata de urn romance.
"Nos damosmuito bem. Não há nadamais do

que amizade", completou.

Adriano termina
•

m IS um namoro

Depois de apenas trêsmeses de namoro, o
jogadorAdriano deu fim ao romance com

LuanaKisner, ex-assistente de palco do
programaOMelhor do Brasil.Anotícia, ao
que tudo indica, já teria até sido confirmada
por amigos damoça à imprensa Pessoas

próximas a ela, dizemque o ponto final da
relação não precisou de brigas. Por isso, os dois
continuariam se falando, mesmo separados.

Casal da TV pode
estar de romance
Os boatos sobre urn suposto namoro na vida
real entre SophiaAbrahão e o atorMicael

Borges têm ganhadomuita força entre os
fofoqueiros. Os dois, que são namorados na
novela Rebeldes, da Rede Record, não param
de dar pistas de um envolvimento fora das
telas. A atriz já namorou Chay Suede, que
também está no elenco do folhetim, eMicael
já teria tido um romance com uma colega, a
atrizMel Fronckowiak.

Brad Pitt para de
fumar com hipnose
Após anos fumando, o galãBrad Pitt teria
largado o cigarro por causa da insistência dos
filhos. Segundo a imprensa internacional,
Shiloh, de cinco anos, e Zahara, de seis,
tentaram confrontar o astro enquanto ele saía

para fumar em Budapeste durante viagem
recente. Para tentar encararmelhor essa fase,
Pitt estaria consumindo pirulitos de nicotina e

se submetendo a sessões de hipnose.

Madonnaeo
irmão se odeiam
Namídia desde que foi vistomorando
embaixo de uma ponte,Anthony Ciccone,
irmão da cantoraMadonna, deu urna
entrevista polêmica ao jornalDailyMail e
falou sobre a relação com a diva do pop.
"Nos odiamos", resumiu. Ele ainda declarou
que gostaria de ter o dinheiro da irmã.
"Émuito clifícillidar com isso, ela é urna
multimilionária e eu urn sem teto", comentou.

Isi
I rgi

tem

glúten
. A atriz IsisValverde revelou, durante uma
coletiva de imprensa, que tem alergia a
glúten e sofremuito com o problema.
"Durante as gravações da novela Caminho
das Índias eu cheguei a chorar de tanta
fome", contou. Na hora de selecionar
os alimentos, Isis tem tomado todo o

cuidado. "Meu sonho é ir ao supermercado
e encontrar uma seção de produtos sem
glúten", confessou.

ÁRIES
Preste mais atenção nas atividades de rotina. No setor

afetivo, o astral é de honestidade e cumplicidade. Ótimo
momento para um programa a dois.

TOURO
Nas finanças, é melhor pensar bem antes de comprar algo de
valor. Mantenha a discrição. A dois, o clima é de entrosamento.
Estando só, cuidado para não confundir amor e amizade.

GÊMEOS
Cuidado com fofocas no trabalho. Ficar longe de pessoas
oportunistas também é uma boa pedida. Excelente momento

para movimentar a vida social.

CÂNCER
No trabalho, tudo o que você conseguir, hoje, será fruto
do esforço e da dedicação pessoal. No lar, é tempo de

compartilhar sonhos. Conte com o apoio familiar.

LEÃO
Se quiser compartilhar projetos, converse sobre eles com pessoas
de confiança. Em casa, é preciso participar das atividades
domésticas. No romance, os astros indicam muito envoMmento.

VIRGEM
No trabalho, já é hora de aprender a dizer não quando a

tarefa não for sua. Mantenha-se longe de fofocas. Na paixão,
o momento é de muito carinho e romance.

LIBRA
Não adianta fugir das responsabilidades. Um problema de
saúde em família vai ocupar boa parte de seu tempo. Porém,
não deixe de dar atenção às suas próprias necessidades.

ESCORPIÃO
Procure relaxar da tensão acumulada. Compartilhe os seus
pensamentos com quem ama: juntos podem chegar a
importantes soluções e conclusões.

SAGITÁRIO
É tempo de traçar planos profissionais, mas mantenha os pés
no chão. Não convém descuidar das necessidades de seus

familiares. Espante a timidez e demonstre seu bom humor.

CAPRICÓRNIO
Cuidado com o que diz para não prejudicar a qualidade da relação
a dois. Evite se envolver com pessoas oportunistas e falsos
amigos. Cuidadoao compartilhar planos com colegas de trabalho.

AQUÁRIO
Evite gastos desnecessários. Acabe com as tensões na relação

I
a dois usando toda sinceridade que puder. Cuidado, tem gente
achando que você está ganhando muito dinheiro em seu trabalho.

PEIXES
Ótimo dia para cuidar da aparência. Não se esqueça, porém; de
dar a devida atenção aos familiares.A dois, é melhor esclarecer
mal-entendidos antes que eles fiquem grandes demais.
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" E as cordas como vão?;
" Colher de Pau e Coletivo Multiarte Alarido realizam oficina de teatro',
" Produtora altera horários de shows do Pearl Jam em São Paulo;
" TV Cabana: Bohemian Rhapsody com Porkka Playboys!
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Na estrada desde 20J4, a gaiera do Frade Negro faz um heavy metal com pitadas
de trash em nível internacíonal Em 2008, lançaram o EP The BeJls of the Chaos.

Na estrada do Frade Negro I estão participações em eventos como

11° River Rock, 5° Orquídea Rock Festival, 1° Union Metal e 1eJ> Sob Rock Festival.
No momento, a banda está trabalhando na finalização do álbum, que se chamará
Bladc Souls in the Abyss, e que pretende fazer com que a banda ganhe mais força
I fazendo shows em todo Estado e pelo Brasil, e trabalhando para que posse ser

realizada a primeira tumê íntemadonaL A banda é formada por João Afonso,
literalmente quebrando tudo na batera, Marcos Strelow, segurando o baixo com
altíssima qualidade, Murilo Soares, mestre dos solos de guitarra com uma pegada
realmente forte, e Rodrigo Soares nos vocais cortantes e aludnados e altamente

afinados. Ccofra, a partir do dia 10/11, no Blog do Cabana Cult, as duas faixas de
trabalho do novo álbum de Black Souls in the Abyss.

A banda The Cure anunciou, nesta semana, o lançamento de um

álbum duplo ao vivo, em dezembro. The Cure: Bestival Uve 2011
traz o registro do show que a banda fez, em setembro,

no festival inglês BestivaL
O disco tem duração de cerca de duas horas e meia, contando

com um tracklist de 32 músicas.
No álbum você poderá conferir clássicos como Boys Don't Cry, A

Forest e The Lovecats e muito mais!

t>\CA� t>\SGO
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"Chão", o novo disco do Lenine está bom demais. Na verdade não

consigo ser imparcial com Lenine. Todo disco novo que o

pernambucano lança fica tocando no "repeat" aqui em casa, no som,
no PC ou mesmo no telefone. E com o "Chão" não está sendo

díferente. O disco é surpreendente, Lenine abriu mão da bateria e da

percussão para utilizar elementos eletrônicos e sons comuns da vida
como o canto de um canário (da sogra de Lenine), máquinas de

escrever e de lavar roupa e o canto das cigarras. Barulhinhos bons dão
o tom, fazendo com que o disco pareça a música de fundo do

cotidiano. "Uma canção e só" tem de fundo uma chaleira chiando o

tempo inteiro. Não tenho mais nada a dizer sobre essa fera da música
brasileira, a não ser pedir para que todos que lerem essa nota entrem

no site do cantor e escutem o CD na íntegra, que está disponível, e
não resistam à tentação de comprar o disco pra ontem. Lenine faz

com que o chão dele seja o de todos nós.

Neste domingo, 6 de novembro, a Scar e

Jaraguá do Sul em peso, recebem uma das
maiores vozes e um dos maiores nomes da

música brasileira: Zé Ramalho.
Paraibano com forte influência de elementos da
cultura nordestina, Jovem Guarda, The Beatles e

principalmente Bob Dylan, José Ramalho Neto,
hoje com 62 anos, construiu uma carreira de

sucesso com suas composições próprias e com
homenagens aos grandes nomes da música

.
nacional e intemacional.

