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Matrículas para
novos alunos

.

.

encerramhoje
·A diretoria de ensino fundamental da Secretaria de Educação
informou que algumas unidades escolares têm sido mais

procuradas. Porém, afirma que é preciso equilíbrio na

ocupação de vagas para não comprometer a qualidade de
.

ensino com a superlotação nas salas de aula.

EDUARDO MONTECINO

MAIS VAGAS De acordo com a Secretaria de Educação, no próximo ano serão quase
300 estudantes a Inais nas 32 escolas da redemunicipal de ensino de Jaraguá do Sul

Página7

Bananenfest

começahoje
emCorupá
TRADICIONAL COMEMORAÇÃO
temna gastronomia seu
principal atrativo. Estão

-

programadas showsmusicais
e também do conhecido trator

Zerínho BombaShow. Cercade
lamilpessoas são esperadas
nos três dias de festa Página 17

INFELICIDADE
MATA

O quanto a cabeça pode
-lazer o ser hwnano sofrer•.

LUIZ CARLOS PRATES

Página 3

CESTAS
I

DE·

ATAL

FAÇAJÃSEU
I PEDIDO

47 3372.8888
-

roos ATE 15/12/2011

DESDE 1919

Vice se diz
decepcionado
comBylaardt
ALTAIR JOSÉ AGUIAR AFIRMA

que nunca teve seu trabalho
valorizado e está disposto a
formarumnovo time para
disputar as eleições em
Guaramirim no próximo ano.

Orompímento comNilson
foi através de carta. Página 4

Entpresafecha
-

enao paga os
funcioriários
OPERÁRIOS DE UMA

empresa localizada no

bairro Três Rios do Sul, até
ontem ainda não haviam
recebido os salários de
outubro. Há uma semana .

foram avisados para "ficar
em casa" .. Página 6

r

Postomóvel
dapolícia
nOSbairros
A PARTIR DESTE MÊS, A
segurança em bairros de
cidades da região, ondehá
maior índice de crimina

lídade, será reforçadapor
um posto móvel da Polícia
Militar. Página 23
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_ Lourival Karsten

De volta ara o futuro

ÍNDICE PERÍODO
SELIC 12% I.SETBMBRO.20 II
TR 0,,100% ,18.NOVEMBRO.2011
CUB 1.126.56 NOVEMBRO.2011

BOVESPA -2.61% 18.NOVEMBRO.2011

POUPANÇA 0.6223 18.NOVEMBRO.2011

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR! ÇOMERCIAIl"(EM R$) , 1;7794 1,7802 'Hill' b.76%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.7700 1.8700 tr 2.19%
EURO (EMR$) 2.3957 2.3981 it 0.33%
LIBRA (EM R$) 2.8038 2.8070 'iii 0.61%

Ikarsten@netuno.com.br
DIVULGAÇÃO

Quando Michael Fax no

.segundo filme da s�rie
uestiu a roupa que se ajustava
automaticamente ao seu

tamanho, um dos destaques
era o tênis. A Nike produziu
recentemente 1500 réplicas
deste tênis que foram leiloadas
pela internet e renderam

US$ 9,4 milhões que foram
revertidos para a fundação
do ator que faz pesquisas
médicas. Não restam dúvidas
que este modelo de tênis seria
um imenso sucesso se fosse
lançado no mercado a um

preço, digamos, um pouco mais

próximo do mundo real.

. Carros ba,iano
Depois da fábrica da Pord, a Bahia também conseguiu atrair
a chinesa JAC, que se instalará em Camaçari e já faz planos
para produzir 10% de.todos os v;eículo.s produzidos no. Brasil.
Chama a atenção para o fato. de que em curto. espaço. de .

tempo tanto a JAC como. a Chery anunciaram a construção de
fábricas no. país. Na China o. ritmo de crescimento das vendas
de veículos caiu muito. e por isto.estão buscando outros '

mercados paramanter o. crescimento.

Lucro da Caixa
A Caixa anunciou lucro de
R$ 1,3 bilhão no terceiro.
trimestre o que significa um
aumento. de 72,5% em relação
ao mesmo período do. ano.
passado. Com crise ou sem
crise, os bancos continuam
lucrando cada vez mais.

I I".

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04606
1 ° 75.024 250.000,00
2° 00.478 22.000,00
3° 72.465 12.000,00
4° 27.979 11.000,00
5° 66.701 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1193
08 - 15 - 18 - 25 - 33
37 - 42 - 62 - 66 - 73
76 - 78 - 79 - 81 - 84
86 - 87 - 89 - 93 - 00

MEGASENA
SORTEIO N° 1337

02 - 20 - 35 - 38 - 45 - 51

QUINA
SORTEIO N° 2747
19 - 36 - 38 - 54 - 66

Confraria
. .

A Confraria do. Churrasco.
comemora hoje 18 anos '

de existência, totalmente
.

consolidada como. um

dos endereços mais
prestigiados da região.

!IiIII

IVOS
A equipe da Criner Dearlove, que organiza a cada" dois
a:o.os urna lista dos EiO pensadores 1uais influentc::!;s
no mundo dos negócios, escolheu este ano Clayton
Chrístensen, praticamente um desconhecido. EIn 2009
estie lugar coube a CK Prahalad rnuito IrU'lJs con,hecido
por aqui. O segundo lugar foi ocupado porW.Chan Kirn
e Renée Maborgne, autores do liA Estratégia do Oceano
AzqJ" e lO terceiro posto ficou cornVijay Govindarajan.
A seguir, vê:m nomes bem mais conhecidos como Iim
Collins - vale a pena conferir a entrevista dele para a

revista Exanu.�, publicada no .nünlero 1003 - Míchael
Porter, Roger Martin, MarshallColdsmlth, Marcus
Buekingham,Don Tapscott e Malcolm Gladwell.

Voando 'alto
Uma das atividades das fabricantes de aviões é pesquisar
a evolução dos mercados e da demanda potencial de seus

produtos. A europeiaAirbus revelou que os dados da empresa
apontam o. Brasil como o quarto maior mercado mundial de
voos regionais em 2030, atrás de EUA, China e Índia. Segundo.
os cálculos da fabricante, nosso. país precisaria de 700 aviões de
mais de 100 passageiros até 2030 para dar conta da demanda.
Confirmados estes números o. Brasil se converteria no. sétimo.
maíor mercado para aviões do. planeta. Resta saber se a Infraero
conseguirá construir aeroportos para dar conta desta demanda.

Sigilo chega ao fim
Para quem sempre confiou nos seguros cofres protegidos
pelo. sigilo. dos bancos suíços, chegou a hora de repensar
sua estratégia. Embora aparentemente mais fleumáticos
que britânicos, os suíços têm motivos para temer o futuro.
O acordo que a UBS (União. de Bancos Suíços) foi obrigada
a aceitar e que expor 250 defraudadores do. fisco norte
americano foi apenas um pequeno. transtorno diante das
novas exigências dos americanos que envolvem 52 mil
correntistas. Se o. segredo. não. puder ser mantido, a Suíça
perde um dos pilares que sustentam este paraíso na terra.

Boialolado
A JBS, que depois de
uma série de aquisições
em especial nos EUA
se tornou a maior

processadoramundial de
carne, encerrou o terceiro
trimestre do ano com uma

receita de R$ 15,6 bilhões,
mas não conseguiu sair
do. vermelho na última
linha do demonstrativo
de resultados. O prejuízo
no. período foi de 67,5
milhões de reais. Esta

empresa está tendo. grande
dificuldade para gerir o.

seu endividamento. e ao.

mesmo tempo. realizar os
investimentos necessários

.

para aumentar a sinergia
entre as empresas
adquiridas.

Centro TécnicoWerner Voigt
o empresário.WernerVoigt, filho de Schroeder, não esqueceu
de sua terra e está plantando. o futuro. para os [ovens do.
município e para abrigar cada vez mais estudantes, acaba de

entregar a ampliação. do. espaço físico deste Centro Técnico
onde são. ministrados os cursos do. Senai.

Mengotti na F�loc
" ,

AMenegottí Máquinas para Construção (Menmaq),
de Jaraguá do Sul, participa da Feloc 2011 - Peira�de
Equipamentos para Empresas Locadoras, entre os dias 25
'e 26 de ..novembro, em-São Paulo�,.O objetivo é eátreitar o. '

relacionamento. com organizações que buscam renovar a

frota de equipamentos, com produtos lançados durante
o ano, além de gerar,no.vos negóçlos com parceiros e

ferrieeedotes .. Uma das hovid,aàes que a Menegotti leva
.

paraa Feloc é a BetoneiraMaxBD 600.

Indústl�iCIS em Dl.areha J.�é
A nota relativa ao faturamento da indústria
cat';�rl ·ir'! f'�l'?1 41;;,'fJ> _,"" esoec; <1'11 W'W:111jtIP�'�"I'I'�Jb da '�'�"',dlU" fl;i�·�"'l·ri '�'(pi''!J't�l",1t: '1"'1. 1L .. � I�" .s. ,::11 1.' 1._, ,.�1 " (Idlt.u Ih,",.� .u.. �_, 1 U:.I. lUlU... II í:jJ '1.1ft.. 'I. l t.. "1"Jo.. 1. lL

- causou diversos comentários que vão desde a

dúvida em relação à veracidade até o testemunho
d.e enlpresqjrios que atirrnanl qUf� a reduçfto ea: .

sua elnpresa foi até maior, Sempre lembrando que
trata-se de tunamédia CODl base nas empresas que
infonnaranl SelJS nÚ1neros que nã.o são a totaHdad.e
das elnpn?;Sas. Ainda assim, Inostraln claramente
tuna tendência preocupante.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
Infelicidade mata. É não duvidar, acei
tar e ponderar, infelicidade mata. E é

bom também não esquecer que felicida
de e infelicidade são irmãs gêmeas e am

bas dependem de nós para se instalar em
nosso coração. Dependem só de nós ...

Ninguém, nem coisa nenhuma, nos
podem fazer felizes ou infelizes sem que
permitamos. Volto ao assunto em razão

.

de acabar de ter lido uma frase. A frase
não me é nova, mas a reencontrei com
outrós ares, mais vigorosa, mais atualiza
da. Ela diz mais ou menos assim- "As do

enças profissionais são para fugir daque
le inferno". O inferno de que trata a frase é
a empresa onde alguém trabalha. Não há

como discordar. Claro que é preciso dei
xar a porta aberta para as exceções, tipo
trabalhos altamente insalubres. Não é o

caso, por exemplo, das "Lers", lesões por
efeitos repetitivos, por ações repetitivas.:

Os pianistas treinam de 6 a 8 horas .

por dia e nunca precisam transferir um
concerto em razão de alguma "ler", os

pianistas amam o piano e assim não ado
ecem. Só desenvolvem "ler". aqueles que
não gostam do que fazem, os que só tra

balham por obrigação, pelo salário.
A doença é um artifício de que se vale

a mente inconsciente para cair fora, es
capar, como diz a frase, daquele inferno.

Doente, o' sujeito fica em casa, livre do

LIBERDADE CRIME

redacao@oeorreiodopovo.eom.br

•••

"inferno". É por isso que as perícias mé
dicas sobre afastamentos do trabalho por
doença precisam ser rigorosas. Há muita

.

artimanha consciente ou inconsciente

para escapar ao "inferno".

Agora, vamos ser honestos, isso vale
também para doenças conjugais, muitas
mulheres, e homens, é claro, criam in

conscientemente razões para adoecer o

corpo físico e virar objeto de pena ou es

peciais considerações de parte do mari
do ou da mulher. Em linguagem direta, a
isso se chama de chantagem emocional,
ainda que de ordem inconsciente. Émui
to desagradável conhecer das psicologias
humanas, muito.

PROVAS

Agora, me diga uma coisa, leitora, leitor,
quem obrigou você a trabalhar no que traba

lha, quem? Se você não está satisfeito com o

trabalho atual, por que não muda? Temos a
.

soberana liberdade para sermos felizes, mas é

preciso, claro, ação, coragem. Sem isso, melhor
éficar quietinho no canto, resmungando, mas
sabendo-se o gerente do seu sofrimento.

, O vagabundo comete um crime bárbaro (estou
falando de um fato) e a mulher dele diz que até

aquelemomento ele era uma pessoa perfeita, uma
excelente pessoa. Esse tipo de mulher me irrita, o
cara semprefoi um vagabundo, um bandido, ela é
que nãoqueria ver.Eolhequeela escapouporpou
co, o vagabundomatouasogra enãoa ela.Mulhe
res "ingênuas"me incomodam...

. Asgarotas "espertas"e "modernas"
de hoje - as baladeiras - quando vão

comprar um sapato ou uma roupa
experimentam os objetos até cansar

a balconista. Mas não examinam o

"bermudão" com o mesmo rigor ao
iniciarnamoro com ele.Depois võo se
consolar noRivotril. Tontas.

ALESSANDRO TRUPPEL MACHADO

PRESIDENTE DA APEVI

IPONTO DE VISTA

Um dos temas recorrente nos debates Nacional. O documento trata de encargos
sobre o desenvolvimento da Micro sociais diferentes para empresas com fatu

e Pequena Empresa e motivo da per- ramentos distintos. Um exemplo de acordo
manente luta do segmento. junto aos nesse sentido diz respeito ao Fundo de Ga

fóruns competentes, o tratamento dife- rantia de Tempo de Serviço (FGTS). A su

renciado e favorecido à Micro e Peque- gestão é amortizar, pelo período de cinco

na Empresa (MPE) na área trabalhista anos, o valor da contribuição recolhida ao

ganhou ênfase na 4P edição do Con- FGTS de 8% para 2%. Outro fator impor
gresso Catarinense da Micro e Pequena tante trata do depósito recursal.A proposta
Empresa (Enconampe), realizado de 28 a estabelece a redução do depósito prévio
30 de outubro, em Lages. para a interposição de recursos perante a

Mas uma vez tivemos oportunida- Justiça do Trabalho em 75% para as micro

de de ver que o movimento caminha de empresas e 50% para as empresas depe
maneira articulada e organizada na bus-. queno porte.
ca de maior representatividade. Iniciativa Outro exemplo do que se pode fazer

liderada pela Fampesc, o evento superou diz respeito a os 50% de multa sobre o

as expectativas e reuniu cerca de 600 em- FGTS que as empresas são obrigadas a

presários de todas as regiões de Santa Ca- desembolsar quando ocorre demissão de

tarina. Lideranças discutiram o princípio funcionário. Atualmente, 10% do valor

constitucional que prevê ações e estraté- fica com o governo e 40% com o funcio

gias para fomentar o desenvolvimento das ' nário demitido. A ideia é a acabar com

Micro e Pequenas Empresas, tratado na Lei o pagamento dos. I0%. Esta regra vigora
Complementar n° 123 de 2006, artigo 170 desde 2001. Os 10% foram criados para
da Constituição Federal. financiar o pagamento dos expurgos dos

O evento resultou na produção do Ma- planosVerão (1989) e Collor 1 (1990).Are
. nifesto da MPE pela Fampesc, cuja príncí- gulamentação desse adicional veio com a

pal bandeira agora é a aprovação do Sim- lei complementar 110/2001, que não esti
plcs Trabalhista, que tramita no Congresso pulou data para o fim da cobrança .

. FALE COM'OSCO

A flexibilização de um acordo para .

as férias foi outro ponto de discussão na

área trabalhista. A proposta é dividir a
.

folga em até 3 períodos de 10 dias, reti
rados em diferentes momentos do ano.

Uma medida que beneficiaria empresas
que trabalham com equipes menores e

não podem prescindir da presença de
seus funcionários por um período muito
longo e os custos gerados pela contrata
ção de substitutos. Outra ação proposta
no Manifesto � a de que o Ministério do
Trabalho e Emprego crie grupo de traba
lho para examinar suas 'ações e a legisla
ção com o objetivo de dar um tratamento

diferenciado e favorecido ao maior em

pregador do país.
O encontro tratou ainda-de uma con

quista aguardada ansiosamente pelo
segmento, a criação de uma Secretaria
Nacional da Micro e Pequena Empresa,
projeto que até dezembro deve ser vota

do no Congresso Nacional.
Sem dúvida, são avanços significati

vos que permitirão fortalecer a atividade
e permitir que as empresas possam con

tinuar dando efetiva contribuição ao de
senvolvimento do nosso país.

ÇA
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EDUARDO MONTECINO
, Trechos da carta de

Aguiar aBylaardt

·0 Coll

"O propósito desta é esclare-
,

cer para Vossa Excelência as ra

zões maiores do meu afastamen
to da administração municipal,
onde, nos últimos tempos, não vi
nenhuma razão para continuar,
pois os compromissos que assu

mimos com os cidadãos guara
mirenses, os quais constam do

plano de governo, não estão sen

do cumpridos, pelo contrário,
desvirtuados de forma que levam
muitos a concluir que há indícios
de má-fé.

(. .. ) Ganhamos uma eleição
para melhorar Guaramírim, Ad
ministrar com seriedade, trans
parência e sem qualquer des-

,

perdício financeiro. Isto não vem
acontecendo, É lamentável que
um município como este, clas
sificado como o 13° no Estado
no produto "valor adicionado"

,o que representa o retorno do
ICMS para o município, tenha
que apelar sistematicamente,

para empréstimos para realizar

investimentos, evidenciando o

descontrole ou o comprometi
mento das finanças públicas em

Altair José Aguiar quer continuar na política e concorrer à Prefeitura pelo PSD

SÉRIE ESPECIAL

·0 DECEPCIONADO

despesas correntes, ou seja, basi
camente em custeio da estrutura
administrativa e outras despesas
que nada somam para a satisfa

ção da obrigação da administra

ção pública.
, A forma arrogante, autossu

ficiente e com decisões limita
das a algumas pessoas, fazem só
aumentar o número de insatis
feitós. O envolvimento de algu
mas pessoas com credibilidade
dúvidosa na administração,
decisões nebulosas e a ânsia de

mudanças para apagar marcas
/

de gestões passadas, vão trans-

formar esta administração numa
página negativa na história de
Guaramirim.

