
Eles estão devolta Personagem
doVale

,

MaxPires e Ricardo Treis trazem

agenda, dicas e novidades.

...

De poupador a investidor:
RenanUlrich aprendeu

cedo que o dinheiromerece
atenção especial .

MIX

I�� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE
..� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR.

A VIDA ACONTECE AQUI. DESDE 1919

, .

Congressoapresenta
balanço do Jmagoá"
Segundo as informações repassadas, mais dametade das

diretrizes discutidas em 1991 foram atendidas. Encontro foi

realizado no Centro Empresarial, na noite de ontem.

Página 4
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RO TOPA FATURAR EDUARDO MONTECINO

J
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EdvaIdo Carvalho, 51 anos, se prepaloa paramaiswnamaratona exaUstiva de Natal, mas, há 26
anos atuando -,o setor, bem

sabe ele que a recompensa financeira faz valer o suor da época. H�rário diferenciado começa já neste sábado. Página 17

Dia de acertar
detalhes para

.

agrande final
EQUIPE DE FUTSAL SE'

reapresentou ontem para
estudar as falhas cometidas

no jogo em casa contra o

Concórdia. Tudo para deixar

o elenco afinado para o

confronto que vale o título

do Catarinense. Página 21

.

Empresa lança
dejetos em
leito de rio

de tratamento de água da
empresa Seara provoca
forte mau cheiro que in

comoda osmoradores em

Rio da Luz. Segundo eles,
problema dura hámais
de três meses. Página 23

Em 199910i
lundadaa
Sociedade

Hípica
Jaraguá..

; �

J
,;>'

JOSE AUGUSTOCAGUOm

Página.8

Dia de hoje
marca a luta
contra aAids
CAMPANHAS PREVENTIVAS

estão sendo realizadas

em todo o país.Até outubro
deste ano, Jaraguá do Sul
registrou 53 novos casos
de soropositivos. Página 7
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OS dois irmãos estão de plantão per
manente, 24 horas de olho nos

incautos, se alguém bobear, eles avan-.

çam ... Os dois quem? Os grandes vilões
dos frágeis, dos desavisados da vida: a

depressão e o estresse.

Ontem, falei aqui sobre o perigoso
aumento das doenças mentais a tirar

pessoas do trabalho, luz vermelha ace

sa no Ministério da Saúde: o que está
acontecendo? Muito simples, as pesso
as mentalmente frágeis se deprimem
com muita facilidade, claro, antes pas
sam pelo estresse.

Tanto a depressão quanto o estresse são

portas abertas pela própria pessoa contra

a 'saúde dela. A depressão, já falei dela à

exaustão, se divide em dois tipos: a clínica,
também chamada de biológica ou endóge
na, e a social, chamada de exógena.

A depressão biológica, muitos imagi-
.

narn, independe da vontade da pessoa,
ela surge como que de um desarranjo
neuro-hormonal. A outra depressão, a

social, resulta de incômodos nossos com

nós mesmos e com os que nos rodeiam.

Ocorre, todavia, que seja do tipo que for,

a depressão só vai aparecer na vida da

pessoa se houver um mecanismo defla

grador de ordem emocional. Sem isso,
não há depressão.

Talvez o seu médico discorde, mas.

não tem por que discordar, é assim. As

pessoas perdem a graça pela vida, deixam
de lutar por ela por razões pessoais, cons
cientes ou inconscientes. O tratamento

da depressão biológica pode exigir num
certo tempo um .apoio medicamentoso,
mas só por certo tempo. O que é indis

pensável é o tratamento psicoterápico,
sem esse, nada feito.

Já o estresse é uma desculpa social

para justificarmos o nosso modo errado
de reagir aos estímulos tomados por es
tressares. O mesmo estímulo que estressa

pode não estressar, depende da pessoa.
Para terminar, quem está. de bem

com a vida, em paz, quem vive inde

pendente dos conceitos alheios e não
se filia ao consumo materialista e com

preende as pessoas como imperfeitas,
está razoavelmente vacinado contra a

depressão e o estresse. É decisão, ou edu
cação, de cada um de nós.'