Seu trabalho mais recente é o álbum Zé
Ramalho canta Beatles, lançado em agosto

deste ano.

Os ingressos estão disponíveis na secretaria da
Scar e mais informações a respeito do show

você pode conferir no 'N\NVV.scar.artbr

o a=a-roMOZA�T
Lá em 1993, estudiosos publicaram uma

pesquisa que discutia uma teoria bastante

peculiar: O Eferro Mozart

Segundo eles, as músicas do famoso

corripositor podem, temporariamente,
melhorar a habilidade de uma pessoa de

visualizar padrões espaciais.
Com base nisso, pesquisadores americanos
desenvolveram um estudo para descobrir

se as músicas de Mozart ajudariam
médicos a encontrar os aesc:imentos

responsáveis pelo câncer de cólon.
O procedimento para achar e retirar esses
crescimentos é bastante complicado e

exige murro da percepção espacial do
médico, para que ele não perfure o cólon

enquanto os elimina.
O resultado da pesquisa é surpreendente.
As taxas de desempenho dos médicos
aumentaram de 21% para 66% quando
eles fizeram o procedimento ouvindo

Mozart
É uma maneira de melhorar o

desempenho dos médicos com baixo
custo e, além disso, vcx:k deixa a sala de

cirurgia muito mais interessante com as

belíssimas composições do artista!

"

(' AGENDA
./ HOJE - Duo Camaleão Robô
Sacramentum Pub - 23h
./ HOJE - ROCKNÓBIUS
Lico Bar - 23h
./ AMANHÃ - MAGAIVERS - Atacama

- �çqOca-23h - - .-

./ AMANHÃ - Paulo HertriQue
5aaamentum·Pub - 23h

- - - "-

,

A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul está organizando a primeira edição do Festival Universitário da Canção.
O evento ocorre no dia 19 de novembro, no Centro Cultural.

As inscrições estão abertas até o dia 17 de novembro, com vagas restritas a cinco representantes por instituição.
O edital está disponível em \fvYVW.jaraguadosul.com.br e mais informações podem ser obtidas

pelo telefone (47) 2106-8700.

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou pau!icocabana@gmail.com
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Literatura e

cinemaem
saladeaula
Cerca de 54 estudantes do colégio
Bom Jesus vão exibir hoje os curta

metragens produzidos por eles

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

E o Oscar vai para... Quem
nunca imaginou escutar

esta frase? Estar na pele de as

tros hollywoodianos e receber
o maior prêmio da sétima arte?
Talvez para 54 alunos, do se

gundo ano do ensino médio do

Colégio Bom Jesus Divina Pro

vidência, este seja um sonho
distante. Mas, isso não é motivo

para não fazer cinema. Acon
tece hoje, a terceira edição do

Segundão Movie Awards (SMA).
A mostra foi criada para exibir
os curta-metragens criados por
eles e para premiá-los em dez

categorias: melhor ator e atriz,
melhor ator e atriz coadjuvan
tes, edição, figurino, trailer, di
reção, trilha sonora, fotografia,
adaptação e melhor filme. "Os

alunos estão empolgadíssimos",
diz a assessora pedagógica do
ensino médio da instituição, Si
mone Müeller.

E, não é para menos. Eles
trabalharam no projeto desde

fevereiro, quando iniciou o ano

letivo. O proponente da expe
riência foi o professor de lín

gua portuguesa, Bruno Kober.
A primeira edição foi realizada
em 2009. Com os bons frutos
da ideia, as turmas seguintes
também tiveram seus meses de
brincar de produção cinemato

gráfica. Aparentemente fazer o
filme tem tom de brincadeira,
mas na disciplina de Bruno é
coisa séria. Tudo começa quan
do os alunos precisam ler os

clássicos da literatura brasilei
ra. Bernardo Guimarães, José de
Alencar, Machado de Assis, entre
outros, se tornam íntimos da tur
ma do "Segundão". Depois des-
sa fase de leitura, chega a hora
de adaptar, ou seja, escrever um
roteiro com base na história es

colhida. "Sempre leio o roteiro.
Só depois de avaliar, libero para
que eles comecem os trabalhos
no filme", declara Bruno.

Segundo o professor, a in

tenção é que os alunos traba
lhem com a transposição da -

linguagem literária para a ci

nematográfica. Há liberdade

para os estudantes adaptarem
os grandes clássicos para nar

rativas contemporâneas, no

entanto Bruno explica que a

maioria prefere adequar a pro
dução a figurinos e cenários de

época. "Muitas dessas histórias
se perderiam se fossem moder
nizadas e um dos critérios ava

liativos é não mudar a linha de
"-

narração", acrescenta. Para as

filmagens, o material utilizado
é particular, como filmadoras e �

câmeras digitais. Alguns jovens
chegam a adquirir softwares de

edição para fazer um melhor
acabamento do filme. "Está

longe der ser algo profissional,
mas 'longe de ser �mador", or
gulha-se o professor.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

A turma do segundo ano do colégio Bom Jesus teve dias de sétima arte

Nos bastidores ou de
frente para câmeras

Ferreira, 16 anos, o maior obstá
culo ,foi a continuidade. A ado
lescente atuou como diretora.
"Ver posicionamento de atores,

ângulos. São mil detalhes e costu- I

ma ser complicado", comenta. Fe
lipe Rodriguez, 17 anos, participou
como ator principal em seu filme
"Assim, Para Sempre", uma versão
da machadiana "Esaú e Jacó". O
evento acontece hoje, a partir das
18h, no CPL (Centro Integrado de
Profissionais Liberais de Jaraguá
do Sul), apenas para convidados.

Além da avaliação escolar,
esses jovens passarão pelo crivo
de jurados especializados em al

gum aspecto da produção. Sobre
a experiência, a maioria parece
ter adorado os 20 ou 30 minutos
de fama. Marina Saade, 16 anos,
trabalhou em "Paraíso Proibido".
Ela fez a adaptação da obra "O Pri
mo Basílio" de Eça de Queirós e

salienta que suamaior dificuldade
foi conseguir "transformar" um li
vro de 500 páginas em um roteiro
de curta-metragem. Já para Giany

\
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A assessora pedagógica, SimoneMüeUer,
diz que ahmos estão "empolgadíssimos"
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Para se prender uma manada de porcos do
mato, os europeus desenvolveram uma

técnica milenar de atraí-los, através de grãos
de milho espalhados no seu caminho. Cada
dia, ao .retomarem para seus abrigos natu

rais, é levantado uma cerca, de forma que
lentamente eles serão aprisionados sem se

aperceberem por estarem extasiados com os

milhos que diariamente comem.
Um conceito de difícil definição é quando

se fala da liberdade. Muito se fala, mas pouco
se sabe, inclusive me vejo nesta contingência.
Aprimeira coisa que nos vem àmente é a visão

espacial, por conta de nossa própria limitação.
Mas a expressão vai muito além desta limita
ção. Entende-se que só existe um tipo de liber
dade: a de escolha. Esta é a única que nos é per
mitida. Escolha de aceitar ou não uma ideia,
um conceito, uma situação. Vários filósofos
têm se debruçado sobre este tema, onde um se

destaca, Jean Paul Sartre em "O Ser e o Nada".
Um livro de exercício emmetafísica.

Ametáfora dos porcos é um alerta sobre o

risco de se direcionar para um totalitarismo
de Estado, quando uma elite política atuante
está no poder. No tiroteio político que hoje
vivenciamos, os diversos programas de tirar
o Brasil da miséria através medidas simpáti
cas pela ótica social têm lá seus riscos políticos
acima descritos.

Todos os "ismos" políticos como Stali
nismo, Nazismo, Fascismo etc. começaram
com as benesses de um Estado distribuidor
de "milhínhos", através de promessas social
mente contagiantes.