( ...)0 idealismo e o sonho de
mudar a nossa cidade, base do,
nosso entusiasmo na campanha
eleitoral que vencemos, foram
manchados. Não posso' com
pactuar com tantos atos de le

galidade duvidosa. Não quero
ver meu nome e da minha famí
lia envolvidos em fatos eivados
-de vícios, hoje, tão combatidos

pela sociedade (. .. )".

QUER REVANCHE
Altafr José Aguiar se diz traído e está

disposto a formar.um novo time para
'disputar as eleições municipais em'2012
GUARAMIRIM

DAlANA CONSTANTINO

A experiência no cargo de

vice-prefeito frustrou Altair José
Aguiar (PSD). Eleito em 2008,
aliado ao seu par Nilson Bylaardt
(PMDB), afirma ter sido deixado
de escanteio pelo peemedebista.
"Nunca tive espaço para atuar

dentro do governo. Bylaardt des
preza o meu trabalho", alega.

Aguiar não compreende a ati
tude do ex-aliado político e diz

que a atual administração está

envergonhando sua família. "Es

pelho da minha vida pública e

privada é o meu pai, José Perfeito
Aguiar, que foi um dos prefeitos
mais honestos de Guaramírim,
que vive hoje com uma aposen
tadoria de R$ 1,4 mil", declara.

A família de Aguiar tem uma

história política no município,
que o atual vice-prefeito preten
de Continuar e deixar no passa
do o que restou da parceria com

,

Bylaardt. 2012 é ano de eleição
e Aguiar quer disputar a corrida
majoritária. "Não vou admitir

que uma péssima administração

manche o nome da minha famí-
lia"; ataca.

,

Aguiar deixou o PPS, partido
pelo qual concorreu a vice de

Bylaardt. Mas o desgaste maior
da ex-legenda ocorreu com o

caso do sumiço do ônibus em
abril deste ano, quando o ex

secretário Ademir Tank (PPS),'
colega de partido na época, foi
acusado de desaparecer com o

patrimônio público.
Agora, Aguiar aposta em uma

,

composição partidária pelo PSD.

Já foi eleito duas vezes vereador,
assumiu a Secretaria do Esporte
no governo deVictor Klein e con

correu a vice de Carlito Mannes
duas eleições passadas. "Esta
mos abertos para . conversações
com partidos que não sejam da
base aliada de Bylaardt", avisa.

Aos 49 anos de idade, está
,

casado e tem três filhas. "Sou
feliz por ter tantas mulheres
em minha vida", brinca: É for
mado como professor de edu
cação física há 32 anos. Mas há
10 anos atuou à frente da direção
das escolas São Pedro e Almirante
Tamandaré.

'* *••
* *•• *,

", * *.***. * ***
.... *. · •."1 * •...t........* ••

ft *, 'lN w-- 1fC
'

.. 'II.
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Aprovação é certa
o reajuste salarial do funcionalismo
público de Santa Catarina, de 8%
a partir de janeiro, anunciado pelo
governadorRaimundo Colombo (PSD),
foi destaque nos pronunciamentos
realizados ontem naAssembleia

Legislativa. Parlamentares da
oposição elogiaram a iniciativa, mas

questionaram o alcance do projeto e a

forma como foi elaborado.Afirmando

inicialmente que a proposta traz

avanços em relação à política salarial
herdada do governo anterior, o líder
do PT, deputado Dirceu Dresch,
questionou a manutenção das diferenças
salariais entre algumas categorias do
funcionalismo público. "Reconhecemos
e valorizamos a criação de uma

política salarial unificada, mas isto não
resolve os problemas de defasagem e

disparidades existentes': Essa é uma das

principais queixas dos policiais civis
que fazem paralisação de três dias em
todo o Estado. O parlamentar criticou
ainda o pouco tempo existente para
discussão do projeto, que deve tramitar

na Assembleia até o final do ano.
Porém, com ampla maioria, o governo
não deve ter dificuldade nenhuma para
aprovar o texto.

PT mobiliza militância
Neste sábado, o diretório do PT espera
reunir um grande número demilitantes

para discutir os rumos do partido em 2012,
apresentar os pré-candidatos a vereador

e, é claro, para uma confraternização. O
encontro acontece às 17 horas, no Clube dos
Viajantes, no bairro Três Rios do Norte.

Os ·visionários·
Amenos de um ano para as eleições municipais tem
muita gente Se prestando para visionário inventando

alianças e dobradinhas que sequer chegaram a ser

cogitadas. Utilizam a crença de Joseph Goebbels,
ministro da Propaganda de AdolfHitler, de que uma
mentira repetidamil vezes torna-se verdade. Uma

maneira rasteira de tentar prejudicar os adversários e

que mostra como ainda tem gentemal intencionada
na política e nos bastidores.

Guido à disposição
Filiado no PR, o empresário Guido Bretzke pode vir
a disputar as eleições de 2012. É nome forte dentro
do partido e afirma que está disposto a contribuir

para o que for chamado, tanto paramajoritária
quanto para proporcional. Uma das suas bandeiras

será o incentivo ao uso da bicicleta como meio

de transporte, o que ele há meses vem fazendo na

prática. Também começou um debate interessante

no Facebook e indica uma passada pelo site www.
cidadesparapessoas.com.br para que as pessoas
reflitam sobre estilo e qualidade de vida ideal. Guido
concorreu a vice-governador no ano passado, na chapa
liderada por ldeli Salvatti (PT), e já presidiu aAcijs.

Denúncia
Munido de fotos, o vereador Gilberto Junkes (PPS)
vai pedir investigação sobre o uso demaquinários
da Prefeitura para fazer obras em terrenos

particulares que seriam de posse de ocupantes de

cargos comissionados. Foi Iunckes também que

começou, juntamente com Caubi Pinheiro (PDT)
e Jaime deÁvila (PT), a levantar a hipótese de

alguns bens domunicípio terem sido enterrados
no antigo Pavilhão de Eventos. No começo,
todo mundo achou a hístóríaum tanto quanto
fantasiosa, depois, o fato foicomprovado.

TANUÍTAVARES FILHO/PMJS

PREFEITA
SOLTA A VOZ
ouca gente viu, mas no acendimento das luzes de
Natal na noite de quarta-feira, a prefeita Cecília
Konell soltou a voz e cantou a tradicional música

W

Sinos de Belém. Teve ao seu lado Florilda Donini,
com quem deu início oficial à temporada de festas. '

,

Avevi
�

Cerca de 50 pessoas compareceram ontem àCâmara de
Vereadores deCorupáparaparticipar de evento organizado
pelaAvevi (Associação deVereadores doVale do Itapocu), com
objetivo de promover a capacitação de vereadores, servidores
de Câmaras e presidentes de partidos da região. Poram
quatro diferentes palestras durante o dia todo, abordando
desde o papel do vereador, passando pelas regras eleitorais
e normas do 'Iríbunal de Contas. Para o coordenador do .

encontro, IltonPíran, o balanço é positivo. (IA sementínha que
I
I.

j" d 'á'
• "

p. antfID10S no 111 cro o ano r começa a germmar .

Dilmachora

Triste retrato·
Segundo pesquisa da Fundação Carlos

Chagas, apenas 2% dos jovens que
pretendem cursar um curso universitário

sonham com a área de Pedagogia. Resultado
de uma política histórica de desvalorização
do magistério no país e da falta de estrutura
das escolas públicas. E, de acordo com dados
do Ministério de Educação, a procura pelo
setor em geral só vem caindo. Em 2005,1,2
milhão de universitários estudava alguma
licenciatura, número que, em 2009, passou
para 978 mil. No mesmo período, o número
de alunos de Pedagogia caiu de 288 mil para
247 mil. Ser professor, de boa qualidade, está
virando um ato de coragem no Brasil.

Hospitais filantrópicos
A Câmara de Guaramirim sedia hoje uma
reunião do Fórum dos Pequenos Hospitais
que debaterá a situação econômica
dos hospitais filantrópicos e fundações
hospitalares de SantaCatarina em decorrência

dos repasses financeiros do SUS. O propositor
do encontro é o deputado estadualMauro
de Nadal (PMDB), e conta com o apoio do
deputado Carlos Chiodini (PMDB), que é

vice-presidente da Comissão de Saúde da
Assembleia Legislativa. Chiodini afirma que é

imprescindível a participação de todos, para
socializar e discutir a situação econômica das
instituições e buscar soluções para o setor.

Escola
AAvevi já tem a programação do próximo
ano praticamente fechada. Primeiro,
através da Escola do Legislativo, vai
promover no primeiro semestre curso de

capacitação para agentes políticos, depois,
um curso de qualificação destinado aos

candidatos eleitos. Ilton Piran destaca a

necessidade de participação dos partidos
políticos no processo. "Tem gente que
aposta no candidato por ele ter apelo
popular, mas depois de eleito, é preciso
mais, é preciso estar preparado para atuar
no Legislativo", afirma. Ontem, durante o

seminário, a entidade firmou protocolo
de intenção com a Escola daAssembleia

.

Legislativa, e vai fazer o mesmo com a

lnterlegis, as duas instituições vão ceder
material didático e palestrantes para as

atividades na região.

Com fama de durona e até fria, a presidente Dilma Rousseff surpreendeu a todos ao chorar ontem durante a

solenidade de lançamento do PlanoViver sem Limite, que vai oferecer 150mil vagas para a qualificação profissional
de pessoas comdeficiência no país, serão investidos R$ 7,6 bilhões no programa até 2014. No discurso, Dilma foi
cumprimentar Romário, que tem uma filha portadora de Síndrome de Down, e disse que se alegrou ao ver a garota
entrando na sala dando colo a outramenina com o mesmo problema. Foi quando a emoção tomou conta e ela.
admitiu, com voz embargada, que são esses osmomentos que fazem valer a pena o exercício da presidência.
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um terço do montante com as

dívidas trabalhistas.

Empresa 'fecha e atrasa salários
Trabalhadores
também reclamam

da ausência de

depósito do FGTS
desde 2007 e de
insalubridade

JARAGUÁ DO SUL
................. , " , .

SÔNIA PILLON

"l ]inte operários da Borrachas
V Iaraguá, empresa localizada
na rua Augusto Demarchi, em

frente ao CTG Laço Iaraguaen
se, no bairro Três Rios do Sul,
até ontem ainda não haviam re

cebido os salários de outubro e

temiam que a empresa fechasse
definitivamente as portas sem

acertar as verbas rescisórias. Os
trabalhadores, que há uma se

mana foram avisados para que
"ficassem em casa", ontem se

mantiveram nas dependências
da fábrica, juntamente com os

representantes do Sindiquip
(Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas, de Plás
tico, Borracha, Papelão e Isopor
de Iaraguá do Sul e Região).

A expectativa dos trabalhado
res, que operam equipamentos
obsoletos e atuam em ambiente

insalubre, segundo eles, é que
hoje o administrador da fábrica,
Mário Loberto Filho, que estaria
em São Paulo, apareça para defi-

DIVULGAÇÃO/ JOSÉ MOACIR GARCIA

nir os rumos da empresa e pagar
os salários. Já o consultor técni
co Edmilson Francisco da Silva,
único representante da empresa
que se mantinha no local, disse
ao O Correio do Povo que Má
rio Loberto possivelmente viria
à Iaraguá do Sul. "Mas não me

disse o horário, nem o dia". On
tem a reportagem deixou recado
e tentou inúmeras vezes contatar

coro Mário Loberto pelo celular
fornecido por Edmílson, mas

não teve retorno, e o telefone da

empresa, (47) 3371-0176, caía em

Bairro dos Imigrantes
recebe novo Bota Fora

Neste sábado, o bairro dos Imí-I

grantes deve receber mais uma

visita do programa Bota Fora, e a

Prefeitura pede que a população
aproveite a sexta-feira para colo
car em frente de casa os móveis

velhos, galhos e outros entulhos

que não são recolhidos pelos ca

minhões de lixo periodicamente.
Segundo o secretário de Obras,
DietmarRoweder, o bairro já havia
sido contemplado pelo programa,
mas corno algumas ruas não fo
ram atendidas, a localidade entrou
no cronograma outra vez.

O secretário agradece a par

ticipação da comunidade nas

ações do programa de limpeza,
mas faz algumas ressalvas. liA po
pulação precisa entender que só
é para colocar na rua o descarte

quando estiver agendada a ação",
afirma, relembrando que algu-

mas pessoas têm deixado mate

riais emóveis velhos na rua espe
rando que vá ser retirado. Outro

ponto ressaltado por Roweder
é o material eletrônico. 110 pro
grama não recolhe monitores,
baterias, celulares e outros ele

trônicos, pois isso não pode ser

aterrado", explica.
O programa tem mais três

ações agendadas para este ano:

nos dias 25 e 26 devem ser atendi
dos os bairros Avaí eAmizade. Nos
dias 9 e IOde dezembro, o pro
grama segue para as localidades
de Vila Freitas, Vila Schmidt, Vila
Carolina, Rio Branco e Barro Bran

co, enquanto nos dias 19, 20 e 21

será feito o recolhimento de mate
riais no Centro. IINão temos como
atender todos os bairros até o fim
do ano, mas já estamos agendan
do ações para janeiro e fevereiro".

uma caixa postal.
O presidente do Sindiquip, Sér

gio Ferrari, afirma que a entidade
contatou por celular com Mário
Loberto Filho, por volta das 8h de

ontem, e que ele teria prometido
comparecer à sede da fábrica du
rante a manhã de hoje. "Sabemos
que a empresa não deposita o

FGTS desde 2007. Os problemas
começaram em 2008, quando de
mitiram 100 funcionários, e fize
mos um acordo com o Ministério
Público para que acertassem as

verbas rescisórias em 12 meses".

Outra preocupação segundo Fer

rari, é que há mais de três anos o

Sindicato não recebe o relatório
de manutenção anual da caldeira
à lenha, fato já denunciado noMi
nistério Público.

O advogado do Sindiquip,
Luiz Henrique Ortiz, confirma

que as mais de 100 ações na Jus
tiça somam cerca de R$ 1 milhão
em dívidas rescisórias, e que a

ação de arresto de bens, deferida
desde 2008 (caso os equipamen
tos fossem vendidos para garan
tir apagamento), não superaria

ENCERRAMENTO

Treinamento a voluntários
A Defesa Civil de Iaraguá do Sul encerrou ontem a série de

15 encontros de capacitação do
liTreinamentoVoluntariado",

realizada em vários bairros do município durante os meses de
outubro e novembro. A iniciativa teve como objetivo principal
capacitarmoradores das comunidades para ações de prevenção
e respostas às tragédias naturais,

Condições
insalubres

As instalações precárias e

insalubres do galpão onde fun
ciona a Borrachas Iaraguã, com
16 anos de atuação no ramo de

fabricação de câmeras de ar e

de carrinhos de mão para cons

trução, também preocupa os

trabalhadores. O parque fabril

apresenta máquinas e caldeira à
lenha sucateadas, e o local está
visivelmente sujo.

O piso e o ar estão tomados

por talco industrial, que entra

nha nas roupas, pele e cabelos,
situação constatada pela repor
tagem. Apenas parte dos fun
cionários da produção utiliza

máscaras, e as luvas fornecidas

para manuseio das peças estão

furadas e encardidas. O prepa
radar de máquinas e líder de se

ção, Alair Fernandes de Lima, 40
anos, soma 12 anos no chão de
fábrica. Ele confirma que desde
o ano passado os salários passa
ram a atrasar, e que há duas se

manas os funcionários ficaram
sem matéria-prima para traba
lhar. i'A situação está bem difícil.
Além do salário atrasado, não sa-

/

bemos se vamos receber". Ainda

segundo Alair de Lima, a média
de salários dos operários gira em

torno de R$ 800.

"11"

Festival
Universitário
o FestivâlUniversitário
da Canção será realizado
amanhã, apartir das 19h30,
no Pequeno Teatro da 'i

Scar, com entrada franca.
Promovido pela Fundação
Cultural de Iaraguá do Sul, o
evento reúne 15 candidatos,
sendo cinco representantes

'

da Uniasselvi - Fameg,
quatro da Católica de
SantaCatarina, três da
Anhanguera Fatej, dois da
Faculdade Jangada e um do
IFSC (Instituto Federal de .,'

Santa Catarina). O evento

é destinado a estudantes
de instituições de ensino

. I' superior de Iaraguá do Sul e
demunicípios da região.
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Hoje é o último dia
para garantir vaga
No próximo ano, serão quase 300
estudantes a mais na rede municipal

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Luiz Eduardo Motta, 37 anos,

trabalha como tecelão e esta

va acompanhado pelo filho mais

velho, Felipe Pera Motta, de 11

anos, para fazer a matrícula do

menor, Fábio, 4 anos. O pequeno
fará o pré-l e Felipe foi junto com
o pai para auxiliá-lo na hora da

comunicação com os profissio
nais da Escola Municipal Anna
Tõwe Nagel. Luiz tem deficiên-

. cia áudio comunicativa e desde a

primeira infância de Felipe, ele e

a esposa, que tem a mesma de

ficiência, ensinaram ao menino
como se comunicar por meio
de Libras (Língua Brasileira de

Sinais). O garoto, intérprete dos

pais, está no 5° ano e, segundo

ele, gosta de estuda! na escola. A
família mora naVila Lenzi. Além
da proximidade, Luiz comenta,

por meio de Felipe, que escolheu
a escola por ser um bom local

para se aprender.
Outros pais estavam no cor

,redor da escola no bairro Água
Verde. Ontem era o primeiro dia
de novas matrículas, que con

tinuam sendo realizadas hoje,
último dia. Este ano, a Secreta

ria de Educação do município
alertou pais e responsáveis para
que observassem o endereço re

sidencial, respeitando o critério

de zoneamento, ou seja, a proxi
midade da moradia com a esco

la. Para isso, era preciso que além
de estar com os documentos do
futuro aluno (certidão de nasci

menta, atestado de frequência

ou boletim comprovando a série
e o ano frequentados pelo estu

dante em 2011 e RG do pai ou
responsável), não se esquecesse
do comprovante de residência.