DO LEITOR

I
Teia diariamente O Correio do Povo
L nas últimas semanas li algumas
notícias sobre o tombamento do nos

so bairro. A princípio não entendi e fui
pesquisarmais a respeito. Pensei que o
bairro seria: "derrubado" mais depois
compreendi do que se tratava.

Ainda naminha primeira impres
são fiquei revoltado, pois não preci- .

savam nos dizer isso. Disso já sabía
mos. Faz tempo que nosso bairro foi
"tombado"!

Os vaga-lumes que deram origem
ao nome do bairro se foram e agora
temos as lanternas dos ladrões que
durante a noite invadem nossas casas

ou ranchos em busca de máquinas e

ferramentas, ou arrombam nossas

sociedades de caça e tiro para roubar
bebidas e cigarro.

-

Temos loteamentos irregulares e

um pequeno cortiço, onde lixo se acu

mula e crianças sem áreas de lazer se
arriscam brincando no meio da rua.

Agora, que temos asfalto, em

qualquer "buraco" temos as plaqui
nhas: "aceita-se aterro". Que venham
as chuvas de verão e o aumento do

perímetro urbano.
Com o asfalto e sem a iluminação

pública adequada, ficoumais fácil para
as pessoas trazerem seus animais de

'�I�Wl7HI;,W' "mr "IM:Wl r:�1/11II�//h,''lJJnl��rr»COI JIII/mllllln It""l/�I
, , d/O; I,JII.,mIJIII",III, /1/�IIgpw 1IllIIIII,IUt;'l/lt I/I/mpl/l' 1��8/P l/IJI/wlf/l' !',"I/P/

estimação e abandonarempor aqui.
- Ninguém vai ver!
Emesmo que víssemos, com a tele

fonia celular precária que é não conse

guiríamos denunciar.
Ah)1! Temos pontes com proble

ma também. Uma está interditada
desde a cheia do ano passado e mui
tos se arriscam utilizá-la, mesmo

com a cabeceira cedendo.
Na outra, os buracos. são preen

chidos com barro já que o asfalto que
poderiam ter colocado ali foi usado nas
"faixas elevadas" como aquela na VIla
Nova em que a Prefeitura admite que

\

será refeita pois ficou fora dos padrões.
É dinheiro do contribuintemesmo.

Mais voltando ao Iphan, acho tar

dia esta decisão. Em qual outro bairro
desta cidade temos campo de golfe?
Ou seria uma experiência da Prefeitura
para reconstruir o solo daLuapor aqui?
Não entenderam?VIsitem nosso bairro
e vejam os buracos que há quatro me
ses a Prefeitura inaugurou com festa e

foguetório.
Assim também poderão ver que

aquele bairro predominantemente
agrícola, com prevenção do solo e ativi
dades rurais, há tempo não existemais.

Márcio Iensen, téa1ico eletrônico

NOVELA
Numa cena da novelaA Vida da Gente,

a avó diz à neta: IISe você quiserfazerDeus
rir, tenha planos...

"O que ela quis dizer com
isso? Será que quis dizer que há um destino
a que não podemos escapar, tenhamos ou

.

não algum plano na vida? Ou ela quis dizer
que Deus não dáa mínima aos nossos so

nhosefaz conosco o queEle quer?

DESTINO
Basta pensarpara chegarmos à conclusão

de que Deus não nos deu um destino a que
não pudéssemos escapar. Se o fizesse, DeUs
seria maldoso, não nos teria dado liberdade e

nos teria castigado com sofrimentos diferen
ciados: a alguns felicidade e a outros infelici
dade. ODeus que imaginamos nãofaria isso.

MELHOR
BemmelhoréacreditarqueDeus nosdeu o

livre-arbítrio e não o castigo de um destino. Po
demosfazerplanossim. Sem o destino, construí
moso nossobemouo nossomal,podemosentão
subir aos céus do gozo ou descer aos infernos

. do mal. Nós decidimos, eDeus não sorri.