Não há mal algum em fazer distribuição de
renda à moda tupiniquim das diversas bolsas

que o governo está patrocinando. Realmente
está se enfrentando um problema secular, que
levou à marginalização de milhões de brasi
Ieíros, Pelos atuais programas, as famílias que
recebem estas benesses têm um compromisso
de que seus filhos devam estudar. Aqui se per
cebe a parte nobre do projeto. O conhecimento
oferece as asas da liberdade.

Pela visão do economista, este contingente

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 a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 174/2011
-. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 4/11/2011, das 8h ás 11 h30 e das
13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 17/11/2011 9 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.
br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

começa se deliciar do bolo do PIB, pela partici
pação no consumo da sociedade, criando por
efeito um grande mercado interno. A questão
que se levanta é quando somente se dá milho
aos "porquinhos" e não os ensinar paralela
mente de como devem plantar para um dia
serem livres. Assim, corre-se o risco de uma

leva de "porquinhos" acomodados, vivendo
nas tetas do governo. Aí sim, neste caso, o tota

litarismo se manifestará, com todas suas con

sequências. Só o tempo nos dirá o que está por
trás, em termos de poder desta gentileza gover
namental. Se olharmos para diversos países,
inclusive os Estados Unidos que tanto evocam

a palavra liberdade, no fundo praticam um to

talitarismo descomunal. É lógico que se seus

cidadãos fizerem tudo direitinho como as lide

ranças pedem e impõem, através das "cercas"

legislativas, todos terão a garantia do Estado, "o
grande Irmão". Ou seja, estão todos cercados,
mas comendo o melhor milho possível.

SERGIO SEBOLD, ECONOMISTA E PROFESSOR

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 a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 173/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
·MODALlDADE:PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE HIDRÔMETROS E TRANSFORMAÇÃO
DE HIDRÔMETROS POR INDUSTRIALIZAÇÃO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 4/11/2011, das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 24/11/2011 9 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- Se- Site: WWIN.samaejs.com.br. Esclareci
mentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

DO LEITOR

OGrupo de Alcoólicos Anôni
mos de Guaramirim agrade

ce ao prefeito Nilson Bylaardt por
ter se engajado em nossa campa
nha contra o alcoolismo, pois é
uma doença progressiva, incurá
vel e fatal, levando à loucura.

Não é vergonha alguma fre

quentaruma sala deM em nossa

região. Existem vários grupos de

recuperação, se você tem proble
ma com álcool, o problema é seu,
se quer parar de beber, o proble
ma é nosso. Não perca tempo,
procure uma sala de recuperação
e seja feliz.

Luís CarlosOliveira
(Carioca), comerciante

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 3/11 às 4h50 a Sra.
Sofia K. Demathe, com idade de 97 anos.

O sepultamento foi realizado dia 3/11, às
17h, saindo féretro da capela Mortuária
do Nereu Ramos, seguindo após para o

Cemitério da mesma localidade.

• Faleceu no dia 2/11 às 10h30 a Sra.
Gertrudes Klein, com idade de 83 anos.

O sepultamento foi realizado dia 3/11, às
15h, saindo féretro da Igreja católica São

Miguel seguindo após para o Cemitério
São Miguel.

• Faleceu no dia 2/11 às 9h25 a Sra.
Elfi B. Stassum, com idade de 82 anos.

O sepultamento foi realizado dia 03/11,
às 10h, saindo féretro da Igreja da
Paz - Schoroeder, seguindo após para o
Cemitério Bom Jesus.

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASll..
ESTADODE SANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarcade Guararrúrim - CHRIS'IA INGEHIllEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgoston° 1918 - Telefone: (47) 3373-0401'

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os tftulos abaixo rela
cionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no trí
duo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita
no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A
presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da
CircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido peloap�te, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 23289 Sacado: ALIMENTOS SANT'ANNA &WEBER ITDA ME CNPJ: 08.652.706/0001-40 Ce
dente: VAlCANAIA AUTO PEÇAS aDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 2550/02 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
HAMIRIMDataVencimento: 20/10/2011 Valor: 147,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22850 Sacado:ANDERSON LUIS UBISNKI CPF: 084.897.739-47 Cedente: IMOBILIARIA BEM
VIVER LIDA CNP): 04.573.125/0001-61 Número do Título: 006/05 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento:
10/10/2011 Valor: 998,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

-

Protocolo: 23290 Sacado: CIAMAR SOLUÇOES EM AÇO E PRE-FABRICADOS LIDA ME CNPJ:
10.451.669/0001-53 Cedente: FERRAGENS HLS ITDA CNPJ: 72.380.405/0001-03 Número do Título:
O100754201 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASll.. SA
- AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 20/10/2011 Valor: 699,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23235 Sacado: DAIANE APARECIDA MARTINS CPF: 072.004.249-60 Cedente: ALL CEBEL
ESCOLADE IDIOMAS ITDA. - ME CNPJ: 09.388.371/0001-67 Número do Título: 1629 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCO SADataVencimento: 20/09/2011 Va
lor: 140,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22847 Sacado: DANIEL LUCIANO DREVECK CPF: 948.431.639-53 Cedente: IMOBIUARlA
BEMVIVER IlDACNPJ: 04.573.125/0001-61 Número doTítulo: X82/03 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento:
10/10/2011 Valor: 718,30 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23276 Sacado: EDUARTE LULEK CPF: 584.538.739-68 Cedente: COOPPRATIVAREGIONAL
AGROPECUARIAVALEDO I'IAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número doTítulo: 00366601 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM
DataVencimento: 20/10/2011 Valor: 35,80 Liquidação após a írtímação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22825 Sacado: EZAQUEU DOS SANrOS CPF: 699.200.529-49 Cedente: RCF INCORPORA
DORA ITDA CNP): 10.746.753/0001-02 Número do Título: NP0002664 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento:
10/10/2011 Valor: 400,97 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23213 Sacado: FATIMA MONSSERRAT SANTANA BRUM CPF: 451.156.480-91 Cedente:

SllMAQ S/A CNP): 79.922.639/0001-84 Número do Título: 59705*001 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIMData Vencimento:
21/10/2011 Valor: 254,85 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$15,00

Protocolo: 23242 Sacado: GLECITHEISEN CPF: 031.952.179-61 Cedente: ULEANDRO MACHADOME
CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 425 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: l'IAU UNlBANCO SADataVencimento: 15/10/2011 Valor: 255,00 Liquidação após a inti