A diretora Eliane da Silva,
afirma que a escola Anna Na

gel é muito procurada. "Nun
ca conseguimos atender toda a

demanda", diz. Ela explica que
mesmo com o zoneamento, a

instituição tem recebido estu

dantes de ruas mais próximas à
escola. "Só se não preenchermos
as vagas disponíveis por meio
do zoneamento, chamamos os

interessados em matricular o fi
lho aqui", acrescenta. Conforme
Eliane, este ano o movimento foi

tranquilo, como a direção havia

passado as informações e os do
cumentos necessários, o máximo
de pessoas na fila de espera fo
ram 12. Atualmente, a escola tem
850 alunos e há 89 vagas de pré-l
ao 90 ano.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

A vaga da pequeaaAmanda está�na escolaAnna TõweNageI em 2012

Salas de aula cheias desqualificam o ensino
A diretora de ensino fun

damental da Secretaria de Edu

cação, Sirley Maria Schappo, diz
ter recebido alguns telefonemas,
ao longo da manhã, de escolas
onde pais insistiram para burlar
a condição do zoneamento. Se

gundo ela, no imaginário demui
tos pais, as escolas maiores são

as melhores. "O que não é verda
de. A superlotação de uma escola

desqualifica o ensino", comen

ta. Segundo Sirley, muitos pais
querem que seus filhos estudem
onde eles estudaram há anos.

"Precisamos ter um equilíbrio
na ocupação de vagas", salienta.
De acordo com a diretora, as es

colas mais procuradas são: Anna

Nagel, Renato Pradi (Caie), Jonas
Alves de Souza, Gertrudes Mil

bratz, Maria Nilda Salai, Cristina

Marcatto e Waldemar Schmitz.
A maior procura costuma estar

atrelada à questão da qualidade.
Segundo a Secretaria de Edu

cação, as 32 escolas da redemuni
cipal de ensino têm cerca de 1.700

funcionários, sendo que 700 são

professores e cerca de 14.600 alu
nos. ''A cada ano temos um cres

cimento de 2%, 280 a mais do que
no ano passado", completa.

f:ll í�ill:f�!1f.�:

Jaraguá não municipalizará
Ao contrário deGuaramirim, onde duas escolas do Estado passarão
pelamunicipalização já apartir do próximo ano, a Secretaria de
Educação de Jaraguánão tem intenções demunicipalizar o ensino
fundamental. Conforme Silvio Celeste, secretário de Educação,
por enquanto,mWlicípio e Estado. OOn,t::inuam dividindo a

responsabilídade pelo ensino fifudarrle))tal. Cel�ste afirma q�e em
cidadesmenores é mais fácilmunicipalizar, pois hámenos alunos.

Felipe auxilia. o pai Luiz amatriculai'
o innãomais novo no pré-I

Qualidade da escola também
determina escolha dos pais

viverá a pequena Amanda Salva

dor, de 3 anos e 9 meses. Elas são

colegas no Iader Marcolla e irão

para a mesma escola. "Não que
ro sair da creche", diz a pequena.
A mãe de Amanda, Aucionete

Salvador, 34 anos, é analista de
Recursos Humanos e já tem um

filho estudando na Anna Nagel.
Gustavo, que tem 7 anos e está
no lo ano. "Quero ver o mano",
pedia Amanda. Segundo Aucio

nete, a vaga está garantida e não
houve dificuldades para realizar
a matrícula. Ela escolheu a es

cola pelos mesmos motivos de
Bruni. "Pela proximidade, por�
que a escola é uma referência e

os professores cuidam bem dos

alunos", finaliza.

Mais pessoas aguarda
vam para fazer as matrículas de
seus filhos na escola Anna Nagel
e todos os entrevistados procura
vam vagas no pré-I. A professora
de música, Bruni Schwartz, 40

anos, é moradora do bairro Água
Verde. Ela afirma ter procurado
colocar a filha na instituição
não só pela questão do zonea

mento, mas também pelas boas
referências. Ghidnae, filha de

Bruni, tem 4 anos, e deixará a

Creche Municipal Iader Mar
colla para ingressar no pré-I.
"Não tive dificuldades para fa
zer a matrícula. Liguei um dia
antes e preparei todos os docu
mentos necessários", afirma. Si

tuação semelhante a de Ghidnae

. I I I I, I 1.

Sirley Schappo
diretora de ensino
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oAwnenta a capacidade
da Usina do Bracinho

Na edição do dia 18 de novembro de

1951, o jornal O Correio do Povo trazia em

sua capa um anúncio do aumento da ca

pacidade da Usina do Bracinho, com a ins

talação de duas unidades hidroelétricas.

Naquela semana, o Conselho Consultivo da

Empresa Sul Brasileira de Eletricidade havia
se reunido para tratar da ampliação da usi

na, aumentando a capacidade em 20.000 CV:
A reunião resultou na liberação de três mi
lhões de cruzeiros (moeda vigente na época)
para o pagamento da terceira e penúltima
parcela demaquinário encomendado na Su
íça para ser destinado à usina. Naquele ano,
a usina possuía uma capacidade de 7.000 CV
e o norte catarinense sofria com problemas
na distribuição de energia elétrica. "Com
essa instalação e mais o fornecimento de

energia pela linha Florianópolis-Jaraguá,
com os estudos levados a efeito e de pronta
realização (cujos serviços preparatórios já
foram iniciados), ficará o norte catarinense
servido por alguns anos, no que está seria

mente empenhado o governador lrineu Bor
nhausen", dizia a publicação.

O dia 18 de novembro marca a criação de três

personagens famosos. Em 1928, "MickeyMouse"
surge pela primeira vez como protagonista do filme
de animação sonoro "SteamboatWillie", criado
porWalt Disney. Já em 1985 ocorre a primeira
publicação da tira de quadrinhos "Calvin e Haroldo",
escrita e ilustrada pelo estadunidense BillWatterson.

Os censos
A palavra "censo" vem do latim "census", que quer

dizer "conjunto dos dados estatísticos, dos habitantes
de uma cidade, província, Estado, nação". Com finali
dadesmilitar e fiscãl, os primeiros censos foram elabo
rados por chineses e romanos para conhecer o número
de pessoas disponíveis para participar das guerras e

cobrar impostos. A punição para quem não respondia
geralmente era amorte.

O censo mal
.

antigo que' se te

e;r
"

, $06,
população e o ntl1il1�ro delavouras vadás. No sé
cuIo 16 a.C., os egípcios' também cosfuinavam fazer
recenseamentos anualmente. NaRomaAntiga, o censo
acontecia a cad uatro anos por questões religiosas.
Erauma época estas dos deuses, ualtodos de-

,Lr" .,;
,

/, lU

lI:

Basílica consagrada
No dia 18 de novembro de 1626, as obras
de construção da Basílica de São Pedro (a
maiordo Estado doVaticano) são finalizadas,
sendo consagrada pelo Papa UrbanoVIII.
Situada na Praça de São Pedro, a construção
teve contribuições de alguns dos maiores
artistas da história da humanidade,
como Bramante, Michelangelo, _

. Rafael e Bernini.

Campeão mundial
Nesse mesmo dia, em 1960, o pugilista
paulistano Éder Iofre conquista seu primeiro
título mundial pará o Brasil, ao vencer
o campeão mexicano Eloy Sanchez na
modalidade peso-galo. Iofre é considerado até

hoje como o maior nome do boxe brasileiro
de todos os tempos, sendo conhecido pelo
apelido "Galinho de Ouro".
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Amanhecer - Parte 1 estreia, nesta
sexta, em todas as salas da região
JARAGUÁ DO SUL
•••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 0.0

KELLYERDMANN

s fãs das vampi - .

rescas histórias de
amor têm muito a

comemorar nesta

sexta-feira, 18 de no
vembro. A data foi a

escolhida pela Paris Filmes para
o lançamento da aguardada
continuação da Saga Crepús
culo. Com �anhecer - Parte

1', Bella e Edward Cullen voltam
a movimentar os, cinéfilos, in
clusive na região, que também
recebe o longa-metragem, hoje.

Desde a madrugada, as salas
de Iaraguá do Sul, Ioinvílle e Blu
menau contam com exibições da
trama. A primeira ocorreu à meia-

,

noite e um minuto. Mas, para
\

quem não conseguiu assistir, seja'
por falta de ingressos ou disposi
ção, ainda há muitas chances de
conhecer o destino do casal mais,
amado dos últimos tempos. Basta
conferir a programação e escolher

qual horário cabe naprópria agen
da. São muitos e eles estão espa
lhados por todo o 'dia, em versões

dubladas e legendadas.
Na rede Arco Íris, que mantém

o cinema de Jaraguá do Sul, os in
gressos custam R$ 14. Estudantes

pagam meia-entrada. Já nas salas
da GNC e da Cinépolis, nos shop
pingsMueller e Garten, em Ioinvil-

'

le, e Neumarkt e Norte, em Blume

nau, o valor dos acessos é de R$ 17

(2D) e de R$ 22 (3D).

,FEI:-ICIDADE
AMEAÇADA

I

Em 'Amanhecer
�Parte 1',Relia
e o vampiro

Edward CuUen,
finalmente,

-

&cam juntos e
se casam.Mas,
o nascimento da

&Iha, Renesmee,
dá alargada a

mais uma grande
batalha

'o FILME
Neste novo capítulo da Saga

Crepúsculo, a felicidade dos
recém-casados Bella e Edward
Cullen é abreviada quando uma
série de traições e infortúnios

ameaçam destruir o mundo. De

pois do casamento-eles viajam ao

Rio de' Janeiro para a esperada lua
de 'mel, onde finalmente podem
se amar sem reservas. Ela, porém,
logo descobre que está grávida
e, durante um parto quase fatal,
Edward enfim a transforma
em umamulher imortal. Mas a

chegada da linda filha, Renes-
mee, coloca em movimento uma

perigosa cadeia-de eventos eeles .

'põem os Cullen e aliados contra

.

osVolturi, o temido conselho.
dos vampiros líderes, em
uma-grande batalha.

No elenco, estão Kristen
Stewart, Robert Pattinson, Taylor
Lautner, Maggie Grace, Dakota
Fanning, Jackson Rathbone, Ash
ley Greene, MyAnna Buring, Lee
Pace e Anna Kendrick. O roteiro

pretence aMelissa Rosenberg e a

direção é de Bill Condon.
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HORIZONTAIS
1. Material de construção
2. (Meteor.) Abreviatura de milibar / Murro ou soco apli

cado na cara

3. Cada uma das tábuas verticais que, numa escada, sus
tentam as horizontais, nas quais se firmam os pés

4. As iniciais do atar Celulari / O guitarrista de jazz-rock
norte-americano Metheny / O cálcio, entre os quími
cos

5. Que tem cheiro desagradável
,

6. Hospital Central do Exército / Uma gordura usada nos

alimentos industrializados, prejudicial à saúde
7. O sacerdote Dom Paulo Evaristo, um dos mais impor

tantes teólogos do país! Ponto de mira que se procura
atingir com tiro, flecha, bomba, etc.

8. Ilha da Grécia, no mar Egeu, famosa por uma das sete
maravilhas do mundo antigo I Abreviatura de telefo-
ne

9. Diz-se de mulher de fascínio ir'resistível
10. Os extremos de ... Galápagos! Imposto sobre Produ-

10tos Industrializados / Santo Padre
11. O maior lago da capital federal

')112. Levar a crer no fundamento de falsas esperanças! As
iniciais do filósofo e matemático francês Descartes

(1596-1650)
13. Ornamentar.

VERTICAIS
1. Dar algo como garantia da dívida contraída I (Ingl.) Dis-

'

posição dos carros na largada de uma corrida
2. (Ingl.) Modalidade de corrida de bicicletas em pista .

'

acidentada / Tamborete árabe
3. Óleo essencial à culinária afro-brasileira! Sigla de im

.portame universidade brasileira
4. Transvasamento dos rios, água estagnada, naJloresta

amazônica / Que tem a casa principal de uma ordem

religiosa
5. O compositor austríaco (1756-1791), da ópera "A

Flauta Mágica" ! Prover às necessidades
6. Casa publicadora de livros e revistas / A mitra de três

coroas usada pelo papa
7. Elem. de comp.: moderno I Uma caractenstica dos

sapatos femininos
8. As iniciais do cantor e compositor Tim (1942-1998)
/ (Mec.) Aparelho que muda uma forma de energia
em outra

.

9. (Ornlt.) Espécie de pombo bravo I Escavado, oculto
ou disfarçado.

.

7

2.

Ifj
ri

II
a II

•
II
ri
•

ri
ri •
•

•
II

5

7

13

-opedelOS
'euao '6 JOSJahUO:J 'VH 'S 'Olles 'oaN

.

L 'ele!l 'e.lollP3 '9 J�dns 'uezoll'J 'S 'op
,e!pas '9defil 'P 'ond 'ªpuao .� 'a1 'SSOlJ!O!8 'Z 'Pil9 Je4uadw3 "

:SIII:JW:l3A
'JeJOoaa 'E. 'Ptl 'lipnu ·u 'EDU

-eled '" ClS 'idl 'S9 '0, 'elDlnpaS'6 'Ial 'sapotl'S 'DAIII 'SUJII'L 'sueli '3:JH'9
'DSOlDPiN

"

'e:J 'jEd ':J3 'v 'OileUid 'C 'awapo9 'QII'J'Z 'ojuaw!:J .• :SIIIINOZltlOH

OYJOlOS

f{i{�{i{
A RECREATIVA'
PASSATEMPOS INTELlG ENTES

-

EVISAO DO TEMPO

Sol brilha

DoEstado
Umamassa de ar seco e

mais frio influencia o tempo,
nesta sexta - feira, em Santa
Catarina, Elamantém o céu
claro e faz com que o sol
brilhe em praticamente todo
o Estado. As temperaturas
são baixas ao amanhecer e
se elevam durante o dia.

AGUÁ DO S L E REGIÃO
HOJE

MíN: 14°C
MÁX: 23°C

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 23°C

DOMINGO

MíN: 15°C
'MÁX: 25°C

SEGUNDA

.MíN: 17°C
MÁX: 23°C

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
.

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Por causa da circulação marítima,
a previsão é de que, no sábado, o
Litoral Norte registre chuva fraca
e isolada. Mas, o sol também
aparece.mesmo que entre nuvens.
Nas demais regiões, o tempo segue
estável. As temperaturas entram
em elevação e os ventos sopram
de leste a nordeste.

o domingo deve ser propício.
para quem pretende curtir o dia
ao ar livre. É que ameteorologia
indica predomínio de sol em
toda Santa Catarina. Além
disso, os termômetros registram
temperaturas em elevação. Os
ventos serão fracos amoderados
e sopram de nordeste.

SE "VOC:E liA.1 PA.�",,"
NOVO

HORIZONTE
A sexta-feira será
ensolarada. No céu,
algumas nuvens até

aparecem, mas não há
previsão de chuva. A

temperatura mínima é de '

14°C e a máxima de 26°C.

CRESCENTE 2/11

CHEIA 10/11

MINGUANTE 18/11

NOVA 25/11

.�"'"
Ensolarado Instável

...-

Parcialmente
Nublado

Nublado
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Diverso
Elijane Jung universotpm@oc:orreiodopovo.eom.br

FUmeses�sga��s
Agente assiste a um montão defilmes que trazem coisas

absurdas e, mesmo sabendo que é tudo ficção, não dá para
deixar de pensar em como seria se essas coisinhas realmente
existissem. Como o tênis do filme "De volta para o Futuro"

que amarra sozinho e que a Nike lançou para a vida real. É
igualzinho ao do filme, só não faz o que deveria fazer: amarrar
sozinho. Anyway... Pensando em outras bugigangas dos filmes,
e aquele raio neutralizador doMIB: Homens de Preto? Será
que isso ia prestar? Fazer o que quisesse e depois apagar da
lembrança dos outros? Vocês lembram ainda do controle remoto
do Click?Acelerar a vida, voltar no tempo... não, não!No fim,
acho que eu gosto assim mesmo, sem grandes recursos... Força na peruca. -ever!

'

.

Sabe quando tudo parece te forçar a cair, a desistir? Sabe quando,
molhada até os ossos, debaixo de um temporal, a única vontade
é de sentar ali mesmo e se deixar ficar? E aí vem o cansaço,
os rnínutos que antes estavam livres estão agora totalmente
ocupados, sugando sua energia... E a cabeçameio que dá um nó,
uma tonteira com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E

-

,

você olha tudo o que tem a sua volta e todos os que estão com
você e pensa: "pode vir a tempestade que for, eu vou sapatear
nas poças de mãos dadas com aminha decisão de seguir adiante,
com força e fé". Pronto. É assim que se sacode a poeira e se dá a

volta por cima.