CHARGE

1° CONGRESSO PROJARAGUÁ

-

It>EIAS NAe
FA\..1AK!
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Ac:,of(A É
CoLOCAI<. eM
PAAí\CA!!
I

EDITBRIAL

Mas é igualmente
importante ressaltarque.
o planejamento de nada
serve se nãofor seguido
e cobrado - e que um

.projeto coletivo depende
;

daparticipaçãadasomade
suaspartes.Seásgovernantes
ignorarem essasmetas? ou

.. secada uJ1] séguirsozinho
em buSca delaS, de nadá
aliianta k/q.mpfQjeto.
Jari:tgy4I(;lá.Sul vairl;lém
ri' ',o! ,';''',I,_",,'.Ii, ,N,

".'

, ,I, ,,/'

de um rlattidopuâe uma I

.' .

. m .

di:llminis:t1;CJçiio, por isso ê
fundamentalÇJue todos �

. I
•

qúxiliem nbplànejamento
ena oorzs.rtrUççio dê uma
cidade ideal.. .',

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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Habitaqão avanqa
A Secretaria deHabitação tem

conseguidoalcançar resultados positivos.
Primeiro, deixou de ser umaDiretoria e

passou a serSecretaria, com a reforma
administrativa, tendomais estruturapara
planejare executarpolíticas no setor.Depois,
aparceria com o governofederal, através do
ProgramaMinha Casa,Minha vida; deve
sera responsável pela construção demais
deduasmilmoradiaspopularesdurante
esta gestão. O número éexpressivo para
uma cidade comoIaraguâ do Sul, que conta
com uma população de 143milpessoas.Na
avaliação da secretáriaMaristelaMenel, o
êxito sófoipossioeigraças a um conjunto de
ações e também a uma política queprioriza
o bem estarda população de baixa renda.

O déficithabitacional deveserdivulgado
com afinalização do recadastrameruo

que está sendofeito pelomunicípio, na
última contagem, eram 11 mil pessoas
esperando por um lar. SegundoMaristela,
entre a população que recebe de três a
dez saláriosmínimos, a contafoizerada
e o objetivo�fazeromesmo com quem
ganha dezero a dois salários pormês.Na
maioria dos condomínios, aPrefeitura
entra com o terreno e a infraestrutura e o

governofederalcom a verba para obra.
Neste ano, de recursos próprios, Iaraguá ,

investiu R$ 5 milhões no setor egrande
parte dos beneficiadosfoi vítima das
enxurradas que aconteceram.desde 2008
na região. O último lançamento aconteceu
ontem, no bairro Rio da Luz, onde serão
construídos BD apartamentos populares.
A obra era dúvida devido ao tombamento
da localidade pelo Iphan (Instituto do

PatrimônioHistórico eArtísticoNacional),
mas 'recebeu parecerfavorável. O terreno, na
ruaPastorAlberto Schneider;foidoado pela
Defesa Civil doEstado.

-

Porém, apesar dos avanços no
setor habitacional, aPrefeitura precisa
acompanharmais de perto a execução das
obras, mesmo não sendo a responsável,
é quem vai cortar afita na entrega aos
moradores, não é?NoHarmonia, por
exemplo, há denúncia de desrespeito aos
direitos trabalhistas. Operários estariam
trabalhando em condições desumanas.
O caso está sendo investigado. Também
é preciso termais critério quanto à
segurança e à infraestrutura. Exemplo
disso são as casas do LoteamentoHenrique
Heise, muitas delas rachadas logo após
serem inauguradas.

Decisão política
A decisão da Câmara de
Vereadores de rejeitar 9 reajuste
do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano), de 7,5% para
2012, émeramente política, e
não deixa de ser populista. Até
porque o índice de inflação do

período deve permitir que a

Prefeitura aumente o imposto
perto damargem desejada,'
porém, terá que esperar o
fechamento do ano para .que
o percentual seja oficializado.
Estranho que no mesmo dia
a Câmara tenha aprovado o

Orçamento para o próximo ano,

que traz expectativas de receitas _

já baseadasno reajuste. "Vai se·
aproximando o período eleitoral
e a partir de agora as decisões
se tornam palanque", critica
o vereadorAdemar Possamai

(DEM), que votou favorável ao

reajuste.