mação: R$ 10,85, Condução: R$ 24, 14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23105 Sacado: GRACIEU SIEWES CPF: 041.580.319-58 Cedente: JAMATEX COM. EQUIP.
TEXTEIS aDA CNPJ: 04.317.708/0001-21 Número do Título: 299/9249.10 Espécie: Duplicata.de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
15110/2011 Valor: 325,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23079 Sacado: GRAZIELA MACHADO CPF: 047.604.409-09 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 085/06 Espécie: Dupllcata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Ven
cimento: 19/10/2011 Valor: 516,62 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22760 Sacado: HARIZERBINJUNIORME - SUPERMERCADOZERBIN CNPJ: 06.020.913/0001-
56 Cedente: OESA COMERCIO EREPRESENTAÇOES LIDACNPJ: 81.611.931/0001-28Número do Título:
2022978U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESC.o SA.
DataVencimento: 06/10/2011 Valor: 209,95 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23214 Sacado: HELENABERTO FELIPONI CPF: 018.023.739-00 Cedente: SILMAQ S/ACNP):
79.922.639/0001-84 Número do Título: 60979*001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 20/10/2011 Valor:
687,09 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23194 Sacado: HORAOO ANTUNES BARBOSA CNPJ: 12.388.942/0001-78 Cedente: COMER
CIO E CONFECÇOES BECHTOLD IlDAME CNPJ: 00.794.692/0001-97 Número doTítulo: 0060004Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMlRlM DataVencimento: 20/10/2011 Valor: 389,35 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23143 Sacado: IRMAOS FREITAS lANCHONETE E SORVETERIA ITDACNPJ: 10.661.828/0001-
44 Cedente:ATACADOARMARINHOSPAVAN IlDACNPJ: 75.510.404/0001-24Número doTítulo: 1201 /D
Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: ITAUUNlBANCOSADataVencimen
to: 13/10/2011 Valor: 397,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23208 Sacado: JEAN ALYSON KUSTERDE OliVEIRA CPF: 081.617.929-84 Cedente: MECA
NICA LERFEI IlDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 0478/02 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci
mento: 23/10/2011 Valor: 270,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15�00
Protocolo: 22974 Sacado: JEANCARLO CARDOSO CPF: 057.938.709-70 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 52576*002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASll.. SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 15/10/2011 Valor:
l.800,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22846 Sacado: JEFFERSON JOSÉ STEIN CPF: 028.818.039-97 Cedente: lMOBlUARJA BEM
VIVER LTDA CNP): 04.573.125/0001-61 Número do Título: X315/02 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento:
10/10/2011 Valor: 1.132,34 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 22848 Cedente: lMOBILIARIABEMVIVER LIDA CNPJ: 04.573.125/0001-
61 Número do Título: 070/03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 10/10/2011 Valor: 605,00 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23165 Sacado: IV PEUCillAS CNPJ: 07.989.969/0001-86 Cedente: JEIVILLE COMERCIO DE
ACESSORIOS ITDACNP): 05.150.251/0001-76Número do Título: 4716 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 17/10/2011 Valor:
258,60 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23303 Sacado: KATHLEN JANAINADA ROCHA - REINKE E CIA CNP): 07.117.689/0001-88 Ce
dente: GASTROTEC EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO aDAME CNPJ: 08.694.479/0001-15 Número
do Título: 085 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA
DataVencimento: 15/10/2011 Valor: 112,25 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$13,87,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22950Sacado: LEONAM FRANOSCO BERrOUKRAUSE CPF: 009.637.499-35 Cedente: BFAC
ASSESSORIA COMERCIALE FOMENTO ITDA-ME CNPJ: 03.893.387/0001-40 Número do Título: 1676/3
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRlM DataVencimento: 14/10/2011 Valor: 624,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23086 Sacado: MAlKO FELIPE DA SILVA DE MIRA CPF: 076.956.949-83 Cedente: SILMAQ
S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 43357*006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
18/10/2011 Valor: 233,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23130 Sacado: MARCOSANTONIO REINERTCPF: 028.603.269-44 Cedente: PIASTICOS ZA
NOTTI aDA CNPJ: 03.532.453/0001-57 Número do Título: 062612-10 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: l'IAU UNlBANCO SA DataVencimento: 13/10/2011 Valor: 1.876,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23209 Sacado: METALURGlCA TOP AR ITDA CNPJ: 05.326.168/0001-05 Cedente: PlRAMIDE
AUTO PEÇAS ITDA CNPJ: 04.408.767/0001-05 Número do Título: 30/1234-1 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Venci
mento: 24/10/2011 Valor: 950,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23119 Sacado: PAULO GIIMAR VAlCANAlA CPF: 687.967.579-49 Cedente: MARCO MER
CANTIL IlDA CNPJ: 05.324.909/0001-19 Número doTítulo: 60309 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 11/10/2011 Valor: 1SO,00 liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23292 Sacado: SOLIANICEUADEMORAIS CPF: 059.421.549-88 Cedente: RCF INCORPORA
DORA ITDA CNPJ: 10.746.753/0001-02 Número doTítulo: NP0002872 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: B�CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento:
20/10/2011 Valor: 407,99 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocelo: 23099 Sacado: STELA RAQUEL KAZMIRSKI PRAWUTZKI CPF: 729.567.719-49 Cedente:
CARINARODRIGUESDE FREITASVIZZOTO CNPJ: 07.636.901/0001-13 Número doTítulo: 4488 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venci
mento: 16/10/2011 Valor: 370,70 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 44,10, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23092 Sacado: VITAL INDUSfRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUNCIONAIS ITDA ME
CNP): 08.058.394/0001-40 Cedente: OZESKI INCORPORADORAADM. E EMPREENDIMENTOS lMOBI
LIARIOS IlDA CNP): 79.251.534/0001-40 Número do Título: 5212/ II Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 16/10/2011 Valor:
900,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

\

Guaramirim, 4'de novembro de 2011.

CfIRIS'lAINGEHIllEWAGNER, lnterventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Família Pedri realiza 3º encontro
o salão da igreja
luterana Apóstolo
Paulo, na Vila Lenzi,
deve receber cerca
de 400 pessoas no

próximo sábado

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

SÔNIA PILLON

030 Encontro da,Família�edri,
que acontecera a partIr das

9h de sábado, no salão de festas
da igreja luterana Apóstolo Paulo,
deve reunir em torno de 400 des
cendentes de Magdalena Negher
bon Pedri e Isidoro Pedri, incluin
do os 21 netos vivos que levam o

mesmo sobrenome. Os Pedri estão

espalhados por todo o BrasiL
O cardápio terá três opções

de macarronada: alho e óleo, bo
lonhesa e frango, regados por urn
bom vinho. Os custos estão sendo
bancados pelos 22 integrantes da

IJATEr.mpAPCJ

Time.live hoje

ANA LAÍS SCHAUFFERT

comissão organizadora. -"As pesso
as que participarem do encontro

não pagam, mas vamos deixar urna
'caixinha' para contribuição espon
tânea", observa Jair Pedri, 41 anos.

Os organizadores farão
-

sor

teio de brindes, entrega de placas
de metal para cada um dos netos

O evento sobre o meio digital de Iaraguã do Sul, Time.live, tem
continuidade hoje a partir das 20h, no auditório daAcijs, com
uma mesa-redonda sobre Bootstrapping: Como empreender
digitalmente sem dinheiro. Os convidados são: Ricardo

Nogueira Magri, executivo da divisão nacional da startup
Flags; Filipe Baldo, eleito um dos principais startupers do Brasil .

pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios e Cleiton
Castelhano, Diretor Comercial do Grupo Dez de Comunicação,
além do diretor comercial do Por Acaso Comunicação, Max Pires.
O valor do ingresso é R$ 10 (inteira). A venda individual será
apenas na hora, antecipadamente apenas para grupos.

presentes e para o mais idoso,
mais' jovem e o descendente di
reto que veio de mais longe para
a festividade. A confraternização
da "grande família Pedri" contará
com a apresentação do coral ita
liano Fratelli Trentini, composto
por 20 pessoas.

O lo Encontro da Família Pedri
aconteceu em 14 de setembro de
2008 e reuniu 336 pessoas. Na se

gunda edição, em 6 de setembro
de 2009,361 pessoas ássinaram o

livro de presenças. O 40 Encontro.
dos Pedri será em 2013.

Segundo Jair, a ideia de reunir

os descendentes dos Pedri surgiu
em 2006, quando o primo Sebas
tião, 61 anos, começou a pesqui
sa sobre a árvore genealógica da
famílía. Isidoro Pedri nàsceu em 7

de maio de 1855 em Cagno, região
de Trento, no Norte da Itália, e em
1875 veio para o Brasil, acompanha
do da futura esposa, Magdalena, e
dos futuros cunhados, Frederico e

Ágata Negherbon. Desembarcaram
primeiro no porto de Itajaí. Isidoro
e Magdalena se casaram em 31 de

março de 1878 na igreja São Paulo

Aposto, em Blumenau.
Em 1890, o casal, que teve 11 fi

lhos, muda-se para Iaraguá do Sul
e passa a morar na Barra do Rio
Molha. Isidoro Pedri foi próspero
comerciante de secos e molhados,
teve curtume, engenhos de farinha
e arroz, e fundou a primeira cerve
jaria da cidade. Conforme relato
no livro do centenário de funda

ção da cidade, escrito por Emílio
da Silva, "Isidoro Pedri foi urn dos
homens mais ricos da região". Dá
seu nome à rua onde está instala
do o Senai de Jaraguá do Sul.