Dica amaleras
Bom, aTamy estava romântica e postou um vídeo que fala de
amor e que tem a participação de uma dupla sertaneja das mais
competentes: Maria Cecília e Rodolfo. Aí, a dona Gleice fez um
post sobre um esmalte chinezinho, cujo resultado na unha foi uma

- belezinha! E a Giika colocou a foto da vencedora e do prêmio (um
brinco em forma de lacinho, fofo, fofo) do sorteio daMaison Iolie, Tá
cheio de novidades lá no amaleras.blogspot.com. Confere!

CTRLC +-CTRLV

PAQUERA...�

"Procure
-

por.,sorrisoSsinceros"

I, ti

• Hoje é comemorado o

DiaNacional do Conselheiro
Tutelar e, amanhã, o Dia
l\1undial da ,Brevenção à
Violência Doméstica Contra
Crianças e Adolescentes.
Duas datas a serem

Ibrádá� é 'tlivulgadas'

www.mulher30.com.br

OI! TeM POBRENA DE
NOS BATER UM PAPO?

•

,

E ATREVA
Pulseiras, colares, tecidos e

sandálias na versão tribal. Verão
pede estampas e muita cor. Daí

_ espalhar isso pelo look, de maneira
� proporcional, pode colaborar para

acertar na produção do verão.
Além das peças básicas que nós já
estamos acostumada a ver e usar,

que tal dar uma inovada e arriscar
um lenço de cabelo, o famoso
headwraps? Obviamente, não dá
para usar tudo misturado, certo?
Mas um toquezinho tribal ... Flash!

O roubo das 46 peças de Marc
Iacobs que seriam expostas
especialmente para um dia
dedicado à imprensa. Os modelos
da coleção Primavera/Verão 2012
estavam sendo transportados de
Paris a Londres e, de acordo com

e-mail da equipe de produção da
grife, "sem as amostras, não haverá

_ nenhuma roupa para emprestar às
revistas para as sessões editoriais.
E agoraVogue? Elle? Que coisa
maluca! Que treva!

I , ! J ! ••• I ! i r I , I I I 1 1 : •• ,l ( , l • J I J 1 t I 'J ,. 1 , :t . , "
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SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

47 3371-1788
Moa Gonçalves

Vicente
Donini
J"')Jr favor, não ousem esquecê-lo: o in
rdustrial Vicente Donini, presidente do
'conselho dogrupoMariso I, um dos homens
mais sensato, gentleman e humano que
eu conheço é, certamente, o aniversariante
maisfestejado de hoje e vaiadorar saberque
foi lembrado. Parabéns! O meu desejo é que
sejas plenamente feliz e que Deus ilumine

sempre sua bela efelizfamília.

Buxixo
No fim de semana, um garotinho levou
uma descarga elétrica em urn daqueles
brinquedos de bacana. Ele comemorava o

aniversário quando levou o choque ao tocar

na estruturametálica do equipamento. Foi
urna gritaria. Mas, graças aos anjinhos, tudo
não passou de urn susto.

Lugar alheio
Uma figurinha carimbada, muito
conhecida de quem é cerimonialista

profissional, "atacou" mais uma vez em
"

solenidade pública, dias atrás. Ignorou
ordem superior e se abancou em cadeira

que não lhe estava reservada. Resultado:
.

,

muitos constrangimentos nos bastidores.

ABTC Sr. Murilo S. Menegotti Schünke, Elaine Cristina Maass,
Jefferson Tararan e João Gomes representando aMenegotti Máquinas e
Equipamentos, em Paris, no Batimat (Salão intemacional da Construção).
Retornando ao Brasil, todos se juntam à equipe para receber os
associados da ABTC em grande evento de confratenlização, em deze�ro

MAURICIO HERMANN

DEGUSTAÇÃO MaiconMo�r e Alessandro Richter,
quarta.feirel, em noite de degustação na BodegaRichter

,Campanha
A banda contratada pelo boa
gente Dego Peixer, ex-prefeito
de Guaramirim e, novamente,
candidato ao trono nas

próximas eleições, está fazendo
mais show que os cantores Zezé
Di Carmargo & Luciano. Dizem

que o grupo contabilizou, no
mês de outubro, cerca de 20

apresentações. O cachê é pão
com linguiça emuita cagibrina.
Dá-lhe, Dego!

Bomba
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que, depois de
largar a loja e jogar o nome da
conceituada griffe na esteira
do fracasso, a franqueada vai
ter que resolver o problema na
Justiça. Dizem que urn jovem
empresário, que é dono de duas

conhecidas franquias, será o
novo franqueado damarca e vai

abrir, em breve, a loja famosa no
calçadão da Marechal.

Romances
o tempo nunca esteve tão
bom para romances. É
como se o cupido estivesse

inspirado, usando uma
metralhadora no lugar de
flechas, pois novos namoros
pintaram neste feriadão
na urbe sorriso. Aguardem
nomes. Adoro contar!

moagoncalves@netuno.com.br

Passeio'ciclístico
Dia quatro de dezembro, vai acontecer a
3a Pedalada Famosa. A concentração será
às 9h30, pa PraçaÂngelo Piazera. O trajeto
é até aMalwee Malhas. Após o passeio, .

. acontecerá a distribuição de mudas'de
árvores, camisetas, bonés e outros brindes.
E o que émelhor: haverá o sorteio de .

urna bicicleta e demil reais em dinheiro.
Para participar do sorteio é só retirar,
gratuitamente, o cupom no Restaurante
Madalena e na Capital Imóveis. O evento

tem o apoio da Lunender, O Correio do
Povo, Bike Iunp, Restaurante Madalena e

Sport Brasil. A iniciativa é da Revista Nossa.
Mais informações no fone 3370-2900.

·TECORTEI
• No sábado, a galera

"'-

esperta do Black Lemon
vaimovimentar o bar

,
da SociedadeAliança,
no tradicional Baile de
Reis. Garantia de muitos,

coquetéis e caipirinhas de
primeira linha.

.

ii Hoje à noite, no Espaço
Oca, tem shoiu com a

banda Cachorro Grande.

• Começa hoje e vai até

domingo, no Seminário, em
Corupá, a 1DaBananenfest.

• Domingo, na London
Pub, tem shoui com a

dupla sertaneja Leandro &
Euandro.

'. Morganai,1?�rdrl�o� e
"i;

,

ClaudioMarcusJormam
outro casalsinho que desfila
feliz na urbe'sorriso:

• Respeite e valorize o idoso.

Onde comer bem
No Tutty Pizzas Gill. Um dos melhores
conceito em rodízio e a la carte.

Dica de sexta-Ieira
Conferir a Choperia Bíer Haus. Sempre
tem uma novidade.

,

Da série 'morro

.e não .vejo tudo'
"Um homem de 55 anos morreu em um

protesto contra a lei que obriga o' uso
do capacete pormotociclistas em Nova

Iorque. O cara caiu damoto e meteu a

cabeça na calçada. Morreu na hora".

MAURICIO HERMANN

COMPOSÉE Ariane Raboch e
Paloma Pereira, na inauguração
da loja Composée

BALADA FrancieIe Fiainoncini e Pamela
Costa, nos corredores da London Pub

Pensado bem...

"Quando' Deus tira algo de seu alcance,
como suas horas extras, ele não está

punindo-o, mas apenas abrindo
suas mãos para receber algo melhor.
Concentre-senesta frase: lia vontade de
Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de
Deus não irá protegê-lo".

Avida deve
consti_ir ,U'"

I i"

verdad4:!iro
campo de
estudoede

experimentação.
Carlos Beruardo
González PeeGtche

(Raumsol,

UPPER k\d�

www.imoveiscapital.net

473370.2900

CASA DI DÉLIA
Dctoraçáúilisite nossa Casa e pre}JClre-se

para a época mais bonita do ano.

Rua.AngeloSchiochet,33S - Centro -JaraguádoSul - 33716859
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CRÔNICA
NA FESTA
DE UM
NOVO-RICO

/\ ssirn que adentrei emum enorme jardim
I\suntuoso, enquanto caminhava emmeio àsmesas
lindamente arrumadas, entre as tendas, os canteiros
de flores, os garçons e os criados, logo reparava que os
novos-ricos apreciavam a companhia uns dos outros,

, mais ainda quando havia celebridades presentes.
Deparo-me com uma conhecida que não via

de longa data. Quando tinha contato frequente,
recordo que passou amaiorparte davida rejeitando
pretendentes, queixando-se de que não eram
suficientemente refinados ou "europeus" "Na
cidade de onde venho, não háhomemparamim, os
descendentes de alemães que lápredominam, não
são carinhosos", dizia; Quando passou dos quarenta
anos, desistiu dos homens que eram ricos elegantes
demais para quereremumamulher tão feia quanto
ela e se casou comumpolicial de vinte e oito anos,
"muito distinto, muito refinado". Ele vinha de uma
cidadezinha do Norte do Estado, regiãomoveleira.
Seumérito foi de ela tê-lo encontrado emumabalada
do balneáriomaismovimentado do Sul do país.
Perguntei-a como estava o parceiro.Admitiu que, ao
fim de um curto período, o casamento fracassou Nos
vai e vens, percebia que ali, naquela festa, ela passava
o tempo inteiro aconselhando asmulheresmais novas
da sua classe a só se casaremcom homens ricos e que
fossem socialmente seus iguais.

Repentinamente, apareceu naminha frente
eufórico um rapaz deminha idade; aser-me
apresentado. Falante, de olhos esbugalhados e íris

'

fosca (podia até serem sinais que cheirou cocaína).
"Estou duas noites
sem dormir",
disse ele. Sempre

c-

paparicado, era
uma das pessoas
mais influentes
e respeitadas
daquelemeio - sua

apresentação foi feita
pelo sobrenome e

por seu carro demeio
milhão de dólares.

Em um outro

grupo, que
praticamente

não interagia com o resto da festa, passavam
inesgotáveismomentos se queixando
extensivamente da comida que lhes tinham servido
na sua última viagem de avião - como se isso fosse
assunto de grave urgência e grande importância, e
como se amaioria dos pratos que comessem no seu

dia a dia não sofresse damesmafalta de qualidade.
Dessa festa reclamavam do espumante servido -

de não ser umamarca cara. Me senti humilhado,
. quando me vangloriei quemeu último aniversário

passei agarrado a uma garrafa de Chandom. Na
ponta da língua tinham pelomeno- .nna dúzia de
marcas favoritas, em que aminha, ficava no chinelo!
'Um deles era invejado; comentava que conheceu
pessoalmente um famoso socialite que escova os
dentes com espumante e todos os seus artigos,
como travesseiro, toalhas e guardanapos deveriam
ser bordados com o nome: Conde.

Quando passou
dos quarenta anos,
desistiu dOfi homens

que eram ricos

elegantes demais
para quererem
uma mulher tão
feia quanto ela e

se casou com um

policial de vinte e

oito anos.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esses dois cachorrinhos lindos foram abandonados nas ruas do bairro
Rio da Luz, em Jaraguá do Sul. Sensibilizados, moradores acabaram
recolhendo-os, mas não podem adotá-los, pois já fizeram o mesmo

com outros quatro cães. Interessados devem entrar em contato pela
telefone (47) 9952-9557 ou 3376-1482.

Para três universitários, aquele
é o último ano e a experiência
em uma faculdade mista os

deixou na mão. A solução:
Carnaval, onde belas garotas
têm prazer em levantar as
blusas e garrafas abertas
são sempre bem-vindas. Mas

depois de se vestirem de
mulher, invadir o quarto de
hotel de Carmen Electra, fazer
um show sexual escandaloso
e, sem querer, explodir uma
bomba de fezes em um lobby
de hotel chique, será que a

magia do Carnaval vai entrar
em 'cena e realizar as mais
selvagens fantasias deles?

ProtissíomllísjTlQ

·Contabilidade
Consultoria Empresarial

cru:;sc, 0116269/0 Ouaüdade
f;t}leflWdrP

�

www.gumz.com.br

(41}3311-4141

gumz@gumz.com.br

UMII FARCEBJAUf oÁCfJnu. Desde 1978

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Patrícia implora que Crô chame Griselda para

ajudá-Ia. Paulo pede para René conversar com Vanes
sa. Amália fala para Rafael que só reatará o namoro se

ele se entregar para a polícia. Tereza Cristina e Grisel
da rezam juntas no hospital. Vanessa pensa em Paulo.
Esther procura o marido e se surpreende ao encon

trar Marcela no quarto. Paulo insulta a jornalista e a

expulsa. Ouinzé pensa em Teodora. Baltazar fica com

ciúmes de Celeste. Patrícia perde o bebê. Carolina
convence Letícia a conversar com Juan. Rafael e Amá
lia sofrem com o término do namoro. Griselda consola
Antenor. Wallace decide não lutar e encerra a carreira.

encontra a cliente, lolanda. Sarita não resiste aAlberto
e os dois se beijam.

• A VIDA DA GENTE
Eva conta para Lúcio que Ana apertou sua mão,

mas o médico acredita que seja um movimento invo

luntário. Júlia reclama de ter que ir ao hospital falar
com a mãe. Sofia tenta conseguir um emprego para
Marcos. Eva fica feliz com uma fã que reconhece Ana.
Marcos e Dora levam as filhas para sair, mas se frus
tram com a falta de assunto entre elas. Manuela con

segue convencer Júlia a visitar Ana. Lúcio lê a crítica
sobre o livro de Lourenço para Celina. Iná tem um novo

sonho com Ana.

, I

Baseado em pesquisas'
históricas, mas com boa dose
de imaginação, 'Vingança em

Paris' é um mergulho nos

mistérios napoleônicos: um
homem que tentou conquistar
o mundo, espalhou terror

por Europa e Rússia, quando
finalmente capturado, foi
simplesmente exilado em Elba.
Por que simplesmente não o

mataram? Mesmo derrotado,
Napoleão comandava grande
respeito. O que estaria por
trás disso? Existia mesmo

algum tesouro escondido por
Bonaparte? Cotton Malone,
ex-agente do Departamento de

Justiça Americano e negociante
de livros raros, está prestes a

descobrir. Mas seu trabalho de

pesquisa é' interrompido quando
é surpreendido, em sua livraria
em Copenhague, por um homem
do serviço secreto americano.

• AQUELE BEIJO
,

Rubinho leva Claudia ao mesmo restaurante
onde Lucena almoça com Vicente. Vera alerta Sarita

para ter cuidado com Henrique. Taluda conta para
Olavo sobre as armações de Violante. Maruschka

pede o divórcio a Alberto. Grace Kelly revela para to-
'

dos na Comprare que Deusa é sua mãe. O pessoal da
Vila embarca na van de Olavo e Marieta para o teatro,
quando Iara tem um surto de vidência. Alberto surge
no apartamento de Sarita e insiste em falar com ela.

Camila volta de viagem. e Ricardo a enfrenta. Agenor

• VIDAS EM JOGO
O médico avisa que Augusta sobreviveu à cirur

gia. Francisco planeja ajudar Rita em uma fuga. Carlos
aceita participar do plano; Patrícia consegue fazer
com que Regina admita que foi a responsável pela
falsa prova que foi plantada no local que foi utãlza-:
do como cativeiró. Regina não cede à chantagem de

Patrícia. Começa o julgamento de Ernesto. Patrícia é

inquirida durante o julgamento. A gestante revela que
entregou a confissão da mãe ao delegado.

ANIVERSARIANTES
1B/1l
Adelirio Moresco
Alessandra H. Oldenburg
Cecilia Raulino
Edna Piacentine
Elisane G, Lemes
Elizabete B. Longo
Emilie C. Rossio

Franciele L. Balbinot
lzane L. Ciconeti.
Juliana Gumz
Julio C. Braz
Leocadio M. Pianezzer
Loreci M. Neubecker
Lorilda Imroth
Manoel Werner

Matheo Roeder
Otavio M. Neves

Rodrigo Kuskowski
Rosenilda Feliciano
Simone F. Imroth

Tiago Amarante '

Uedersaid de G. Leite
\

• ri,
,
!
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ESTAMO JUNTOS
Carmem (Leandra Leal) é uma jovem e talentosa médica, que

.
saiu da pequena cidade de Penedo para viver sozinha em São
Paulo. O melhor amigo dela é Murilo (Cauã Reymond), que é

.

homossexual e trabalha como DJ. Um dia ele conhece Juan

(Nazareno Casero), um músico argentino por quem se apaixo
na. Quando ele é expulso de casa pela namorada, Murilo não

perde tempo e o chama para morar consigo. Entretanto, Juan
é heterossexual convicto e passa a se interessar por Carmem.
Ela retribui o interesse, mesmo temendo a reação de Murilo ao

saber do fato. Até que uma situação inesperada muda os rumos

do triângulo amoroso e da própria vida de Carmem.'

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (OOh01,
14h, 16h30, 19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• A casa dos sonhos - Leg (15h)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (OOh01, 19h e 21 h30) .