� ,I;
-�

PESQUE-PAGUE
CENTRAL!

FAVOR NÃO.PISAR
'\tA GRAMA.

IRONIA ENTRE
CIG:LOVIA E TRI�HDS'

ReleabriGado
Os cinoovereadores que
votaram contrao reajuste
do (prodefendiamo

'

aitmentode cadeirasna
. Câmar,a dc'Vereadores#São

"eles; Iean leutpre�t (Fedo
B)" Adernar"finter (PSDB).
NatáliaPetIJ (P�ID8) e
os penstas Justino da Luz
eFranciscoAlves..Como

.

'empale, o presidente Jaime
Negberbnn {pMDBl, t1eve
'quedarovoto deminerva e

acompanhouaopesíção,

lunista do O Correio do Povo, Ricardo Treis flagrou protesto inusitado no

entro 40 município. Placa registra o descontentamento com o abandono e

'1,#àescuido entre a ciclovia e os, trilh?s do trem.
1lIJ/_I/IJ1J/lI/)JjJJUJlJJ,ilffJIBiINiUIIIIIJU/IliI/lillli/I/IJ1J//lJI//I/lllwa/lIliJIIill/JI/IDIIIWIliIUilJJlilllil/llno/IJIliIblUlilllmill/l/mummUW/II///Ii/UIi//I/I/l/l/lI//IIUII/II_I//lUlI//WllumlliJmHlllilUUJJ/J1!/1/I!IJi11lJ/IUIW./IlIJIIIIIBIIJ//II/lI/ilIIlIDWlmlUJlllill/llmJl/liI/IiIJlImIUIIl/lIIJmI_lIH//dIJ/!1IIJIWl/!uIBlllJIJIDIBnnuuWII//IlIJ/lII//I/1IWI/DllommIIU'JiJ/UIlC///hJJ/lJlUnutIJJlllJJIIliIUIID/lllt_WIIlJIII/1I1L

FOTOS DIVULGAÇÃO

Il

Busca por apoio
Os vereadores deGuaramirim, Gilberto lunkes
(PPS), Jorge Feldmann (PP) eOsni Fortunatto
(DEM), estiveram namanhã de ontem no

gabinete do deputado federalMauroMariani
(PMDB), em Brasília, para reforçar o pedido de
apoioà obra daEstradaBananal do Sul.

Mudou
A surpresafíeou mesmo com Ademar
'W1ntif:r (PSDB), que vinha sempre
surrando na onda do governo. O tucano

diz que decidiu na hora seu voto

contrário ao reajuste do [PTD.Mas nos
bastidores é forte O comentãrío que o

partido vem cobrando dele uma postura
de oposiç,�io, embora não tenha fechado
questão em torno do imposto.

Reconstrução
A prefeita Cecília Konell (PSD) recebeu a

confirmação doMinistério da Integração
Nacional que dentro de 20 dias serão liberados
R$ 970mil para reconstrução de duas pontes
localizadas nos bairros Santo Estevão e Santa

Luzia, que foram danificadas nas enxurradas
de janeiro. As obras devem iniciar no início do

próximo ano. A notícia foi repassada na última
semana quando Cecília esteve em Brasília.

Empreendendo
o secretário deAdministração, Ivo Konell, está
com processo de viabilidade protocolado na
Iusesc (Junta Comercial de Santa Catarina)
sobre a abertura de uma empresa de

administração de bens próprios, assessoria e

consultoria na área financeira.

Emenda
o deputado federal Mauro Mariani (PMDB)
definiu o destino de suas emendas para o

Orçamento da União de 2012. Entre elas
está uma emenda para Iaraguá do Sul no
valor de R$ 250 mil, que foi apresentada
junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e

Inovação, para a construção de um espaço
onde serão oferecidos cursos de capacitação,
que' apoiem o desenvolvimento tecnológico
e industrial no município.