DANIEL MAFRA

SUCESSO
DEPfJBLICO
O primeiro Luau
em Cristo realizado

pelo movimento
de Emaús, Colégio
Marista e Paróquia
São Sebastião,
no último dia 29,
foi um sucesso,
reunindo mais de
1300 pessoas.

Programação:
Jo,nal da Band .. Das 6:00 h as 7:00 h

Aí-nesentaçãO: Tim Francisco

A Hora do Ronco .. Das 7:00 h as 9:00 h
Humor e irreve_rência na sua manhã I

Manhã Show .. Das 9:00 h as 12:00 h
Variedades, prêmios 'e a

participaçãodo do Quvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programa da Tarde· Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmios e a partiCipação do ouvinte

Apresentação: Marcelo .Strack

Fone: 3375-0500 www.·ban.dfrn99.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FUTSAL

ADJ briga por vaga na
final do Catarinense
Equipe vai a Capivari
precisando apenas de
um empate no tempo
normalpara garantir
uma vaga na decisão

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

QsonhO de chegar à final do Campeona
to Catarinense está cada vez mais perto

para a AD] /FME. A delegação viajou ontem
ao Sul do Estado, onde enfrenta hoje, às 20h,
Capivari de Baixo, pelo jogo de volta da se

mifinal. Como venceu em ]araguá do Sul,
por 4 a 1, a equipe jaraguaense precisa ape
nas de um empate ficar com a vaga na deci
são. Em caso de derrota, a partida vai para
a prorrogação. Se permanecer o empate no

tempo extra, o vencedor será definido nos

pênaltis.
Se dentro de quadra a equipe está con

fiante, é porque fora há alguém passando
sua experiência e dando suporte aos jogado
res. Esse papel é desempenhado por Renato
Vieira, que está ·há dez anos em Jaraguá do'
Sul, contribuindo na formação de craques
para o futsal. Natural de Chapecó, o treina
dor mudou de cidade para trabalhar com as

categorias de base da AD] /FME, que conta

va apenas comAugustinho Ferrari.
Como também treinava a equipe sub-20,

Renato acabou tendo contato com a equi
pe adulta. "lá fiquei como auxiliar do time

principal e dava suporte. Ajudava também a

recuperar jogadores que se machucavam e

iam treinar com o sub-20", conta o treinador.
Caso a AD] /FME passe por Capivari de Bai

xo, será aprimeira vez que Renato participa
rá de uma decisão comandando diretamen
te a equipe adulta. Sobre o desafio de estar à
frente do time principal, ele se diz tranquilo,
até porque o time de hoje é uma mescla en

tre experiência e juventude.

A semifinal

Apesar da goleada em Iaraguá, Renato
acredita que o jogo será difícil. (IA gente sabe

que não vai ser fácil, mas vamos buscar o
resultado e jogar para classificar", garante.
O treinador ainda destaca os talentos indi
viduais como principal qualidade da equi
pe de Capivari. "Vamos manter a marcação,
mas sem deixar de atacar, mesmo podendo
apenas empatar. Aqui (Jaraguá do Sul) foi
um jogo duro e lá, na casa deles, também
não será diferente", explica.

Iédson, que cumpriu suspensão no pri
meiro jogo e não entrou em quadra, volta e o

time estará completo. A viagem, que aconte
ceria às 14h, foi antecipada para o meio dia.

Jogadores realizam o último treinamento naArena antes de embarcarem nano ao Sul do Estado

BufIalos vão enfrentar o Vasco na segunda fase
OVERTIME

Vindo de um vice-campeona
to no Estadual, o Corupá Buffalos
começou o Torneio Touchdown

,de forma arrasadora, A primeira

A primeira fase do Torneio
Touchdown chegou ao fim e a

equipe do Corupá Buffalos ter

minou. na segunda colocação
em seu grupo, com cinco vitórias
em cinco jogos. Na primeira co

locação ficou o Corinthians Ste
amrollers e em terceiro, o Vasco
da Gama Patriotas, adversário
da manada no wild cards. O con

fronto estámarcado para o dia 12

deste mês, ainda sem local defi
nido. Se passar pelo time carioca,
o Buffalos vai à semifinal e, con

sequentemente, estará entre as

quatro melhores equipes do Bra
sil. Para reforçar a equipe, a dire
toria fez uma seletiva no último
feriado e reuniu 19 candidatos.

Campanha

Manada de Corupá entrando
em apupo pela última partida

vítima foi o Ponta Grossa Phan
tons e o placar ficou em 35 a O.
No segundo jogo, mais um placar
elástico: 31 a 3 em cima do San
tos Tsunami, em Santos. Embala
do pelas duas vitórias, a manada
foi mais uma vez a São Paulo e

atropelou o Palmeiras Locomo

tives, vencendo por 17 a 14. Na

quarta rodada, contra o Curitiba
Predadores, no Paraná, avitória foi
mais apertada: 9 a 6. A última ro

dada aconteceu no mês passado e

o adversário foi mais uma vez um

time paranaense. Voltando a jogar
em Corupá, o Buffalos venceram

o Curitiba Hurricanes 'por 23 a 6 e

garantiram a vagana segunda fase.
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Henrique Porto

Tapetão
EaPrimeironafoiparar no
tapetão. OIIBordados ingressou
pela segunda vez com um recurso

contra a Vitória, pela utilização de
atleta irregular.Da primeira vez

o auriverde levou a melhor, pois
provou que o atleta em questão
não poderia serpunido duas vezes

Filho de Peixe
Depois de Filipe Luís e Jean
Deretti, mais um atleta de

Jaraguá do Sul está sendo

lapidado para brilhar no

Figueirense. Trata-se do Cleyton,
que no último fim de semana
marcou três vezes na goleada de
5 a O sobre o Joinville, pela final
do Catarinense Juvenil. Ele é
filho de Alfredo 'Bíro' Gonçalves, .

ex-jogador profissional e atual
técnico do Jaraguá. Segundo.
Biro, outro atleta local que logo
deve despontar no Figueirense
é o zagueiro Bruno, filho do
veterano Paulo Sergio, do
Atlético Independente.

Falsal
Um ano de trabalho na

reconstrução do futsal

jaraguaense estará em jogo
logo mais, quando aADJ/FME
enfrenta o Capivari de Baixo. É
verdade que chegar tão longe
no Catarinense não estava no

planejamento inicial, mas como
as portas foram se abrindo,
nadamelhor do que aproveitar
a oportunidade para ganhar
moral e voltar com tudo à

Liga Futsal em 2012.

Peladáo
Confesso que estava relapso com
relação ao Peladão. Sequer havia
ido ao ginásio acompanhar os
jogos. Fui na última terça-feira
assistir à partida entre Kaiapo's
e Baumann. Gostei bastante
da evolução da Kaiapo's. Com
a inclusão de algumas peças,
conseguiram deixar a equipe
mais competitiva e homogênea.
Além deles, Kiferro e Noite à
Fora estão na semifinal.

henriqueporto@yahoo.com.br .

namesma competição. Porém,
desta vez a situação parece ser
outra. O atletafoi expulso no
Aspirante e na sequência entrou
em campo pelo Titular. Vamos
verqual vai ser o entendimento
neste caso.Em tempo, o atleta a ser
julgado éo mesmo.

Jaraguá

MERCA.DO

reuniu com o seu agente e o vice

presidente de futebol do clube,
Roberto Frizzo. Também parti
ciparam do encontro o diretor
financeiro, Marcos Bagatella, e

André Sica, advogado do clube.
Na reunião, ficou definido que o

Palmeiras concederia uma licen

ça de dez dias a Kleber. O prazo
venceu ontem.

O jornal Folha de São Paulo

apurou que caso o Palmeiras não
aceite a proposta do Grêmio, o

clube terá que reintegrar o jo
gador ao elenco. A possibilida
de desagrada o treinador Luiz

Felipe Scolari. Caso não haja
acordo, Kleber deverá mover

uma ação contra o time do Par

que Antarctica. Sem vencer há
sete jogos, o Palmeiras ocupa a

l3a colocação no Campeonato
Brasileiro, com 41 pontos.