• Amizade colorida - Dub (17h)
• Cine Breithaupt 3
• Atividade paranormal 3 - Leg (18h1 O, 19h50 e 21 h30)
• O zelador animal- Dub (14h1 O e 16h1 O)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• A saga Crepúsculo:Amanhecer - Parte 1 - Leg (00h15, 13h50,
16h30, 19h20 e 22h)
• Cine Garten 2
.11.11.11 - Leg (14h20, 16h40 e 21h15)
• Atividade paranormal � - Leg (18h50)
• Cine Garten 3
• Capitães de areia - Nac (13h40 e 21 h30)
• Reféns - Leg (15h40, 17h40 e 19h40)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h, 17h15, 19h1 O e 21 h)
• Cine Garten 5
• A saga Crepúsculo:Amanhecer - Parte 1 - Leg (00h01,
13h30, 16h15, 19h e 21h40)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (16h50)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30)
• Terror na água - Dub (14h)
• Terror na água - Leg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• Asaga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (OOh01, 13h30,
16h15, 19h e 21h40)
• Cine Mueller 2
• Estamos juntos - Nac (13h45 e 21 h50)
• Reféns - Leg (15h45, 17h45 e 19h45)
• Cine Mueller 3
.11.11.11- Dub (14h20, 16h45, 19h15 e 21h20)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Os três mosqueteiros - Dub (16h40)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h1 O)
• Terror na água - Dub (13h40)
• Terror na água - Leg (21 h50)

• Cine Neumarkt 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (OOh15, 13h50,
16h30, 19h20 e 22h)
• Cine Neumarkt 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (OOh01, 13h30,
16h15, 19h � 21h40)

.

• Cine Neumarkt 4

.11.11.11-leg(14h, 16h, 18he20h)
• Atividade Paranormal.3 - Leg (22h10)
• Cine Neumarkt 5
• O palhaço - Nac (14h15, 16h50, 18h50 e 21 h)
• Cine Neumarkt 6 (SalaVip)
• O contágio - Leg (21 h20)
• Os reféns - Leg (14h30, 17h e 19h30)
• Cine Norte Shopping 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -leg (12h50, 13h40,
18h30 e 21 h20)
• Cine Norte Shopping 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1- Leg (14h20, 17h10,
20h·e 22h50)
• Cine Norte Shopping 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (15h, 17h50,
20h40, 23h30)
• Cine Norte Shopping 4
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (13h40, 16h30,
19h20 e 22h10)

.

• Cine Norte Shopping 5
• O palhaço - Nac (13h30, 15h35, 17h40, 19h45 e 22h)

.

• Cine Norte Shopping 6
• O homem do futuro - Nac (13h e 15h15)
·11.11.11 - Leg (19h35)
• Reféns - Leg (17h25, 21 h45 e 23h50)
• Cine Norte Shopping 7
• Brasil animado- Nac (14h10 e 16h05)
• �igantes de aço - Dub (18h e 20h50)

Jenniler Lopez·
está insaciável
o dançarino Casper Smart, 24 anos, disse
que Jennifer Lopez, 42, tem um apetite
sexual insaciável. Ele também falou que
J - Lo possui um corpo de umamulher da
metade da sua idade e que não temmedo
de usá-lo. De acordo com o The Sun, uma
fonte próxima à cantora afirmou que os

dois estão namorando e se divertindo. O

dançarino já trabalhou com Jennifer.

Ator elo�a relação
de cumplicidade
O ator Raoni Carneiro, o Sebastião de

Aquele Beijo, está feliz com a vida que tem
levado junto de Fernanda Rodrigues, a Jose
de O Astro. "É um encontro muito legal de
amor, A gente émuito cúmplice. Fernanda
é amulher que escolhi para estar aomeu

lado", disse. Eles são pais de Luísa, de um
ano e dezmeses e, por enquanto, ainda não

programam outro filho.

Victoria Beckham

pede desconto '.

A senhoraDavidBeckhamdeixou alguns
.

funcionários de um supermercado de Los
Angeles embasbacados ao.solicitarum
cartão de desconto de 25%:Victoria estava

acompanhada da filhaHarper, de quatro
meses,' e de um segurança quando pediu
para ele dar suas informações para conseguir
a dedução. Ela comprava papel higiênico,
pretzels e um cartão de agradecimento.

Apresentadora
assume .ges_ação

. Depois demuita especulação e tentativas

de sigilo; finalmente, a apresentadora
DanielaAlbuquerque assumiu que está
esperando umamenina. Ela está grávida de
quarto meses, mas só pretendia falar sobre
o assunto em 2012. "Era ummomento

muito meu', explicou. O pai da criança é o

presidente da RedeTVl, Amilcare Dallevo Ir,
com quem ela está casada há cinco anos.

HORÓSCOPO.
ÁRIES
Pense mais nas consequências ao tomar decisões. Manter a
paciência é uma ótima pedida nesta sexta-feira. Conflitos não
estão descartados, principalmente, no relacionamento amoroso.

TOURO
Paciência é palavra de ordem. Desafios não estão descartados, .

mas se aprender a manter a calma, conseguirá alC<!IlÇélJ' o resultado
desejado. Dedique mais tempo para resolver assuntos domésticos.

RI
GÊMEOS
No ambiente profissional, procure se manter em uma quietude
estratégica e evite contato com pessoas invejosas. A dois,
programas mais caseiros são os mais in�icados.

CÂNCER
No setor profissional, é melhor terminar as tarefas antes de iniciar
outras. Em família, o astral é favorável para resolver conflitos
entre irmãos. No romance, demonstre mais os sentimentos.

LEÃO
Terá uma visão mais real dos acontecimentos no trabalho e

conseguirá Jidar melhor com as questões práticas do dia a
dia. Bom periodo para aumentar os rendimentos. No romance,

promessas de muitas realizações.

VIRGEM
Bom momento para lidar com a realidade e deixar as frustrações
e decepções para trás. Evite expor seus planos aos colegas de
trabalho. Ouça o conselho da sua cara-metade antes de tomar -

qualquer decisão.

Atriz: gravidez dá
culpas e estria$
Grávida de seis meses, a atriz Lavínia
Vlasak avaliou a experiência de sermãe em
entrevista à revista Contigo. liA verdade é

que amaternidade traz duas coisas, além
de alegria e amor. Traz culpas e estrias",
afirmou. Esta é a segunda gestação dela,
que já émãe de ummenino. Ela, porém, só
vai revelar quantos quilos ganhou na atual
gravidez depois.que perder todo o excesso.

EI en Jab 'ur I-ga aos
- I

os para amigas
Apesar de Ellen Iabour ter escrito no Twitter
que estava acordando às 16h após o SWU

e ter falado que a festa - onde trocou beijos
com Pe Lanza, do Restart - foi ótima, ela se

arrependeu de ter ficado com o rapaz. Ellen,
que namorou Rodrigo Santoro por quatro
anos, é 14 anos mais velha que o músico.

Por causa da repercussão, ela teria ligado
para amigas chorando, logo cedo.

LIBRA
Sua criatividade estará em alta, por isso use a imaginação diante de
novos projetos profissionais. Mas tenha cautela e mantenha sigilo
sobre atividades de trabalho. Nas finanças, controle os gastos.

ESCORPIÃO
Ótimo dia para se concentrar na realização de tarefas difíceis, que
exijam paciência e determinação. Hoj� vai conseguir separar os
sonhos da realidade. Sair com os amigos e o par é uma ótima pedida.

SAGITÁRIO
Persista em seus projetos, tornando-os ainda mais grandiosos.
Acredite em seu potencial e talento para conquistar o que quiser. A
força dos sentimentos intensifica a relação a dois.

II
CAPRICÓRNIO
Separe as boas amizades daquelas pessoas que só fazem fofocas.
Bons contatos com chefes rendem favores e benefícios. No amor,
acabe com qualquer conflito antes que cresça.

II
AQUÁRIO
A seriedade com que desempenha as funções no trabalho faz com

que seja respeitado pelos demais. Não tenha receio de mostrar

habilidades e talentos. Assuma as responsabilidades familiares. A
dois, ofereça apoio ao par.

•
PEIXES
Deve manter o foco nas tarefas profissionais para conseguir uma
promoção ou reivindicar um aumento. Não descuide da família.

Compartilhe sonhos com a cara-metade, mesmo que ela lhe
mostre uma realidade diferente da sua.
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Confiem em Mim, Eu Sou o Dr. Ozzy

-Já nas primeiras páginas, '0 hilariante livro traz sua
bula: "Em caso de uso acidental de Dr.� lave .

.

imediatamente a área afetada". Aqui, o Príncipe
das Trevas faz uma coletânea da sua coluna com

. dicas de saúde, ruidados pessoais e conselhos em
geral. Para quem não sabe, Ozzy foi convidado
pelo Sunday limes, de Londres, e depois pela
Rofling Stone norte-americana, para responder

perguntas dos seus teitores. Os eãpítulos dividem
os conselhos por temas: saúde, alimentação,

higiene, famflia, sexualidade_ etc. P>s
IIdicas" incluem

uísque quente com limão para curar resfiiado
(roceita apelidada de ''Hot Oa:y"). A forma como
ele descreve um exame de próstata também é

. peculiar:' "Começa com uma luva de borracha e
termina com sua voz subindo dei oitavas". Há

também quadros com casos reai� (e inusitados) da
história da medicina . E, ao nnat de cada capftulo,
ainda tem um teste de conhecimentos, no estilo

Oay, com direito a pontuação.

SiONe>
o guitarrista Keith Richards anundou planos de .

reunião do Rolfing Stones para ensaios em um -

estúdio. Segundo o músico,o encontro pode
acontecer ainda este mês, em Londres.

"Nós vamos apenas tocar um poucn juntos, o que
não falemos há três ou quatro anos", Contou
Richards à revista RoJling Stone; Por enquanto,

apenas RonnieWcx;x:l e CharlieWatts confirmaram

presença no ensaio, mas o guitarrista acreáfta que
Mick Jagger possa se junta!ao grupo.

No início deste ano, o guitarrista já havia dado
dicas sobre uma possNe[ reunião da banda para
uma tu� de celebração do fiY anlversário·oo

RoIling Stooes. O primeiro sflow do grupo
aconteceu em julho de 19621 em Londrest e

. comemora 50 anos em 201.2.

NO �0(11 'CABANA CULT @CABANACUlT
" Cabana Cult recomenda: FRADE NEGRO�,
" Muita música na Rádio Cabana;
" Bandas da região na seção 1V CABANA Bandas locais;
" Discos de Vinil á venda na seção SEBO Vendo!

.Icoho Crocco, vocalista do Uhrctmen por mais de uma década,
se lança em carreira solo e dM.Jlga O lado Brilhante da lua.

Entre 21 e 27 de novembro, acontece, em Jaraguá do Sul a
Semana do Livro e ela Leitura. O evento é realizado pela

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul e Fundo Municipal de
.

Cuttura, e conta com o apoio do Sesc e da Design Editora.
O projeto ocorre em três eixos: formação de leitores,.

.

capacitação dos escritores locais e palestras.
Todas as atrações são gratuitas.

.

Confira toda a programação no \I\MMf.sesc-oc.com.br

Selton Mello é um ator populàrque tem à habtTrdàde de

cónGiliar�jetos��oo:ne·at�to� 'COm� mais

autorais e de poúCa. visibilidade. EmO Palhaço, Sétton é

Benjamim, dono do drro Esperança,�. reúneumà�
t'naltra é a(egt'$llente confonnada. Afém de cuipar das
nn r !iamittl.'divide o f3kadeiro oom o pai,va&nar
(Paulo�)I e juntos formam adupla de palhaços Pangaré e
PuroSa�, em·.dis.e com��\'.O PalhaçQ registra
irnagemsfu do urOOnb��A�'é�[ para
participações espeâa1s Inusitadas, como as de Jorge f:nrecbt
Tonico Pereiral Moacyr Franco e ferrugem" SeItoo� -- na

itente· ê':atJás�"<'imeras --Um·�� er;ltre a

ahgUstia de um� atormentado e a -leveza de uma

vidã cigana abençoada fXX aplausos.

�. estearo de 2011 terroinatt fddàs as
� vãoa�queChariie Sheenf pata -

.

omelhor ou pam o pia; foi uma das
.

personatrdades00 ano. Por� urna década, ele
foi omuito bem pago astro de-rwo artd a Haff

.�

Men, em que o personagem que interpretava,
Charlie Harpa; era uma versão d,isfarçada dele
�� Mas,Qlarlleç o Sh�{ ,aparentemente
pirou; deixou O seriado e sua vida se tomar um

interminável reali1y show Muitos achavam que a
'

série deveria acabarde vez. Então, para quem
pensa' àSsim, o bQx com a oitaVa ten1pOfada é o

epitáfio perfeito. A caba tem quatro discos
contendo 16 episódios. Nessâ ternp:Tclda em

�
..�ar; ofofgado Charlie COQânoa terta1clo diffdI '

a \lida para seu irmão .AJfan '(Jon O}e).é seu

oobrinho·Jake (Angus T. .Jones):� a:m a morte

forÇadade Chadie HarperOO·<nneÇO da nona

�, bl:b� fica.ineio sem SéAtiOO.

c AGENDA
..r HOJE - 5haN Nacional CACHORROGRANDE

0CA-23h
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Adiada para novembro,
festa começa esta noite

10a BANANENFEST

Tradicional comemoração
de Corupá foi transferida
para não perder público
para a 23a Schützenfest

CORUPÁ

PEDROLEAL

/\ espera foi longa, mas hoje às 18h começa
1'"\a 10a edição da Bananenfest, a tradicional
festa da banana, no Seminário Sagrado Cora

ção de Jesus, em Corupá. Tradicionalmente
realizada em outubro, a festa foi adiada para
novembro para evitar disputar as atenções
com a 23a Schützenfest, afirmaWagner Bosse,
um dos organizadores do evento. Por causa

damudança de data, este ano a festa tem dois

dias amenos do que no ano passado, mas isso
não deve prejudicar o movimento, diz Bosse.

"Esperamos entre 10 e 12 mil pessoas para a

festa, ano passado tivemos 15 mil, mas eram

dois dias amais", explica.
Segundo Marcelo Heinz Prochnow, mem

bro da comissão organizadora, este ano a festa

tem várias atrações especiais - além de apre

sentações musicais, a festa traz também a du

pla humorística Rudi eWilly, de Blumenau, e
pela primeira vez em Corupá, o grupo de ma

nobras com tratorZerinho Bomba Show. "Essa

é a parte mais especial das apresentações, o
mais parecido que se tem aqui são os shows

de moto no Bananalama" comenta. Outro di
ferencial é a tenda de música eletrônica, para
atrair o público jovem.

Porém o atrativo maior é a gastronomia.
Nos três dias do evento, será servido churras

co a R$ 15 por pessoa, e no domingo, dia 20,
o restaurante do Seminário estará aberto com

buffet livre a R$ 24, com pratos de banana e

da culinária típica germânica. Além disso, fo
ram montados nove pontos de venda de ali

mentos, como espetinhos, batata recheada e

cachorro-quente.
Para a realização da lOa Bananenfest, fo

ram investidos R$ 140 mil, de fundos próprios
da festa, explica Bosse. IINão temos nenhum

aporte de recursos públicos, é tudo custeado

pela própria festa", explica. Mesmo com os

dois dias a menos, as expectativas são otimis
tas. IINão temos como estimar" mas estamos

certos de que teremos um superávit para o

ano que vern", afirma.

J

PREPllRAÇÃO
Espaço no Seminário Sagrado
Coração de Jesus estava sendo
preparado ontem para receber

a festa da banana

Pode faltar banana
Embora a festa comece hoje à noi

te, até a tarde de ontem a organização
da 10a Bananenfest não havia fechado

a compra de bananas para .o evento.

Segundo Bosse, com o mau tempo ao

,longo ao ano, o fruto demorou a ama-
I I_II

durecer. "Outro motivo de fazermos em
novembro foi para garantírmos que as li

bananas seriam de boa qualidade", ex
Bpca. A'organ�ação garante que não irá
ocorrer escassez das bananas, e que o

problema estásendo resolvido.

-

PROGRAMAÇAO

HOJE
• 18h - abertura dos portões
• 21h - Grupo Karisma
• 22h Tenda Eletrônica - DJs Bino e Marcelo Luis
• lh30 - Grupo Moda Boa PREÇOS

INGRESSOS
• Hoje: R$lO
• Sábado: até as 20h; R$ 10; após as 20h; R$15
• Domingo: até as 14h gratuito, depois das 14h; R$ 10

AMANHÃ
.