Leis estudadas
AComissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência da Assembleia Legislativa
anunciou ontem o começo de um trabalho
do grupo que Visa reunir todas as leis
estaduais voltadas ao setor. "Até o momento,

. já reunimos 34leis, que servirão de base
, para sabermos o que já foi alcançado e em

quais pontos precisamos avançar", afirma
o deputado José NeiAlberton Ascari (PSD),
que preside a comissão -.
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aragua,
•

Kinas aponta o

preconceito como o maior vilão. '�s

R�ssQas entendem' que Aids é coisa

que acontece somente com os ou
tros, acha que não tem, está seguro",
verte Kátia. A profissional também
n
ta para o fato de que a "socieda

de ainda tem o pensamento de que
apenas gays, prostitutas e drogados

gaJUAids". Um dos fatores preocu-
,'�i/!, ",

pantes, s€gtlndo Kátia, é que não só a
'

população em geral pensa assim, mas
alguns rofissionais da saúde ainda
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CINEMA

CinemóvelJohnDeere estaciona ·no pátio daApae,
em Guaramirim, nesta sexta-feira e no sábado

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

esta sexta-feira e tam

bém no próximo sá

bado, os espectadores
guaramirenses que
quiserem assistir a um
bom filme não preci-

sarão se locomover até o cinema.
Nos dois dias, a cidade servirá de
estacionamento para o Cinemóvel
John Deere. O caminhão transfor
mado em sala de exibição percorre
O Brasil com umamostra itineran
te de longas-metragens nacionais
na carroceria e vai encerrar a ex

cursão nomunicípio.
Além de Guaramirim, ele já pas

sou por outras 50 cidades das regi
ões Sul e Sudeste do país. NoVale do
Itapocu, tem como ponto de parada
o pátio da Apae (Associação de Pais

e Amigos dos Excepcionais), locali
zada na Rua Pedro Graf, 271, Bair
ro Avaí. As sessões estão marcadas

para as 10h, 13h30, 15h30, .l9h30,
amanhã, e são repetidas às 8h, 10h,
13h30, 15h30, no dia 3 .

.. O Cinemóvel traz consigo filmes
. que movimentaram' o público nos

últimos anos. Em cartaz, estão os

sucessos de bilheteria' 'As melhores
coisas do mundo', 'O grilo feliz e os

insetos gigantes', 'Eu e meu guarda
chuva', 'Chico Xavier', 'O Bem Ama

do', 'O ano em quemeus pais saíram
de férias', 'Turma da Mônica - Uma

aventura no tempo' e 'O menino da

porteira'. Cada sessão pode ser vista

por até 30 pessoas acomodadas em
cadeiras especiais.

DIVULGAÇÃO

CINEMA ITINERANTE
. Caminhão já passou por outras 50 cidades
brasileiras antes ele chegar aGuaramirim

ARQUIVOOCP

O&cinas daCasa daCulturaatendemmais ele

ndlaIunosea�da�é"",o
número ele beDe&ciados DO próximo 8IIC)

Casa da Cultura com

inscrições abertas
Estão abertas, até amanhã, as inscrições para três oficinas

.disponib)lizadas pela Casa daCulturaPaulino João de Bem,
em Guaramirim. Os cursos são de musicalização canto,

bandamarcial e teatro. Os interessados devem ter entre seis
e 12 anos de idade para a frequentar a primeira, pelo menos,

oito anos para a segunda e a partir de nove anos p<;rra a
terceira. O cadastramento é feito na própria instituição e

os alunos, na companhia de pais e responsáveis, precisam
apresentar RG, comprovante de residência e uma foto em

,,'
tamanho 3x4. Informações: (47) 3373-4269.

•

Seitec - prazo foi·prorrogado
O prazo para o cadastramento de projetos no Seitec (Sistema

Estadual de Incentivo à Cultura, Turismo e Esporte) foi
estendido. Agora, os proponentes podem inscrever suas
ideias no programa do governo de Santa Catarina até o

próximo dia 5 de dezembro. Os documentos devem ser

entregues na SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional)
de Jaraguá do Sul. O órgão fica na Rua Thufie Mahfud, 155,

no Centro. Informações: (47) 3273-0800.