Kleber pode trocar
de clube em breve
,

Idolo até pouco tempo no Palestra
Itália, o atacante já não está mais
em sintonia com a' diretoria

AGÊNClAFOLHAPRESS

!i Afastado do Palmeiras há

quase um mês, após liderar
um motim entre os jogadores

� do elenco, o atacante Kleber
.

ainda está com o futuro incerto
dentro do clube. Ontem, acon-

O SportClub Jaraguá dáum
até logo para seu torcedor
neste sábado. Sem chances de

classificação na Divisão de teceu uma reunião entre o em-

Acesso, espera ao menos se presário Giuseppe Dioguardi,
despedir em grande estilo. Joga que representa o atleta, e dire-
como visitante no estádio do 1 tores do Palmeiras.
Botafogo, contra o Pinheiros de �Rodeio. Apesar de não alcançar �
a vaga na semifinal, o clube
vem seguindo seu planejamento
estratégico à risca. Esse é o
caminho!

.

Juventus
Existem teimosias que
não entendo. Est311108 na
reta final do Brasileirão e o

Iuvenrus insiste ea: jogar aos I

domingos, às 16h. É verdade
que o' go seria deficitário
eU1 qualquer horário, luas
existem formas de atenuar.
E não adianta dizer que
torcedor de verdade vai
Se assim for, a torcida
juventína não passa de 25
pessoas. Este foi o público
contra o Ioaçaba.

r

Segundona
A bola rola no sábado

pelos jogos de ida da fase
semifinal da Segundona. Em
Guaramirim, no Rodolfo Iahn,
o Avaí recebe o Noite à Fora.
No Claudio Tomaselli, em
Schroeder, o Operário/Unidos II

encara O Rio Cerro. Pelas iM

campanhas na primeira fase,
Rio Cerro e Noite à Fora são
favoritos. Mas é bom lembrar

que') Avaí já aprontou para
cima da Ponte Preta.

Inlerbairros
Namanhã de domingo acontece o jogo de ida da final da 3a Copa
Interbairros . .A Ilha daFigueira recebe aTifaMartins, naVila Lalau. Pela
primeira vez vejo o domínio da Ilha da Figueira realmente ameaçado
na competição. Assisti a alguns jogos daTifaMartins e o time
arrumado.A base é o Tigre, que foi semifinalista do últimoVarzeano.

No encontro, Dioguardi apre
sentou uma proposta oficial do
Grêmio para contratar o ata

cante. A informação foi dívul-

I

gada pelo empresário Jorge Ma
chado, que está representando
o clube gaúcho.

"Já foi passada a proposta
para ele (Dioguardi) e a infor
mação que eu tive é que hoje
(ontem) acontecerá uma reunião
para definir toda a situação. Ele
(Giuseppe Dioguardi) já passou
verbalmente a proposta do Grê
mio para a diretoria do Palmei
ras", diz Jorge Machado em en

trevista à Rádio Gaúcha.

No Palmeiras
No último dia 24, Kleber se

DIVULGACÃO

Adeta apelidado de gladiador passou de herói a vilão no time paulista

Neymar volta a treinar pelo Santos após viagem
Após ganhar folga e viajar a

NovaYork, o atacante Neyriiar re
tornou aos treinos do Santos on-

ii tem. Ele participou de um cole
tivo dirigido pelo técnico Muricy
Ramalho, que voltou a comandar
os treinamentos após ficar duas
semanas afastado em virtude de
uma hérnia de disco.

Neymar estava de folga .des-

de sábado, quando marcou os

quatro gols da vitória sobre o

Atlético-PR por 4 a I, no Pacaem

bu, pelo Campeonato Brasileiro.

Logo após a partida, o jogador
viajou a Nova York, onde no do

mingo deu o pontapé inicial do

jogo entre New York Red Bulls
e Los Angeles Galaxy, pela MLS

(Major League Soccer, a liga nor-

te-americana). O convite partiu da
Red Buli, que patrocina o atleta.

No treinamento de ontem,
Muricy Ramalho escalou a dupla
de ataque com Neymar e Borges.
O meio de campo teve Adriano,
Henrique, Arouca e Paulo Henri

que Ganso, que deve retornar ao
time no duelo contra o Vasco, no
domingo, naVila Belmiro.
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Mulher sofre agressões
Na tarde de quarta-feira, por volta das 16h30, uma prostituta
foi agredida na rua Ervino Hanemamm, bairro Avaí, em
Guaramirim. Amulher de 47 anos estava na residência de um
homem de 45 anos. No local, ele quis que ela mantivesse relações
sexuais com ele e com seu filho de 21 anos, ao mesmo tempo. Com
a recusa, o pai do rapaz agrediu mulher, que ficou ferida no cotovelo,
no braço direito e teve a costela fraturada. O filho do agressor
segurou o pai e amulher conseguiu fugir da casa. Os dois
homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.

J"Hr

INJi'FII�iÇll,(l
Menores em
motocicleta

A]VIE.AtCg�II.
Invasão à
residência
Na noite de quarta-feira, por volta das 21h30,
a Polícia Militar deteve um acusado de tentar

esfaquear outro homem na rua Izidio Carlos

Peixer, bairroVila Freitas, em Guaramirim. AVÍtima
disse que seguiu para casa após se envolver em
uma discussão de bar e foi seguido pelo homem,
que invadiu a residência e tentou esfaqueá-lo. O
agressor foi detido pela PM e encaminhado para a

Delegacia de Polícia de Guaramirim.

Ummenor de idade foi flagrado dirigindo
umamotocicleta, modelo Ronda CG, na
noite de quarta-feira, por volta das 23h40. Na
carona estava outro menor. APM abordou
os jovens na rua Padre Alberto Jacobs, bairro
Vila Lenzi, e constatou que o licenciamento
damotocicleta também estava vencido. A
moto foi recolhida e os adolescentes foram
levados para a Delegacia de Polícia. ACIDENWfE.

Homem foge após colisão
Uma colisão entre motocicleta e automóvel deixou uma jovem
de 18 anos ferida na noite.do feriado de Finados O acidente
aconteceu por volta das 20h, na ruaBerthaWeege, bairro Barra
do Rio Cerro. A jovem estava na garupa de uma motocicleta, de
placa de Rio Negrinho, conduzida por um jovem, também de 18

anos. Amoto colidiu contra um automóvel; modelo Fiat Strada de
placa de Jaraguá do Sul, conduzido por um homem de 27 anos. O
motorista da moto fugiu sem prestar socorro à vitima, que sofreu
lesões leves. Logo depois, o jovem foi preso em flagrante pela PM
por dirigir sem carteira de habilitação.

TENTATIVA DE FtJRTO

Dois casos registrados no feriado
Durante o feriado de Finados, a padariaMiranda, localizada na rua 28 de Agosto, no centro
de Guaramirim, foi invadida por dois homens. A PolíciaMilitar verificou que os ladrões
haviam forçado a janela lateral do estabelecimento. Um dos ladrões foi detido pela PM e o

outro conseguiu fugir do local. O homem detido possuía R$ 29 emmoedas da padaria. Ele foi
encaminhado para a Delegacia de Polícia. Já no centro de Jaraguá do Sul, dois adolescentes
foram flagrados furtando dois pares de chinelos no Supermercado Angeloni, localizado na rua

Barão do Rio Branco. Os jovens deixaram os chinelos usados no local e saíram com os novos,

que custavam R$ 9,90 cada. Os dois rapazes de 13 anos foram encaminhados à Delegacia.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL- SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, parapagamento.
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 os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 192084/2011 Sacado: ALMERINDO VICENTE DA SILVA Endereço: RUA DOMINGOS
ROSA993 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-010Credor: JJS CALCADOSLIDAME Portador: - Espécie:
DMl- N'Titulo: 01/'628 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 90,00 - Data parapagamento: 09/1112011-
Valor total a pagarR$16O,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 90,00 - Juros: R$ 0,45 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 192085/2011 Sacado: ALMERlNDO VICENTE DA SILVA Endereço: RUA DOMINGOS
ROSA 993 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-010 Credor: JJS CALCADOS LIDA ME Portador: - Es

pécie: DMl - N' Titulo: 01/627 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 115,00 - Data para pagamento:
09/1112011-Valor total a pagar R$185,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 115,00 - Juros: R$ 0,57
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 192012/2011 Sacado:ALMIROJOAOVICENTE Endereço: RUAMANOELFRANCISCODA