• 9h30 - Desfile bananicultores
• 18h - BandaAlma e Sedução
• 20h30 - Banda Sangue Latino
• 21h30 - Zerinho Bomba Show
• 22h - Tenda Eletrônica - Djs Igor Lima e Rodrigo Aguiar
• Oh30 - BandaVox 3
• 2h - Show Leo Lima

BEBIDAS

"

• Chopp (Brahma) R$ 4,50/copo 400 rnl
• Refrigerante R$ 3,00/lata
• Água R$ 2,00/garrafa'
• Cuba R$ 6,00/copo 400 ml
• Energético R$ 8,00/lata
• Cuba de energético R$ 8,00/copo 400ml

DOMINGO
• 10h - Musical SóVirtude
• 12h - Almoço típico e apresentações folclóricas
• 14h - Dupla humorística Rudi eWilly
• 15h -Banda Mil do Paraná
• 15h30 - Zerinho Bomba Show
• 19h - Show Fábio e Juliano

COMIDA
• Churrasco: R$ 15 por pessoa
• Almoço de domingo: R$ 24 por pessoa

��. _._----_._-_._---------
-_._--_.. --_.- ------------_._------,

I
1
j
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· REPúBuCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGE l-ULLEWAGNER,Interventora

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

EDlTALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), 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) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 23602 Sacado: ANTONIO ISMAEL SILVANO CPF: 918.546.879-72 Cedente: OESA COMERCIO E REPRESENTA

ÇOES TIDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título: 2051445U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 29110/2011 Valor: 121,31 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23287 Sacado: CLADIR VIEIRA BORGES CPF: 576.429.310-34 Cedente: VALCANAlA AUTO PEÇAS LTDA ME

CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 2686/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 20/10/2011 Valor: 309,00 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23537 Sacado: DEVIGlLITRANspbRrES ITDAMECNPj: 06.118.058/0001-10 Cedente: SHARKMAQUINAS PARA

CONSTRUÇÃO IJ'DACNPJ: 06.224.121/0001-01 Número doTítulo: 040001348 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 29/10/2011 Valor: 547,40 Liqui
dação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 23538 Cedente: SHARK
MAQUINAS PARACONSTRUÇÃO TIDACNPj: 06.224.121/0001-01 Número do Título: 040008972 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 29/10/2011
Valor: 322,05 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22911 Sacado: DIMASDOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente: COMERCIO DE CELUlARES BAN
DEIRA IJ'DAME CNPJ: 10.722.871/0001-72Número doTítulo: 4754009 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. DataVencimento: 15/09/2011 Valor: 65,60 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23633 Sacado: GUARA INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇOES CNPJ: 08.343.230/0001-65 Cedente: HSBC BANI<
BRASILSA. - BANCOMUITIPLO CNPJ: 01.701.201/0001-89Número doTítulo: 005012 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA. - BANCO MUITIPLO DataVencimento: 01/1112011 Valor: 124,95 Li
quidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22880 Sacado: JEFFERSON JOSE STEIN CNPJ: 10.916.099/0001-20 Cedente: WEBER COMERCIO ATACADISTADE
ALIMENTOS ITDA CNPJ: 11.771.649/0001-30 Número do Título: 4214 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAUUNIDANCO S.ADataVencimento: 29/09/2011 Valor: 147,81 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23250 Sacado: JUVENIL JOSE DOS SANTOS CPF: 662.894.409-34 Cedente: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E
DISTRIDUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Número do Título: 5207-1/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indica
ção Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 26/07/2011 Valor: 495,60 Liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 23251 Cedente:VENTUS PNEUS IMPOR
TADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Número do Título: 5207.1/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. DataVencimento: 26/06/2011 Valor: 495,60 Liquidação após
a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23496 Sacado: UZANDRAAPARECIDA DACRUZDASILVElRABARBIERI CPF: 022.570.429-30 Cedente: PROTAL
SISTEMAS DE SEGURANÇA IJ'DA CNPJ: 76.371.103/0001-20 Número do Título: 0000332448 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: lTAU UNlBANCO S.A DataVencimento: 20/09/2011 Valor: 90,00 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23545 Sacado: UZANDRA APARECIDA DA CRUZ DA SILVEIRAME CNPJ: 13.889.804/0001-35 Cedente: GUNAN

CONFECÇOES LIDA ME CNPJ: 07.127.398/0001-70 Número do Título: 5001286-01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 31110/2011 Valor: 380,56
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23643 Sacado: LUIZ CARLOS LOURIVALDA SILVACPF: 645.411.429-53 Cedente: ROGERTHIAGOMINGORI DA
SILVA CNPJ: 13.572.068/0001-97 Número doTítulo: 262/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 04/1112011 Valor: 267,00 Liquidação após a intimação:
R$1O,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23541 Sacado: NELSONCHIODINICPF: 532.931.859-91 Cedente: COOPERATNAREGIONALAGROPECUARIA
VALEDO ITAjAl CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número doTítulo: 00377801 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 29/10/2011 Valor: 134,14 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22864 Sacado: PAULO GILMARVALCANAlA CPF: 687.967.579-49 Cedente: MARCO MERCANTIL ITDA CNPJ:
05.324.909/0001-19 Número do Título: 58900B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA. DataVencimento: 28/09/2011 Valor: 303,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 27,20,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23352 Sacado: TJF EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LIDA CNP]: 03.374.871/0001-63 Cedente: MANTOMAC
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LIDA CNPJ: 79.879.318/0001-44 Número do Título: 02S0008910 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
30/10/2011 Valor: 1.330,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23629 Sacado: VALMIR LUIS VICENTlN CPF: 798.830.959-53 Cedente: TONON TINTAS IJ'DA CNPJ:
07.094.885/0001-84 Número do Título: 0330070200 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: !TAU
UNIBANCO SA Datavencírnento: 26/10/2011 Valor: 568,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23554 Sacado: VICK EXTRACAO DE SAIDRO IJ'DA CNPJ: 10.988.980/0001-36 Cedente: BANCO VIPAL CNPJ:
09.526.594/0001-43 Número doTítulo: 1737 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 13/10/2011 Valor: 1.542,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23317 Sacado: VOLNEI ANTONIO GlRARDI CPF: 016.758.149-02 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número do Título: 131039076 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHULZE E
ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 03/01/2011 Valor: 17.982,24 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo:23315Sacado:WILLIANDASILVACPF:083.587.609-81 Cedente: BVFINANCElRAS/AC.El CNPJ:OI. 149.953/0001-
89 Número doTítulo: 251015695 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BVFINANCEIRA S/A C.EI
Data Vencimento: 28/01/2011 Valor: 21.200,77 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Guararnirirn, 18 de novembro de 2011.

CHRlSTA INGEHILLEWAGNER,
Interventora

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, visando à participação da sociedade no processo de elaboração do Plano

Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao princípio da transparência e nos termos que dispõe o artigo 19,
§ 5° da Lei 11.445/2007, CONVIDA A COMUNIDADE EM GERAL PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
LOCAIS, que objetivam:

a) Divulgar o estágio atual dos estudos (dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas);

b) Discutir acerca dos conteúdos do Plano;

c) Coletar proposições dos participantes.

PARTICIPE DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOCAIS

UTAP I BAIRROS DATAS HORÁRIOS LOCAIS

UTAP 1 - BAIRROS CAIC - EMEF Renato Pradi
Barra do Rio do Cerro, Jaraguá 84, Rio Cerro I, Rua 327
Rio Cerro II, Rio da Luz -

UTAP 2 - BAIRROS Bairro: São Luiz
Barra do Rio do Cerro, Barra do Rio do Molha, 21/11/11 19 as 21 h
Boa Vista, Centro, Jaraguá 99, Jaraguá Esquerdo,
Nova Brasília, Parque Malwe, Rio Molha, São

Luis, Tifa Martins, Vila Lenzi, Vila Nova

UTAP 4 - BAIRROS EMEF Waldemar Schmitz

Águas Claras, Baependi, Centenário, Centro, Ilha Rua Rinaldo Bogo, s/n°
da Figueira, Vila Lalau
UTAP 6 - BAIRROS Bairro: Ilha da Figueira
Centenário, João Pessoa, Vieira 22/11/11 19 as 21 h

UTAP 3 - BAIRROS EMEF Ana Towe Nagel
Água Verde, Amizade, Centro, Chico de Paula, Rua Marcos Emílio Verbinen, 320
Czerniewicz, Estrada Nova, Nova Brasília, Rau,
Três Rios do Sul, Vila Lenzi , Bairro: Chico de Paulo
UTAP 5 - BAIRROS

Braço do Ribeirão Cavalo, Nereu Ramos Ribeirão

Cavalo, Santo Antônio, Tifa Monos, Três Rios do

Norte, Três Rios do Sul
UTAP 7 - BAIRRO
Santa Luzia

-,
23/11/11 19 as 21 h

*UTAP - Unidade Territoriais de Análise e Planejamento (Alguns bairros estão contemplados em mais de uma UTAP)

Jaraguá do Sul 07 de novembro de 2011.

Cecília Konell - Prefeita Municipal

COMUNICADO
Muller e Marquardt

Incorporações Ltda. torna

público que requereu à

FundaçãoMunicipal de
Meio Ambiente - FUJAMA

Licença Ambiental de
Instalação - LAI para
o Residencial Arena
localizado na Rua

Expedicionário Ângelo
Vicenzi, bairro Vila Lenzi

no município de

Jaraguá do sul/se.

Metalúrgica TS Indústria de Estrutu
ras Metálicas e Artigos de Serralheria
Ltda. - ME, portadora do CNPJ de no.

03.661.994/0001-85, comunica que
requereu junto à FUJAMA (Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente), o

Licenciamento Ambiental de Instala

ção (LAI), para a atividade de "LO
TEAMENTO", com localização á Rua
510 - Domingos Vieira, Bairro Barra
do Rio Cerro em Jaraguá do Sul - SC,
no imóvel pertencente á Matrícula Imo
biliária 38.178 com área de 41.137,60
m2. O prazo para impugnação junto a

FUJAMA é de 20 dias corridos a partir
da data desta publicação, sendo que o
licenciamento será concedido se aten
dida à legislação vigente.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 182/2011

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO DE
RECALQUE DE ÁGUA TRATADA R5
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 18/11/2011 das 8h às 11h30 e das 13h
às 16h
DATA DA ABERTURA: 7/12/201114 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
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

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 181/2011

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINAÇÃO DE LODO
PROVINIENTE DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 18/11/2011 das 8h às 11h30 e das 13h
às 16h

.

DATA DA ABERTURA: 6/12/201114 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
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

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 180/2011

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAR EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM
ALVENARIA E CONCRETO ARMADO, COM PISO ARMADO PARA GARAGEM,
SOBRE A GALERIA DE DRENAGEM EXISTENTE NA ETA CENTRAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

'

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 18/11/2011 das 8h às 11h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 6/12/201114 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
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

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Apontamento: 192888/2011 Sacado: FABIO LUIZ PAIVA SOARES BARBOSA Endereço: RUAGUSTAVO
LESSMANN 233 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89257-200 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO

FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N' Titulo: 505051842 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.561,02 - Data para pagamento: 23/1112011- Valor total a pagar R$1.689,82 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 1.561,02 - Juros: R$ 53,59 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCA FEDERATNADO BRASIL

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

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

EDnALDElln]MAÇÃODEPR�TO
�?s t�rmos do arti�o 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciencia ao responsavel, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM lln]MADOS
DOPR�TO:

Apontamento: 192851/2011 Sacado: ADMINISTRA DISTRIBUIDOR DE PRODUTO Endereço: RUA
103467 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-750 Credor: GUMZ CONTABIUDADE E CONSUITORIA
EMPRESA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 9200110152 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$

427,?0 - Data para pagamento: 23/ll/2011- Valor total a pagar R$506,93 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 427,00 - Juros: R$ 1,70 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22 35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 23,33

'

Apontamento: 193064/2011 Sacado: AHCOMERCIO DEELETRONlCOS lID Endereço:AVMARECHAL
DEODORO DA FONSECA 51 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: TELE AlARME SIST SEGU
RANCA lID Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0000338346 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$

185,�2 - Data para pagamento: 23/ll/2011-Valor total a pagar R$251,87 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 185,22 - Juros: R$ 2,09 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22 35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

'

Apontamento:_193123/2011 Sacado: AJBC TRANSPORTES LTDA- ME Endereço: R EMILIO BUTm
662 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: W.BREITKOPF COMERCIO DEVEICULOSAUTOMO
TORES LT Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0000013801 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$

533,�3 - Data para pagamento: 23/11/2011-Valor total a pagarR$614,54 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 533,33 - Juros: R$ 1,42 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 2235 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 24,89

'

Apontamento: 193161/2011 Sacado: ALBERTO AMAURI MONACO Endereço: RUA 25 DE JULHO
360 APTO 101 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT
MORITZ Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1010911- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 162,79

-pata para pagamento: 23/11/2011- Valor total a pagar R$226,05 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 162,79 - Juros: R$ 3,25 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22 35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 5,11

'

Apontamento: 1933ll/2011 Sacado: ANDERSON CABRERA CORTEZ Endereço: R ADENOR HORON
GOSO 829 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-791 Credor: DEMILLUS - DM PARTICIPACOES SA Portador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 0011591293 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 647,53 - Data para paga
mento: 23/11/2011-Valor total a pagar R$726,60Descrição dos valores: Valor do título: R$ 647,53 - Juros:
R$ 8,41 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 193260/2011 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC DA INF lIDA Endereço: RUA PRE

SIDENTE EPITACIO PESSOA 1329 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor: DI COMUNlCACOES E

EXPLORACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0000022904 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.965,00 - Data para pagamento: 23/1lI2011- Valor total a pagar R$2.047,90 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.965,00 - Juros: R$ 18,34 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193194/2011 Sacado: CAMlLA DAL BERTO Endereço: RUAANGELO TORRINEill 78 -

Jaraguá do Sul-SC: CEP: 89259-200Credor:MARCOSANDREFAGUNDES Portador: - Espécie:DMI - N'
Titulo: 133C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.930,00 - Data para pagamento: 23/11/2011- Valor
total a pagarR$2.997,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.930,00 - Juros: R$ 7,81 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 192853/2011 Sacado: CARLOS EDUARDO SCHEIBE Endereço: ERNESTO EMIllO
HORST 124AP 02 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-380 Credor:VALDOCIRHAASME Portador: - Es

pécie: DMI - N'Titulo: 28299-3-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.669,15 - Data para pagamento:
231ll/2011-Valor total a pagar R$1.746,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.669,15 - Juros: R$
6,67Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 192893/2011 Sacado: CARLOS ROBERTO PULGA Endereço: RUA RI -1415' CASAADI
REITA - VILAMACHADO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL

lIDA Portador: - Espécie: CT - N'Título: 646075-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 309,58 - Data

para pagamento: 23/ll/2011- Valor total a pagar R$393,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$
309,58 - Juros: R$ 2,06 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dili

gência: R$ 27,13

Apontamento: 193044/2011 Sacado: CARMELINDA FATIMA XAVIER Endereço: RUA JOAO PLANlNC

CHECK481 SALA 01- JARAGUADO SUL - CEP: 89252-220 Credor: FLOWER INDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCOES lIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Título: 10542/02 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.026,7D - Data para pagamento: 23/11/2011- Valor total a pagarR$1.l15,55 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 1.026,70 - Juros: R$ 24,29 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193207/2011 Sacado: CARMELINDA FATIMA XAVIER Endereço: RUA JOAO PLANlNC

CHECK 481 SALA 01 - JARAGUADO SUL - CEP: 89252-220 Credor: FLOWERINDUSTRIA E COMERCIO

DE CONFECCOES lIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Título: 10542/01 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.026,70 - Data para pagamento: 231ll/2011-Valor total a pagarR$1.l21,71 Descrição dos va
Lores: Valor do título: R$ 1.026,70 - Juros: R$ 30,45 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193328/2011 Sacado: CINDER COMERCIO E TRANSPORTES Endereço: RUA JOAO JA
NUARIO AYROSO 2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-295 Credor: LAGB ACESSORIOS E PECAS lIDA

ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0000019196 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.750,00 -

Data para pagamento: 231ll/2011-Valor total a pagarR$1.831,39 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 1.750,00 - Juros: R$ 12,25 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 193164/2011 Sacado: CINDER COMERCIO ETRANSPORTES lIDA Endereço: RUA JOAO
JANUARIO AYROSO 2185 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: ESTOFARIA XAXINENSE lIDA
EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1410/01/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 800,00 -

Data para pagamento: 231ll/2011- Valor total a pagar R$873,14 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 800,00 - Juros: R$ 4,00 EmoLumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 14,24

Apontamento: 192716/2011 Sacado: CONSTRUJONER CONSTR.lIDA Endereço: RUA ADELlA FIS

CHER 711 SAL C - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-400 Credor: MARCIO INGO MILCKE - EPP Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 2355/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 412,97 - Data para pagamento:
23/1lI2011-Valor total a pagarR$483,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 412,97 - Juros: R$1,10
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 193714/2011 Sacado: DlAS E FELLER COMERCIO DEMEDICLIDA Endereço: RUAJOR
GE CZERNIEWICZ 397 LOJA 01 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: CERVOSUL orSTRIBill
DORADE MEDICAMENTOS lIDA. Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 206337210 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 911,52 - Data para pagamento: 23/11/2011-Valor total a pagarR$983,69Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 911,52 - Juros: R$ 3,03 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 192622/2011 Sacado: EDILCEIAMARTINS POS'D\l Endereço: RUA ROTARYLOTE 38 RE

SIDENCIAL DIVINOPOUS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-443 Credor: MARCOSANDRE FAGUNDES

Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 01540204 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.419,00 - Data

para pagamento: 231ll/2011-Valor total a pagar R$2.497,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.419,00 - Juros: R$ 8,86 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 14,99

Apontamento: 192847/2011 Sacado: ELZA DE OLIVEIRA TONN Endereço: RUA DANIEL RUPEL 323 -

BAEPENOI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: DJD IMOVEIS LIDA Portador; - Espécie:
DMI - N' Titulo: LOTED24RP/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 504,04 - Data para pagamento:
23/1112011-Valor total a pagarR$574,86Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 504,04 - Juros: R$ 1,68
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 19344112011 Sacado: ESCRITORIO CONTABIL MENGARDA LIDA Endereço:
RROBERTO ZIEMANN 250 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: FORMIGAR! & KU1ZKI INFORMATICA

lIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 551 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 34,90 - Data para

pagamento: 231ll/2011-Valor total a pagar R$104,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 34,90 - Ju
ros: R$ 0,09Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 193271/20n Sacado: FERNANDO APARECIDO CASTILHO - ASSADOS Endereço: RUA
JOAO PLANlNCHECK 472 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: DJ COMUNlCACOES E EXPLO
RACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0000024302 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ ?J4,00 - Data para pagamento: 23/11/2011-Valor total a pagar R$709,05Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 634,00 - Juros: R$ 5,91 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 2235 Condução:
R$21,70 - Diligência: R$14,24

'