Brincar de verdade
Quem quiser assistir à peça 'Brincar de verdade', que serã

encenada pela Cia. ArtísticaAvenida Lamparina, nesta sexta
feira e sábado, pode retirar o ingresso na Fundação Cultural
ou na sede do Gats. O �cesso é gratuito, mas como o espaço
destinado ao público está limitado, as entradas seguem o

mesmo exemplo. O grupo sobe ao palco do auditório do
Instituto Federal de Santa Catarina, às 20h de amanhã, e às

17h30, apresenta-se noSesi, ambos em Iaraguã do Sul.

www.gurnz.com.br

(47}331t-4747

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CQW.: 006lS9JO Qualidade

Connal1ça
gumz@gumz.com.br

Desde 1978
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contato@poracaso.com @poracaso

Intro
Saudações aos antigos e novos leitores, eis que neste simbólico 1

de dezembro estamos de volta à casa do Correio do Povo! Talvez
uma nova introdução à nossa coluna seja desnecessária, porém,
pela nostalgia e ocasião, até vale resgatar algumas palavras daquela
primeira edição, de 20 demaio de 2004: "(...)Por isso que estamos
aqui. Paramostrar as coisas que acontecem aqui em Iaraguã do Sul,
no Brasil e no mundo, emexem com a nossa vida." Não poderíamos
ter sido mais.amplos, mas com o tempo reconhecemos, este foi urn
bom compromisso para assumir: o quemexe com você, leitor? O que
atina sua cabeça às portas de urn final de semana?Talvez seja uma
pergunta exigente demais para urna (lenta) manhã de quinta-feira,
onde a cabeça de todos, geralmente, está na sexta-feira à noite.Mas
não se preocupem. Sempre estaremos aqui, pontuais, mostrando
possíveis respostas para todos. Agora chega de blábláblá, fiquem com

os updates que reservamos. Abração demorado à navalconhecida

família, urn ótimo final de semana a todos!

ERIC DE LIMA
,

.

.

Celebração: os sócios JosefMarques NateI,
Madri, Acácio e Ricardo Depiné comemorando
o aniversário demn ano do Sacramentum Pub

.
'
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Destaques
* São duas as grandes baladas na agenda deste sábado em

Iaraguá do Sul: enquanto a turma do sertanejo programa
. se reunir na PatuáMusic para o show com a duplaRud
& Robson, amoçada do eletrônico celebra o retomo do
Spyzer Project para outra baladamemorável no club The
Way. Pensando nos estimados leitores, fizemos contato
com os promoters e, agora, temos alguns ingressos para
sortear no blog! Não deixem de passar, hoje, no PorAcaso.
com para se inscrever e concorrer.

Para o encerramento
Temos certeza de que têm um ou dois leitores
aí que ainda estão perdidos quanto onde fazer a
confraternização de final de ano da turma, então
dá a letra: Fuel Living (antes conhecida como Zum

Schlauch) ainda está com algumas datas sobrando na
agenda, vale fazer a consulta. Mr. Thiago Mattos e Pépe
Narloch são ótimos anfitriões.conversem com um

deles através do (47) 3376-4822.
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((Dezembro, época.do ano em que você tenta
lembrar se a decoração deNatal da lojinha da
esquina é nova ou se aqueles são os piscas que

o dono deixou lá o ano inteiro. ".

Para quem perdeu, eis os links dos vídeos mais acessados,
recentemente, em nosso canal noYouTube.

• Festa àFantasiaFuelEventos, no clubTheWay. tiny.cc/festafantasia;
• Encontro TimeLive, no Sacramentum Pub: tiny.cc/timelive;
·16a Noite dosMares do Sul, no CA. Baependí: tiny.cc/maresdosul;
• Projeto Crossover, no London Pub: tiny.cc/londoncrossover.

Baladas em vídeo

ERICDELIMA

,
< �

Destaque na cobma para·o sorriso de
Rafaella LeieI', aqui em registro na
balada I10ra StyIe, no cIub TheWay
...........................................................................................