COSTA, 1635 - VIEIRAS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-000 Credor: MARCIO INGO MILCKE - EPP Por
tador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 2316/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,05 - Data para paga
mento: 09/11/2011- Valor total a pagar R$476,32Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,05 - Juros:
R$1,06 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192217/2011 Sacado: AUGUSTO PORTO Endereço: RUA BERNARDINA BITENCURT
MUEllER 143 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-530 Credor: SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FER
RAMENTAS lIDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 111123528 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 345,00 - Data para pagamento: 09/11/2011-Valor total a pagarR$416,46 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 345,00 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 192428/2011 Sacado: CLEIATHEIS Endereço: RUATERESANATW BUTZKE 40 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89250-000Credor: J.G. INSTITUTO DABELEZALIDAEPP Portador: - Espécie:DMl- N°
Titulo: 75 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 209,00 - Data para pagamento: 09/11/2011-Valor total a
pagar R$285,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 209,00 - Juros: R$I,18 Emolumentos: R$ 10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192063/2011 Sacado: CORUPA MAQUINAS DE COSTURA LIDA ME Endereço: RUA
JORGE LACERDA - 125 - CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ROLEMAK COMERCIAL
LTDA. Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 6-2l8C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 635,33
- Data para pagamento: 09/11/2011- Valor total a pagar R$753,49 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 635,33 - Juros: R$ 13,34 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 49,92

.

Apontamento: 192360/2011 Sacado: D'BAUMANN TEC.SEGURANCA EM ENG. TERMICA LIDA En

dereço: RUA BERTHAWEEGUE 345 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: VIAJARE TURISMO
LIDA Portador: - Espécie: DS - N° Titulo: 2223 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1".621,66 - Data

para pagamento: 091ll/2011- Valor total a pagar R$1.792,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.621,66 - Juros: R$ 95,13 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 20,31

Apontamento: 192361/2011 Sacado: D'BAUMANN TEC.SEGURANCAEM ENG. TERMICALIDA Ende

reço: RUABERTHAWEEGUE 345 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500Credor:VIAJARETURISMO LIDA
Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 2274/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$192,00 - Dataparapaga
mento: 09/1lI2011-Valor total a pagar R$278,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$192,00 - Juros:
R$11,32 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192362/2011 Sacado: D'BAUMANN TEC.SEGURANCA EM ENG. TERMICA LIDA En

dereço: RUA BERTHAWEEGUE 345 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: VIAJARE TURISMO
LIDA Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 2266/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.510,98 - Data

para pagamento: 091ll/2011- Valor total a pagar R$1.678,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.510,98 - Juros: R$ 92,67 Emolwnentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 20,31

Apontamento: 192363/2011 Sacado: D'BAUMANNTEC.SEGURANCAEM ENG. TERMICA LIDA Ende
reço: RUABERTHAWEEGUE 345 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor:VIAJARETURISMO LIDA
Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 2181/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 278,57 - Data para paga
mento: 09/1lI2011- Valor total a pagar R$371,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 278,57 - Juros:
R$17,54 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192364/2011 Sacado: D 'BAUMANN TEC.SEGURANCAEM ENG. TERMICA LIDA Ende

reço: RUABERTHAWEEGUE 345 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: VIAJARETURISMO LIDA
Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 2222/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 476,07 - Data parapaga
mento: 09/11/2011- Valor total a pagar R$581,27 Descrição dos valores: Valor do títúlo: R$ 476,07 - Juros:
R$ 29,99 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192365/2011 Sacado: D 'BAUMANNTEC.SEGURANCAEM ENG. TERMICALIDA Ende

reço: RUABERTHAWEEGUE 345 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: VIAJARETURISMO LIDA
Portador: - Espécie:DP - N°Titulo: 2245/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 330,00 - Data para paga-

.

menta: 09/1112011-Valor total a pagar R$426,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 330,00 - Juros:
R$ 21,01 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192366/2011 Sacado: D'BAUMANN TEC.SEGURANCA EM ENG. TERMICA LIDA En

dereço: RUA BERTHAWEEGUE 345 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: VIAJARE TURISMO
UTIA Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 2236/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.423,50 - Data

para pagamento: 09/11/2011- Valor total a pagar R$1.590,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.423,50 - Juros: R$ 92,05 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 20,31

Apontamento: 192367/2011 Sacado: D'BAUMANN TEC.SEGURANCA EM ENG. TERMICA LIDA En

dereço: RUA BERTHAWEEGUE 345 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: VIAJARE TURISMO
LIDA Portador: - Espécie: DP - N'Titulo: 2180/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.422,24 - Data

para pagamento: 09/11/2011- Valor total a pagar R$1.589,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.422,24 - Juros: R$ 92,44 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 20,31

Apontamento: 192368/2011 Sacado: D'BAUMANN TEC.SEGURANCA EM ENG. TERMICA LIDA En

dereço: RUA BERTHAWEEGUE 345 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: VIAJARE TURISMO
LIDA Portador: - Espécie: DP - N° Titulo: 2157/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.130,13 - Data

para pagamento: 09/11/2011-Valor total a pagar R$2.353,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.130,13 - Juros: R$147,68 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192369/2011 Sacado: D'BAUMANN TEC.SEGURANCA EM ENG. TERMICA LIDA En

dereço: RUA BERTHAWEEGUE 345 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: VIAJARE TURISMO
LIDA Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 2122/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.719,68 - Data

para pagamento: 09/11/2011- Valor total a pagar R$1.914,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.719,68 - Juros: R$ 119,23 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192370/2011 Sacado: D'BAUMANN TEC.SEGlIRANCA EM ENG. TERMICA LIDA En

dereço: RUA BERTHAWEEGUE 345 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: VIAJARE TURISMO
LIDA Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 2195/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.179,50 - Data

para pagamento: 09/11/2011- Valor total a pagar R$1.335,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.179,50 - Juros: R$ 80,99 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 20,31 .

Apontamento: 192371/2011 Sacado: D'BAUMANN TEC.SEGURANCA EM ENG. TERMICA LIDA En

dereço: RUA BERTHAWEEGUE 345 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: VIAJARE TURISMO
LIDA Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 2238/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.285,80 - Data

para pagamento: 09/11/2011- Valor total a pagar R$1.445,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.285,80 - Juros: R$ 84,00 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 20,31