Apontamento: 193279/2011 Sacado: FERNANDO APARECIDO CASTILHO - ASSADOS Endereço: RUA
JOAO PLANlNCHECK472 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: DJ COMUNlCACOES E EXPLO
RACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0000047002 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ �00,00 - Data para pagamento: 231ll/2011-Valor total a pagar R$571,64 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 500,00 - Juros: R$ 2,50 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 2235 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

'

Apontamento: 193094/2011 Sacado: FERNANDORUSCHE-ME Endereço: RUAALBERIO SCHINAIDER
450 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: MARCIO ENKE Portador: - Espécie: DSI - N' Titulo:
092011001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$170,00 - Data parapagamento: 231ll/2011-Valor total
a pagarR$245,77Descrição dos valores: Valor do título: R$170,00 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$10 85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

'

Apontamento: 192833/2011 Sacado: FRANCIELE DIAS DOS REIS SILVA Endereço:R FREDERICO CURT

VASEL,214AP 101 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-500 Credor: MARIAADELAIDE FLO
RES EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 89916 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$147,26 - Data

para pagamento: 23/11/2011- Valor total a pagar R$212,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$
147,26 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dili

gência: R$ 9,66

Apontamento: 193626/2011 Sacado: FUNCIONAL COMPONENTES METALICO Endereço: RUA JOSE
TEODORO RIBEIRO, 1125 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-000 Credor: DIFERROACOS ESPECWS
lIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0022878-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.406,81 -

Data para pagamento: 23/11/2011-Valor total a pagarR$3.492,59 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 3.406,81 - Juros: R$ 15,89 EmoLumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21 70
- Diligência: R$ 14,99

'

Apontamento: 192994/2011 Sacado: IMPACTO COMERCIOVAREJISTA DE BUOUTERIA Endereço: RUA
DONA ANTONIA 139 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-210 Credor: DICARLO IND E COM DE EXPO

SITORES IlDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 1123238 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
472,50 - Data para pagamento: 23/ll/2011- Valor total a pagar R$543,21 Descrição dos valores:. Valor
do título: R$ 472,50 - Juros: R$ 1,57 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência:R$14,24

Apontamento: 193585/2011 Sacado: IND.COM.UNIFORMES MR IlDA Endereço: AV.PREEWALLDE

MAR GRUBBA SL3 1311 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: TEVIX COMERCIO DETECI
DOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1204/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 735,81
- Data para pagamento: 23/11/2011-Valor total a pagarR$806,91 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 735,81 - Juros: R$ 1,96 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 2170 - Di-

ligência: R$ 14,24
'

Apontamento: 193099/2011 Sacado: J.I. AGROPECUARIA lIDA ME Endereço: RUA JOAO CARLOS
STEIN 307 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-350 Credor: RISE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE

FATOS DE COUR Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 02322 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
229,20 - Data para pagamento: 23/11/2011- Valor total a pagar R$301,99 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 229,20 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 192374/2011 Sacado: JAIRTO CARLOS BELO Endereço: RUAHILDA FRIEDEL 581 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89266-275 Credor: CENTRO FORM CONO LES lIDAEPP Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 22495 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,71 - Data para pagamento: 231ll/2011-Valor
total a pagar R$224,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,71 - Juros: R$ 1,90 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 193479/2011 Sacado: JEAN ROBERTO GUSE Endereço: RUA JOSE SCHEURER, SN IJ'
106 - AMIZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-800 Credor: PANAMERICANO ARRENDAMENTO

MERCANTIL S/A Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 0000.37956286 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 36.775,80 - Data para pagamento: 23/ll/2011-Valortotal a pagarR$45.971,40 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 36.775,80 - Juros: R$ 9.120,39 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Con

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$20,31

Apontame_nto: 193300/2011 Sacado: JONAS KONIG Endereço: RUADOM HELDER CAMARA -LOTE 37
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor: OESACOME REPRES LIDA Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 2036805U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 180,06 - Data para pagamento: 23/ll/2011-
Valor total a pagarR$257,63Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 180,06 - Juros: R$ 0,84 Emolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 193309/2011 Sacado: JOZEU FONTANA Endereço: RUA PE PASTORALBERT SCHNEI

DER 822 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: OESA COM E REPRES lIDA Portador: - Espé
cie: DMI - N' Titulo: 2050323U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 540,47 - Data para pagamento:
231ll/2011-Valor total a pagarR$617,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 540,47 - Juros: R$1,98
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 193330/2011 Sacado: JUSSARA SARAMENTO Endereço: RUA DOMINGOS DEMARCHI
372 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-460 Credor: ALL CEBEL E IDIOMAS IJ'DAME Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 1623 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 87,50 - Data para pagamento: 23/ll/2011-
Valor total apagarR$148,70Descrição dos valores: Valor do título:]$ 87,50 - Juros: R$1,19 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 193535/2011 Sacado: KASA DEISGN COMERCIO DE MOVEIS Endereço: AV GETULIO
VARGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: EXlTO INDUSTRIAMOVELEIRA lIDA -ME Portador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 8405 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 221,66 - Data para pagamento:
231ll/2011-Valor total a pagarR$327,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 221,66 - Juros: R$ 0,81
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital; R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 193536/2011 Sacado: KASA DEISGN COMERCIO DE MOVEIS Endereço: AV GETULIO
VARGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: EXlTO INDUSTRlAMOVELEIRA lIDA -ME Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 8406 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 221,66 - Data para pagamento:
23/ll/2011-Valor total a pagarR$327,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 221,66 - Juros: R$ 0,81
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 192908/2011 Sacado: KASADES COMMOVDEC lIDAME Endereço: AVGETULIOVAR
GAS N 05 SALA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: OMEGAVIRATIOMOVEIS ESTOFADOS

Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 002182/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.363,95 - Data

para pagamento: 23/1lI2011- Valor total a pagar R$1.474,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.363,95 - Juros: R$ 5,91 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 49,92

Apontamento: 193547/2011 Sacado: KASA DESIGN E COM DE MOV E DECORACOES Endereço: AV
GETULIO VARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MAXMILA INDUSTRIA MOVELEIRA

lIDA-EPP Portador: - Espécie: DMI - N' Título: 925-3/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 779,29
- Data para pagamento: 23/11/2011-Valor total a pagarR$885,92 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 779,29 - lurós: R$ 1,81 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 49,92

Apontamento: 193111/2011 Sacado: LUClANA LOUBE Endereço: RUAWOLFGANGW,EEGE 1757 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89262-000 Credor: IPAF INSTITUTO DE PSICOLOGlAAPUCADA E FORMACAO

Portador: - Espécie: DMI - N' Título: 28103 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 480,00 - Data para
pagamento: 231ll/2011- Valor total a pagar R$562,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 480,00
- Juros: R$ 4,80 EmoLumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$22,60

Apontamento: 193120/2011 Sacado: LUClANO CANDIDO DO ROSARIO Endereço: RUAANTON FRE

RICHS 396 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: OSMARANTONIO DA SILVA Portador: - Espécie: CH
- N'Título: 850055 O - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.700,00 - Data para pagamento: 23/11/2011-
Valor total a pagarR$4.872,44Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 4.700,00 - Juros: R$100,26Emolu
mentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 193282/2011 Sacado: �CONDES DE ALENCAR POLZIN ME Endereço: R AFFONSO

BARTEL 233 - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-110 Credor: FERRAMENTAS GERAIS

COMERCIO E IMPORTACAO SA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 214931-28 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 5.339,10 - Data para pagamento: 23/ll/2011- Valortotal a pagar R$5.417,13 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 5.339,10 - Juros: R$ 8,89 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

"Apontarnenro: 193175/2011 Sacado: MARIA EUNICE BRYCH Endereço: RUA 25 DE JULHO 360 APTO

204 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: CONOOMINIO RESIDENCIAL SAlNTMORITZ Porta

�or: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2041011- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 227,07 - Data para paga
mento: 23/11/2011-Valor total a pagarR$288,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 227,07 - Juros:
R$1,89 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 192863/2011 Sacado: MARIAN HENSCHEL Endereço: RUA GOVERNADOR JORGE LA

CERDA 398 APTO 101 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: ESTEK COM PROD SAUDE lIDA

EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 002052-009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.039,00 -

Data para pagamento: 231ll/2011-Valor total a pagarR$1.l08,75 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 1.039,00 - Juros: R$ 5,19 EmoLumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 2235 Condução: R$ 21 70
- Diligência: R$ 9,66

"

Apontamento: 193637/2011 Sacado:MARLETEMARQUESCANDIDODAROCHA Endereço:RUAINGO
BUENG 26 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-210 Credor: MARIAADELAlDE FLORES EPP Portador: -

Espécie: DMI - N' Titulo: 89269 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 153,74 - Data para pagamento:
231ll/2011-Valor total a pagar R$229,87Descrição dos valores: Valor do título: R$153,74 - Juros: R$ 0,92
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento:)93107/2011 Sacado: MARlJ DOS SANTOS PONSTEIN Endereço: ROUMPIO JUNKES

1�� - JARAG?� DO SUL-SC - CEP: 89258-700 Credor: OESA COM E REPRES lIDA Portador: - Espé
cie: DMI - N TItulo: 2046243U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 154,96 - Data para pagamento:
23/11/2011- Valor total a pagarR$225,41 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 154,96 - Juros: R$ 0,56
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 193052/2011 Sacado: MECANICA JSK lIDA Endereço: RUAVITOR SOTEROVARGAS 35
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTOR S IMPORT S DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS
lIDA põrta:dor: - Espécie: DMI - N'Titulo: 02750ZA05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 134,28 -

Data para pagamento: 23/11/2011- Valor total a pagar R$204,31 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 134,28 - Juros: R$ 0,89 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22 35 Condução: R$ 21 70 - Di-

ligência:R$14,24
"

Apontamento: 193197/2011 Sacado: MECANICA JSK lIDA Endereço: RUAVITOR SOTEROVARGAS 35
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTOR S IMPORT S DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS
lIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 025493B05 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 160,00 -

Data para pagamento: 23/1lI2011- Valor total a pagar R$230,31 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 160,00 - Juros: R$ 1,17 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$14,24

Apontamento: 193198/2011 Sacado: MECANICA JSK lIDA Endereço: RUAVITOR SOTERO VARGAS 35
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTOR S IMPORT S DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS
lIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 027566A05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 144,38 -

Data para pagamento: 23/11/2011- Valor total a pagar R$214,57 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 144;38 - Juros: R$ 1,05 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21 70 - Di-

ligência: R$14,24
'

Apontamento: 193284/2011 Sacado: MECANICA JSK lIDAME. Endereço: RUA MICHELE CRISTINA
BARTEL99 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-120 Credor: COREMMALIDA Portador: - Espécie:DMI - N'
Titulo: 0705527301-Motivo: falta de pagamentoValor: R$354,00 - Data para pagamento: 231ll/2011-Va
lar total a pagarR$424,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 354,00 - Juros: R$1,18 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$14,24

Apontamento: 193086/2011 Sacado: O A P INFORMATICA lIDAME Endereço: LUIZ SATLER 120 SL
04 - BARRADO RIO CERRO - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: SEGMILDISTR DE EQUIPS DE SE
GURANÇAELETRO-ELETR Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: x007603A - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 239,80 - Data para pagamento: 23/11/2011-Valor total a pagar R$316,44 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 239,80 - Juros: R$1,43 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 193622/2011 Sacado: RAIO DEL SOLAGENClA DEVIAGEN Endereço: RUA \N.ERNERS
TANGNUM 74 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor:WGSDISTDEAUTO PECAS lIDA Portador: - Espé
cie: DMI - N'Titulo: 0008065/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.807,16 - Data para pagamento:
23/ll/2011-Valor total a pagar R$1.887,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.807,16 - Juros: R$
8,43 EmoLumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$ 17,28

Apontamento: 193526/2011 Sacado: RLG COMERCIAL lIDA Endereço: RUA JOSETHEODORO RIBEI
RO 658 SALA 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CRWNGSHEN FABRICADORADEVEICULOS
S/A Portador: - Espécie: DMI - N°Título: 0000084884 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$16.818,15 -

Data parapagamento: 23/ll/2011-Valor total a pagarR$16.955,31 Descrição dos valores: Valor do título:
R$16.818,15 - Juros: R$ 67,27 EmoLumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$14,99

Apontamento: 193261/2011 Sacado: ROQUE DE UMA PINTO Endereço: RUA MAX\N.lLUAN 140-

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS

Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0000025804 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.530,00
- Data para pagamento: 23/11/2011- Valor total a pagar R$1.613,42 Descrição dos valores: Valor do
título: R$1.530,00 - Juros: R$ 14,28 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 193056/20lt Sacado: STOCK CRITOPOLINE CONE FESTAS EVENT Endereço: R LEO
POLDOMAHNKE, 45 - CENTRO - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89151-510 Credor: CHANTIPAN - ALIMEN

TOS IlDAME Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 4293/01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 636,00
- Data para pagamento: 231ll/2011-Valor total a pagar R$702,25 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 636,00 - Juros: R$ 1,69 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 9,66

Apontamento: 192917/2011 Sacado: TRANSPAIVA lIDA-ME Endereço: RUAALVINO STEIN 922 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89253-630 Credor: BOGO RECAPADORADEPNEUS lIDA Portador: - Espécie:DSI
- N'Titulo: 1.993/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$140,00 - Dataparapagamento: 231ll/2011-Va
lor total a pagarR$211,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 140,00 - Juros: R$ 0,37 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 193728/2911 Sacado: UNlAO MOTORES ELETRICOS IlDA Endereço: RUA BERNARDO

GRUBBA 180 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-090 Credor:WHITEMARTINS GASES INDUSTRlAIS

lIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Título: 929344-001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 328,70 -

Data para pagamento: 23/1112011- Valor total a pagar R$402,82 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 328,70 - Juros: R$ 0,43 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di-

ligência: R$18,79
.'

Apontamento: 193338/2011 Sacado:VALDEMARGONCALVESDASILVA Endereço:RUAHARDWIGHA

NEMANN 01- Jaraguá doSul-SC - CEP: 89260-630Credor: BANCOPANAMERICANOSIA Portador: - Es

pécie: NP - N'Titulo: 43801599 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 35.341,80 - Data para pagamento:
2311l/2011-Valor total a pagarR$39.198,58Descrição dos valores: Valor do título: R$ 35.341,80 - Juros: R$
3.781,57 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 193523/2011 Sacado:VENTURI IMPORTEDISTRIBDEPROD lIDA Endereço: RUAJOSE
KOCHEUA, 86. - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-150 Credor: DIFUSO DIST DE
PARAFUSOS EWALD lIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 22959 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 23,06 - Data para pagamento: 2311112011- Valor total a pagar R$93,01 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 23,06 - Juros: R$ 0,06 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 193057/2011 Sacado:VIEMRACOMERCIO DEARTIGOSDOVESTUAR Endereço: RPREF
JOSE BAVER 894 SL 3 TERREO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: EXCIM IMPORTACAO E
EXPORTACAOSA. Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 309905 /2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.485,00 - Data para pagamento: 231ll/2011-Valor total a pagarR$1.570,05Descrição dos valores: Valor
do título: R$1.485,00 - Juros: R$12,87Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 193288/2011 Sacado:VIEMRACOMERCIO DEARTIGOS DOVESTUARIO Endereço: RUA
PREFEITO JOSE BAUER 894 SL 3 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: EXCIM IMPORTACAO E
EXPORTACAO LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 302729/3 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 372,00 - Data para pagamento: 231ll/2011-Valor total a pagarR$446,16Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 372,00 - Juros: R$ 1,98 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 193382/2011 Sacado:WAGNER DOS SANTOSMOURA Endereço: RUA ARTHUR GUIN
TER221 AP403 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor:ASSOClACAOXlTAOTEAM DEVALETUDO
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2011/232/09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$105,OO - Data

para pagamento: 231ll/2011- Valor total a pagar R$180,87 Descrição dos valores: Valor do títuLo: R$
105,00 - Juros: R$ 0,66 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21 70 - Dili-

gência: R$ 20,31
'

Apontamento: 193116/2011 Sacado:WALNEI ELVIS DA SILVA Endereço: RUAMARCELO BARB1825-

Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: PEDRO UBIRATA DE SOUZA(GUINCHO GUIMARAES LIDA)
Portador: - Espécie: NP - N' Titulo: 001-005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.000,00 - Data

para pagamento: 23/11/2011- Valor total a pagar R$1.l37,28 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.000,00 - Juros: R$ 64,33 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21 70
- Diligência: R$18,05

'

Apontamento: 192988/2011 Sacado:WILSON ODIRLEI CORDEIRO Endereço: RUA CARLOS HARDT
2600 BL 02 AP 31 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-580 Credor: ANDREIA JUNIOR I LIDAME Portador: -

Espécie: DMI - N'Titulo: 100001710 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 45,00 - Data para pagamento:
, 231ll/2011- Valor total a pagar R$117,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 45,00 - Juros: R$ O 36
EmoLumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

'

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo" na data de
18/ll/201l.

'

Jaraguá do Sul (SC), 18 de novembro de 2011.

ManoelGustavoGriesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 61
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NATAL

Presépio em Corupá
AAssociação de BombeirosVoluntários de Corupá, inspirada
pelo espírito natalino, desenvolveu neste ano uma decoração
de Natal diferente. Em um trabalho idealizado pelos instrutores
do Projeto Bombeiro Mirim e Aspirante, apoiados pela
diretoria, comando e BombeirosVoluntários, construíram
umamaquete, que além de decorar a sede da Associação,
servirá também para demonstrar o trabalho realizado pelos
bombeiros, como: a preservação do patrimônio pelo combate

_
a incêndios, o resgate a vítimas de acidentes, afogamentos e

outras difíceis situações, além do auxílio à comunidade.