SMS Lilestyle
Pesquisa com estudantes
norte-americanosmostrou,
esta semana, a influência dos

torpedos nos relacionamentos
pelas bandas de lá: 50% dos
entrevistados já fuçaram a caixade entrada
do namorado em segredo, 25% já trocaram
sacanagem (sexting) e 70% acham importante o
uso de SMS para conquistar novas paqueras (ou:
"o poder de um smile"). O telefone é praticamente
parte do corpo damoçada, 75% delesnunca
deixam o aparelho de lado.A ironia é que é
tambémde 75% a quantidade de entrevistados
cuja conta de telefone é pagapelos pais.

...........

�.�.�;.���.�� -..:.
acompanhado porBnmaCercaI
e KarUa Lethycia, na festa do
Pijama do c1ubMcrving UP

Doe vida
Doar sangue é urna atitude louvável
durante todo o ano, porém, em
dezembro émais importante
ainda. Os hemocentros ficam com

os estoques vazios e, devido aos

acidentes que acontecem nas férias,
a necessidade é aindamaior. Que tal
fazer desta aquela boa ação de final do
ano? O Hemosc de Iaraguá do Sul fica
anexo ao Hospital São José. O telefone

para contato é (47) 3055-0454.

·top3
Quais seus três points
favoritos em laraguâ do Sul?

* ''Piromuito no Madalena no

TheFann (queacredito ser
pouco conhecido)
e Lico."

.

Tiago Vieira,
estudante
de Gestão

Ambiental,
20anos

QUINTA·FEIRIlI/12
,

'

t 22h - 8kow eomBtn:og& BanMa I Elas free até 23h30
Local: London Pub I (47) 3055-0065
• 22h - Show comMarquitoFagundes
-Loeah Sacramentum Pub I (4í7) 883i'1'524

'

SEXTA·FEIRA 2112 .

• 22h - Lei a Lez Surnmer Fashion i'rifConrado e DI Mark' i'i�

Local: FueI Living I (47) 8433-0083
• 22�;- Roc��fústic8.,corq Ulysses e n�irray; dâ,pé;lnd(\Deserta ..

Local: Sacranientuni Püb I (47) 8832- 1'524
.

• 22h - Show com adupla Eder & Francisco / DIAlan e

Convídadoa / Blas fr�e até 23:p:59 !

Local: Seven Choperia 1(47) 9106-9982
• 22h - Vamos Mexer! / Show sertanejo com o grupo Explosão
/ Pagode com grupo .teV:�l1doum Lero I DI Adrian P. I Elas
free até 24h
Local: MQVÍng Up, emSchroeder 1(47) 8856-8389
.' 23h - Show 60m a '�upla Rlld& ROqSID,p I·DJ:ElelipeAdriano

.

Local: PatuáMusic I (47) 3054-0800

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Bazar
lJoje à noite, às 19h, o empresário Hé

I1lio Micheluzzi brinda com amigos,
convidados e a imprensa o lançamento do
mais que tradicional bazar da Karlache

Malhas, que vai até o dia IOde dezembro.

Perder?Nem pensar.

Anfitrião
o boa gente Chokito, comunicador dos
bons, da 105 FM, na condição de darling da
semana, recebe amigos, hoje à noite, para
festejar em grande estilo o aniversario.

d
. .

co

Um grupo demoradores de um
condomínio sofisticado, em Jaraguá do Sul,
marcou para 11 de dezembro, às 18h, na
área de festa do prédio, um "cão oculto". Os

vizinhos se encontram e trocam presentes
. para seus totós. Cerca de 35 cãezinhos

participarão da festa. Não é fofo?

iebel&
Haísí

Bafão!
Pelo meu fio vermelho fiquei sabendo
que, na terça- feira à noite, funcionária de

uma academia foi espancada com golpes
dignos deMMA por umamadame traída,
que a confundiu com a suposta amante do

marido, aluna da academia. Ao perceber
que batia namulher errada, parou, mas

prometeu voltar depois para "bater na
certa". Urgente, meu copo gelado de

chope Kõnigs Bier.