Apontamento: 192372/2011 Sacado: D'BAUMANN TEC.SEGURANCA EM ENG. TERMICA LIDA En

dereço: RUA BERTHAWEEGUE 345 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: VIAJARE TURISMO
LIDA Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 2158/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.572,75 - Data

para pagamento: 09/11/2011- Valor total a pagar R$3.881,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$
3.572,75 - Juros: R$ 233,41 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 191993/2011 Sacado: EDSON JOSE LOURENCO Endereço: JOSE THEODORO RIBEIRO
1014APTOl- JaraguádoSul-SC- CEP: - Credor: COMERCIO DE CELULARES BANDEIRALIDAME
Portador: - Espécie:DMl·- N°Titulo: 1987009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 24,15 - Data para pa
gamento: 09/11/2011-Valor total a pagar R$94,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 24,15 - Juros;
R$ 0,27 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 192110/2011 Sacado: ESTAMPARIAMAISBRASIL LIDA ME Endereço: RUA JACOB DA
SILVA 641 FUNDOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-390 Credor: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS
SA Portador: - Espécie:DMl-N'Titulo: R002890X - Motivo: falta de pagamentoValor: R$10.667,00 - Data

para pagamento: 09/1lI2011-Valor total a pagar R$10.793,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$
10.667,00 - Juros: R$ 56,89 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 192422/2011 Sacado: FABIANEALBERTI Endereço: RU ERWINOMENEGOTTI 271 CASA
33 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000Credor: AYMORECREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
TO S/A Portador: - Espécie: CT - N° Titulo: 136/20015621886 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
6.249,62 - Data para pagamento: 091ll/2011-Valor total a pagarR$7.259,80 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 6.249,62 - Juros: R$ 939,52 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 .Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 192227/2011 Sacado: JAIME DE MORAES Endereço: RUA BERNARDINO BRESSANl175
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89265-730 Credor: MAT. CONSTR. HORIZONTELIDAME Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,00 - Data para pagamento: 09/11/2011-Va
lor total a pagarR$232,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,00 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 192125/2011 Sacado: JOAO MARIA BISCAIA DE LIMA Endereço: RUA JOAO PLANIN
CHECK 60 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor:VALDOClR HAAS ME Portador: - Espécie:DMl
- N'Titulo: 29361-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 236,00 - Data para pagamento: 09/1lI2011-Valor
total a pagar R$305,92Descrição dos valores: Valor do título: R$ 236,00 - Juros: R$ 0,78 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 192123/2011 Sacado: LAURlDE ALVES CARVAlHO Endereço: RUA ERNESTO LESS
MANN 435 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-300 Credor:VALDOCIR HAASME Portador: - Espécie: DMl
- N°Titulo: 29034-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$160,00 - Data para pagamento: 09/11/2011-Va
lor total a pagarR$231,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$160,00 - Juros: R$ 0,53 Emolumentos:

.

R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 191995/2011 Sacado: LEANDRO BAHlENSE FERNANDES Endereço: RUA PEDRO GES
SER 206 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: COMERCIODE CELULARESBANDEIRALIDAME
Portador: - Espécie; DMI - N° Titulo: 0793008 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$131,00 - Data para
pagamento: 09/1lI2011- Valor total a pagar R$207,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 131,00
- Juros: R$I,48 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$20,31

Apontamento: 192259/2011 Sacado: MlLENADE LIMAMACI-IADO Endereço: RUA CHRISTINA ENRl
CONI MARCATIO 44 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-423 Credor: KRAMARO CONFECCOES lIDAME

.
,

I

Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 000392-006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 362,04 - Data para
pagamento: 09/11/2011- Valor total a pagar R$431,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 362,04
- Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 191585/2011 Sacado: NEIDE DE SOUZA DA SILVA Endereço: RUA NEURA MARIA
PRESTINl29 - JARAGUADO SUL - CEP: 89267-120 Credor: ULEANDROMACHADOME Portador: - Es

pécie: DMl - N° Titulo: 041/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 490,00 - Data para pagamento:
09/11/2011-Valor total a pagarR$561,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 490,00 - Juros: R$I, 14
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 191981/2011 Sacado: NEUSA RESENDE MACHADO Endereço: RUA 25 DE JUUIO 360
APTO 302 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor: CONDOMlNIO RESIDENCIAL SAINTMO
RlTZ Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 3021011- Motivo: falta de pagamentoValor: R$186,03 - Data

para pagamento: 09/11/2011- Valor total a pagar R$255,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$
186,03 - Juros: R$ 0,68 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dili

gência: R$ 14,24

Apontamento: 192090/2011 Sacado:NOBILLEDESIGNDEAMBIENTESLIDAME Endereço:RUA25 DE
JUUIO 1971 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: MOVEIS DAlCO INDUSTRIA E COMERCIO
LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: Nl008689/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 360,77 -

Data para pagamento: 091ll/2011- Valor total a pagar R$421,38 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 360,77 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 5,11

Apontamento: 192156/2011 Sacado: REJANECLYMENTEROCHA Endereço: RUAWAlTER JANSSEN 50
APTO 104 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89251-340 Credor: CONDOMlNIO EDlFICIO GAIA Portador: - Es

pécie:DMI - N°Titulo: 0000000625 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 442,83 - Data para pagamento:
09/11/2011-Valor total a pagarR$509,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 442,83 - Juros: R$ 2,21
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 192175/2011 Sacado: RENATA CRISTINA DE ABREU Endereço: RUA FRIEDRICH WI
LHELMSONNENHOHL 462 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-320 Credor: ALL CEBELE IDIOMAS LIDA
ME Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 1541- Motivo: falta de pagamentoValor: R$195,00 - Data para
pagamento: 09/11/2011-_Valor total a pagar R$268,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 195,00
- Juros: R$ 2,60 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$15,76

Apontamento: 192202/2011 Sacado: RONALDO FRUCTUOZO Endereço: RUAMAXEUGENIO ROBER
TO ZIEMANN 121 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-360 Credor: INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTEN
ClA SOCIAL HOSPITA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 926 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.520,79 - Data para pagamento: 09/1lI2011-Valor total a pagar R$2.598,33 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.520,79 - Juros: R$ 8,40 Emolumentos: n$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 191960/2011 Sacado: ROSADESARON COM CONFTRANSPORTES Endereço: RUA JOSE
PICOm 133 SAL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-350 Credor: MARIATERESINHA KOHLERME Por
tador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 1987C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 219,00 - Data para paga
mento: 09/11/2011-Valor total a pagarR$291,06Descrição dos valores: Valor do título: R$ 219,00 - Juros:
R$ 0,65 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 192083/2011 Sacado: RUI MARTUCHI Endereço: RUA FRANCISCO JACOMlNI 495 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89258-451 Credor: rrs CALCADOS LIDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
02/616 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 61,50 - Data para pagamento: 09/1lI2011- Valor total a
pagar R$131,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 61,50 - Juros: R$ 0,26 Emolumentos: R$ 10,85-
Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

. Apontamento: 192183/2011 Sacado: SENIOR CONFECCOES LIDA-ME Endereço: ESTHERlA LENZI
FRIEDRICH 117 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: ZANOTTI SA Portador: - Espécie:
DMl - N° Titulo: 0041247/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.473,35 - Data para pagamento:
09/11/2011- Valor total a pagarR$1.554,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.473,35 - Juros: R$
16,20 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 192184/2011 Sacado: SENIOR CONFECCOES LIDA-ME Endereço: ESTI-IERIA LENZI
FRIEDRICH 117 - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: ZANOTTI SA Portador: - Espécie:
DMl - N° Titulo: 0047050/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.438,05 - Data para pagamento:
09/1lI2011-Valor total a pagar R$1.515,07 Descrição dos valores: Valor do títúlo: R$1.438,05 - Juros: R$
12,46 Frnolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 192186/2011 Sacado: SENIOR CONFECCOES LIDA-ME Endereço: ESTHERIA LENZI
FRIEDRICH 117 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: ZANOTTI SA Portador: - Espécie:
DMl - N° Titulo: 0050573/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.298,57 - Data para pagamento:
09/1lI2011- Valor total a pagar R$1.377,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.298,57 - Juros: R$
14,28 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191979/2011 Sacado: SUZINEIVUAPARECIDA OSSVIEIRA Endereço: RUA JOAO FRAN-
f ZNER393 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-640Credor: CERVOSULDISTRIBUIDORADEMEDICAMEN

TOS LIDA. Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 20686494 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 614,64
- Data para pagamento: 09/11/2011-Valor total a pagar R$687,55 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 614,64 - Juros: R$ 2,25 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$15,76

Apontamento: 192017/2011 Sacado: UNlAO MOTORES ELETRICOS I.TDA. Endereço: RUA BERNARDO
GRUBBA 180 - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89251-020 Credor:WI-llTEMARTINS GASES INDUSTRIAIS
l.JDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 924673-001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 907,51 -

Data para pagamento: 09/11/2011-Valor total a pagar R$973,88 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 907,51- Juros: R$I,81 Emolwnentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 9,66

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
04/11/2011.

Iaraguá do Sul (SC), 04 de novembro de2011.
Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto - Total de títulos publicados: 40v
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