SÁBADO
Mostra
pedagógica
o Centro de Educação Infantil
Professora Leonir Pessate Alves,
do bairro Ilha da Figueira, realiza
amanhã, das 14h às 18h, na própria
sede da instituição, a 3aMostra de
Trabalhos Pedagógicos. A abertura do
evento contará com a apresentação
de teatro de bonecos com a "História
do Pinóquio", e a dramatização da
"História de João e Maria". Haverá
no local venda de cachorro-quente,
refrigerante, sorvete e passaporte para
brinquedos. Acesso aberto ao público
em geral e gratuito.

OBRAS

Sistema de
galerias
Palco de constantes alagamentos em
períodos de chuvas mais intensas, a
ruaTenente HugoAlves Garcia, naTifa
Schubert, passa por obras que prometem
resolver o problema.A localidade terá
um novo sistema de drenagem de águas
pluviais. Trata-se da instalação de galerias
compostas por 150 peças de 2metros x
1,5metros de diâmetro, mais 242 tubos
demetros de 2metros diâmetro.

CAMPANHA
DIVULGAÇÃO/HORST BAÜMLE

��.----�--���

Lixo eletrônico
o 14° recolhimento da campanha Recicla CDL-Fujama
coletou essa semana 3,7 toneladas de material eletrônico em

recipientes distribuídos em 21 pontos do município. Desde o

início do programa, em junho de 2010, já foram coletadas em

Jaraguá do Sul 53,90 toneladas de material, entre eles, monitor,
CPU, impressora, estabilizador, placa de vídeo, teclado, mause,
televisor, aparelho de fax, telefone celular e cabos.

• Empréstimos de até R$ 3 mil.

• Juro zero para quem quitar as parcelas em dia.

• Acompanhamento e consultoria especializados.
• Mais-força para você produzir mais. BADCSC
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DMJLGAÇÃO

ATLETISMO

Será dada la da
no ParqueMalwee
Acoris realiza a última etapa do segundo circuito
jaraguaense e receberá atleta de várias idades

Promoção "A decisão é sua" (válida até 21/11/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Na compra de um veiculo da linha Forei EcoSport, o cliente ganhará um Vale-Combustível no valor de R$
2.000,00. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Preços válidos' até 29/11/2011 ou enquanto durarem os estoques (100 unidades). Forr! EcoSport
FreeStyle 1.612012 (cat EFA2) a partir de R$ 53:900,00 à vista. Ford Focus Sedan 2.012012 (cat. PDA2) a partir de R$ 59.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 51,7% de'entrada (R$
31.014,83) e Saldo em 36 parcelas de R$ 850,00 na modalidade COCo com 30 dias de carência para pagamento da 1a parcela, incluindo lanTas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 61.614,83. Custo
Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/11/2011 a partir de 0,30% a.m. e 3,63% a.a, por meio do Programa Ford Credil. Não abrange seguro, acessórios, documenlação e serviços de despachante, manutenção'
ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem

adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios.variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de
Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco 13radesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidás. Frete incluso.

JAMGU! DO SUL

TITAPRETTI

N'este domingo, as belezas Naturais do

Parque Malwee serão um convite a

mais para os amantes da corrida pratica
rem o esporte. Isso porque o parque irá
sediar a sexta e última etapa do 2°'Circui
to Acorjs de Corrida de Rua.

O evento, organizado pela Associação
dos Corredores de Rua de Jaraguá do Sul

(Acorjs), irá promover nesta última etapa
uma corrida em comemoração ao final do
círeuito. O percurso de 5,4 quilômetros
terá a largada no galpão ao lado da pista
de bicicross do parque, às-8h30.

A inscrição custa R$ 10 e um quilo, de
alimento não-perecível, que será desti
nado a instituições de 'caridade. Podem

participar pessoas de 16 a 100 anos.·

Segundo presidente da Acorjs, Edson

Selinger, os resultados da corrida co

memorativa não irão alterar o ranking
das cinco etapas, mas tem o objetivo de

promover um encontro do esporte com

a natureza.'Paralelo a corrida também
acontece uma caminhada no parque,
em um percurso de 2 km. Para partici �

par basta levar um alimento não-pere
cível. uÉ um ótimo programa para quem.
ainda não participou de uma corrida de
rua. Além de fazer bem para a saúde, a
atividade ainda acontece em um dos

pontos turísticos mais- bonitos de Iara
guá do Sul", afirma Selinger.

Logo após a caminhada e a corrida é
a vez dos pequenos darem a largada para

. ver quem é o mais rápido. As crianças irão
competir em três categorias: de 5 a 8 anos,
9 a 12 anos e 13 a 15, realizando o percur
so máximo de 1km. É nesta última etapa .

que os atletas destaque no 2° Circuito

Acorjs de Corrida de Rua serão premiados
. com troféus e medalhas. Haverá premia
ção também para a corrida comemorati
va: os cinco primeiros homens e as cinco

primeiras mulheres recebem premiação
em dinheiro, troféus e medalhas.

,� Acumule até R$lO.OOO em descontO$ na COInp!il de seu Ford Zero.

'� Capltllls. JegIIle5 melTopGUlan'� 4001-48581DemaI.IOQIId.d"" 0800722 4858.

,,� ��� Segurasfom MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800

CARTAo FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU. Ford Empresas: (11) 4174.3900

Faça revisões em seu veículo regularmente.
l J I'

Resultado não irá alterar o ranking das outras cinco etapas
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Henrique Porto· henriqueporto@yahoo.com.br

Sesi
Vm comemoração aos 60 anos da entidade, o SESI está
Drealizando uma ação de relacionamento com os alunos do

ProgramaAtleta do Futuro (PAP) e os usuários da ginástica
laboral. Através do Cinetransjormet; um caminhão que se

transforma em cinema, está exibindo dois filmes especialmente
escolhidos para a ocasião: Rio e Inuictus. O caminhão, com
capacidade para 92 espectadores por sessão, já percorreu treze
cidades do Estado. Na região, ainda passará por Corupá e

Massaranduba. As sessões são gratuitas.

Primeirona
-Neste fim de semana serão
conhecidos os finalistas da Primeira
Divisão. De certeza, apenas uma:
Vitória e Cruz de Malta, que
protagonizaram as duas últimas

decisões, não fazem a final neste .

ano. Se enfrentam antes, na

semifinal, onde o auriverde joga pelo
empate na partida de volta. Missão
dura terá o Flamengo, que precisa
se inspirar no jogo realizado pelo
returno e vencer o João Pessoa por
dois gols de diferença. Novamente a

LJF apostará em árbitros do quadro
da CBF para conduzir os jogos.

Segundona
Avaí e Operário/Unidos
iniciam a decisão da

Segundona neste sábado,
em Guaramirim. Jogando
em casa, o Avaí vem sendo
imbatível e goleador. Um
desafio e tanto para os

operários, que como o

próprio nome diz, formam
uma equipe colaborativa..
Na preliminar, um
confronto recheado de

rivalidade, entreVila Rau
e Atlético Independente,
pelos Aspirantes.

s�=olinha
Atenção crianças dos bairros São LuíS1TifaMartins e Jaraguá
Esquerdo. O JJ Bordados estámontando sua escolinha de

futebol, sediada no estádio Guilherme Tríbess,As aulas são
gratuitas e o objetivo é a inclusão social.As inscrições acontecem
neste ano e as aulas Iniciam no ano que vem, Informações COIU

Jeferson, no 8820�009�)' As vagas são Ianitadas,

Peladáo
Final inédita no Aberto de
Futsal de Iaraguá do Sul.
O Noite à Fora busca o

bicampeonato, tendo como
desafiante a Kaiapós/Cruz de
Malta. Será o encontro de uma

equipe recheada de medalhões
com uma formada por jovens
e talentosos valores. Uma final
sem favorito, assim como a do

naipe feminino, entre o atual

campeão Olympya e o No
Breaks Girls. Prestigie!

JAse
Na análise que fiz antes
-dos Jogos Abertos de Santa

Catarina, havia previsto a

conquista de cinco medalhas
de ouro por atletas de Jaraguá
do Sul. Até o meio da tarde
de ontem, já eram quatro as

conquistas: duas comMirielly
Cristhina dos Santos (100m
com barreiras e salto com

vara), uma com Simone Ponte
Ferraz (1.500m) e outra com
Bruno Heck (carabina ar). �,

I

Juventus
Em suas últimas entrevistas, o empresário Antônio Silvério

(AGS Esportes) tem repetido exaustivamente a seguinte frase:
. "o Juventus é bom para Jaraguá do Sul?". Confesso que tenho
amesma dúvida e é exatamente neste ponto que reside o

grande problema do clube, já que nossa cidade é conhecida e

reconhecida pela eficiência administrativa de suas empresas.

Handebol
o handebol feminino de Jaraguá do Sul comemora os excelentes
resultados da temporada, especialmente na categoria Cadete
(sub16). Em 55 jogos, foram 41 vitórias, um empate e treze

derrotas. Falando-se em títulos, as comandadas de Marcelo
Millani conquistaram o Sul brasileiro, a Olesc e os Jogos Escolares
de Santa Catarina, pela escola Duarte Magalhães.

Santos conhece o
caminho para o tri
Equipe da Vila Belmiro poderá
enfrentar o mexicano Monterrey na
semifinal da competição internacional

, AGÊNCIA FOLHAPRESS

OSantos ficou conhecendo
-

ontem o seu caminho no

Mundial de Clubes da Fifa, que
será realizado de 8 e 18 de de
zembro no Japão. Após sorteio
realizado ontem, em Nagoya, o

time da Vila Belmiro pode enca

rar na semifinal da competição o

Monterrey, do México.
Para encarar o Santos, o time

mexicano terá que passar pelas
quartas de final. O adversário

"

do Monterrey sairá do confronto
entre o Auckland City, da Nova

Zelândia, e o campeão japonês,
ainda indefinido. O jogo está
marcado para o dia 14.

Já o Barcelona estreia no dia
15, quando encara o vencedor
do confronto entre o AI Sadd, do
Qatar, e o Esperance, da Tunísia.
A final acontecerá emYokohama,
no dia 18 de dezembro.

"Estamos muíto satisfeitos
de jogar em Toyota, onde está a

maior comunidade de brasileiros
no Japão", afirma o diretor de fu
tebol do clube, Pedro Luiz Nunes
Conceição. "Com eles e os cinco
mil torcedores que esperamos vir
do Brasil, teremos muito apoio.

Será um grande torneio. O sor

teio foi bom para nós, mas não

acho que será fácil chegar à final,
apesar de esta continuar sendo
nossa meta."

Retrospecto

minina venceu Florianópolis por,

5 a 1 e se classificou para a final,
que será disputada hoje contra

Concórdia. As meninas do bas

quete foram derrotadas por Ioin
ville e agora apenas aguardam a

definição da chave para saber o
adversário da próxima fase.

A quinta medalha de prata de

A equipe daVila Belmiro bus
ca seu terceiro título mundial. Os
outros dois foram conquistados
em 1962 e 1963, quando Pelé ain
da atuava pelo Santos. Em caso

de título do Peixe, será o 9° título
do Mundial Interclubes do Brasil,
que também já venceu com Fla

mengo, Internacional; Grêmio e

São Paulo, maior
-

campeão, com
três títulos. Ainda bateram na

trave Palmeiras, Cruzeiro e Vas

co, que terminaram com o vice

campeonato.
DIVULGAÇÃO/SANTOSFC

Neymar é a principal ap�sta para acon� doMUÍldiallnterdubes

[araguá leva o primeiro troféugeral no fase
Jaraguá do Sul foi conquistada on

tem no karatê, comMárcia Fragoso.
.Agora, são cinco medalhas de ouro,
cinco de prata e sete de bronze,
somando 17 no total, deixando os

jaraguaenses na 8a colocação no

geral no quadro de medalhas. Na -

liderança continua Florianópolis,
seguido de Joinville e Itajaí.

A delegação jaraguaense con
, , quistou o primeiro troféu geral

de umamodalidade, foi o 2° lugar
no tiro, perdendo apenas para
Joinville e deixando Timbó para
trás. O futsal masculino, depois
de vencer duas partidas, sofreu
a primeira derrota, para Floria

nópolis' por 6 a 3. Já a equipe fe-
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tos à. população e explicavam às

pessoas o motivo da suspensão
das atividades. Nas delegacias do
Vale do Itapocu, o atendimento

permanece suspenso, salvo em

casos de emergência. Nos dois
últimos dias, nenhuma ocorrên
cia grave foi registrada na região.
"Não queremos prejudicar o povo,
queremos apenas passar o nosso

recado e.mostrar a real situação do

policial civil", ressalta o delegado
Leandro Miotto.

O reajuste de 8% aos servido
res públicos, anunciado quarta
feira pelo governador Raimundo
Colombo, não agradou a catego
na que espera uma nova propos
ta do governo.

Postomóvelpara
combatero crime
Caminhão percorre
bairros onde há
maior incidência
de ocorrências nas
cinco cidades do
'Vale do Itapocu

J.ARAGuÁ DO SUL
.............................. . , .. , .

CAROLINA CARRADORE

uem andou pelas ruas nas

últimas semanas no bair
ro ereu Ramos ficou curioso
ao observar um caminhão todo

equipado e policiais militares ao
redor. A segurança agora é refor

çada pelo posto móvel da PM,
projeto em estudo desde julho e
colocado em prática este mês.

O posto móvel passa a per
correr os bairros com maior in- .

cidência de criminalidade em

todas as cinco cidades que com

põem o 14° Batalhão - Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Corupá,
Massaranduba e Schroeder-. No

. bairro Nereu Ramos, cerca de 10

policiais realizaram barreiras de
trânsito, policiamento escolar e

visitas aos comerciantes. "Foi im-
. portante a presença da Polícia no
nosso bairro, traz uma sensação
de segurança à população",' apoia
o comerciante Jairo Campregher.

O posto .

móvel funciona em

um caminhão da PM e é equipa
do com escritório, toldo, link de

informática, notebook. Reúne um
comandante e cerca de seis poli
ciais, além do auxílio de duas mo
tos e uma viatura. Conta também
com o apoio de uma guarnição do
PPT (Pelotão de Patrulhamento
Tático), que realiza a segurança
em barreiras policiais e faz abor
dagens em bares. Em breve, o

caminhão será adaptado também
com a Unidade deVigilância, com
câmeras de segurança.

As localidades são divididas
em seis setores que sediam a

Operação Bairros. O posto mó
vel já percorreu os bairros Nereu

Ramos, Santa Luzia, João Pes

soa, Três Rios do Norte, Estrada
Nova e Rio da Luz. "Os próxi
mos lugares não divulgaremos
por conta das barr-eiras de trân
sitos realizadas", enfatiza o sub
comandante da 1 a Companhia
do 14° BPM, primeiro-tenente,
André Luis Adams.
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PostoMóvel passa a percorrer os bairros
de cidades da região doVale do ltapocu

Presença de policiais trazmais segurança
à população, onde a criminalidade émaior

ÉSTADO DE SANTA CATARINA
. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE RETIFICAÇÃO N° 01 'AO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 002/2011.

A PREFEITURA MUNICIPÀL DE GUARAMIRIM, ESTADO DE SANTA

CATARINA, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e Estadual,
na Lei Orgânica do Município, as normativas do Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina, e demais matérias que regem a espécie, torna público
que procedeu retificações no item O do Anexo 1; itens B e O, ambos do
Anexo 3, do Edital de Concurso Público n° 002/2011. As alterações podem
ser conferidas no site www.sociesc.org.br/éoncursos.
Informações através fone (47) 3461-0525.
Guaramirim, 16 de novembro de 2011.

NILSON BYLAARDT - Prefeito Municipal

Ciretran continua
sem atendimento

O Ciretran de Jaraguá do Sul
continua sem prestar atendi
mento à população. Quem pro
cura o local, é orientado a retor

nar na segunda-feira, mas ainda
assim não há garantias que os

trabalhos retornem na próxima
semana. Tudo vai depender do
resultado da assembleia geral
marcada para hoje, em Florianó

polis, com policiais civis de todo
o Estado. A paralisação faz parte
do manifesto realizado pela cate
goria em busca de melhores con

dições de trabalho.
Durante todo o dia de ontem,

policiais civismontaram campana
em frente à Delegacia Regional de
Jaraguá. Eles entregavam panfle-

MARCELE GOUCHE
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Policiais entregaram paafIetos à comwüdade,
-

·ontem em frente à DelegaciaRegional

TUBULAÇÃO
Vazàmento.no bairro
Estráda Nova·'

- .1';

Um vazamentona tubulação na BR-280 chamou a atenção
da população. Ovazamento iniciou durante a manhã de
ontem, próximo ao trevo de acesso ao bairro Estrada Nova,
em Jaraguá do Sul. uÉ frequente sair água dessa via. Os
veículos mais pesados passam e quebram a tubulação",

,

reclama o moradorAlison Fernando. No fim da tarde, o
concerto foi realizado pelo Samae e a vazão foi controlada.
I'
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Neste sábado até às 17h

wwW,vw.c6m.brPromoção válida até 18/11/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional á

vista a partir de R$27.990,OO. Novo Gol 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de �$ 36.490,00. CO Player MP3 ou GPS

somente para negociação sem troca. Promoções válidas apenas para veiculos disponíveis em estoque. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico

das operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem
em éomponentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais

informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

08007701935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeitaNÚCLEO DAS

CONCESSIONÁRIAS
D!VEÍCULOS
A0iS-APM

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