Kantan
O charmoso Restaurante Kantan

já está aceitando reversas para as

comemorações de final de ano. Mais

informações no telefone (47) 3371-1458.

,J?ontuatidade, eflciênci t,

.. conforto I seguranç :I

agora, de

t 3275{)909

Moa Gonçalv�s
.

moagoncalves@netuno.com.br

MAURlCIO HERMANN
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ESTILO
Daniela

Danich, toda
estilosa, nos
corredores

da moda

Pedalada

Famosa
Aos esportistas
que vão participar,
domingo, da 3a

Pedalada Famosa
serão distribuídos

doismil copos de

águamineral.

Dica de hoje
Conferir as delícias da PizzariaDomini, na

praça de alimentação do SuperAngeloni.

de 2 a 10 de dezem
das 9h às 21h

POSIÇÕES
NOVIDADES
DIÁRIAS!

•A exposição "Pomeranos
em Santa Catarina'; em
comemoração aos 150 anos

da imigração pomerana em

Santa Catarina; está aberta
para visitação pública, no
MuseuWolfgangWeege,
de amanhã ao dia 15 de

janeiro.

• Falaram que o
diretor artístico da 105

FM, Euandro "Bola", o
jornalista IailsonAngeli
e o comunicador:Chokito
vão acordar, no domingo,
às cinco damanhã para
fazer o aquecimento da

.

3aPedalada Famosa. O
. esquenta vai ser uma

pedalada até oMorro da
'

Antena. Não acredito!

• Depois de seis meses'
de namoro com a gente
boaNair, o meu amigo

.

valdtrzinho, da Caixa
Econômica Federal,
conheceu a família da
noiva. Dizem que o

. "home" estámaisfeliz que
ganso novo na lagoa. É o

amoooQorrrrr. ..

• Hoje, na LondonPub,
tem a presença deBorog e
Banda. Noite imperdível!

,

• Seja solidário,' doesanguel

l J r) F�r f" kid&
-

-
------ ----

---

. www.ímovetscapítal.nst

47337ü.2900

NíVER Dani e Jéssica, esta a
aniversariante mais festejada
de ontem·na cidade

O tempo não
espera por

ninguém.
Ontem é
história. O
amanhã é
um mistério,
o hoje é

uma dádiva,
por isso é
chamado de

presente.
Adalberto

Godoy

Natal
Marisol
Na próxima quinta
feira, dia 8, às 20h,
acontece o tradicional

Natal Marisol. Na

ocasião, haverá a

apresentação do Coral
Marisol (música e

teatro), Coral Infantil
formado por filhos de

colaboradores, show
de fogos, a presença
dos personagens
Lilica Ripilica e Tigor
T. Tigre e a chegada do .

. Papai Noel.

Pensando

bem•••

"O amor só pode
acontecer para
pessoas que
atravessaram a

ante-sala da paixão.
Somente depois
de conhecidos os

limites e as virtudes

é que, aí sim, ·0
amor é real!" Rios.

. Atoladinho
Dizem por aí que depois de ter o carrão lIatoladinho': na arei�.dapr�a,
em BarraVelha, quando circulava por onde não devía, o POlItICOmuíto
conhecido em Jaraguá ficou chateado com a repercussão do passeio
no litoral. Para os amigos, reclamou do prejuízo na recuperação do
utilitário. Vai comprar um zero bala. Quem pode, pode!

!
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NAS RODAS Fernanda

Langue,na festa da ruel Papai Noel·
.

Prepare a sua cartinha! O famoso

Natal Solidário da Studio FM

começou! Escreva contando o

motivo pelo qual sua família
merece receber a visita do Papai
Noel e a entregue; na recepção
da emissora, até o dia 16 de
dezembro. Serão 11 cartinhas

selecionadas. Depois é só ficar
.

ligadinho e esperar o sorteio.

Bom demais.

1

1
I
1
l

Tá po endo!
Alguém pode me dizer quem
é aquele garoto que está tão
apaixonado pelaAninha
Sargento, do Calçadão, e a
gata nem aí para ele?Vamos

investigar e ver quem é esse

que está na cola da garota.
.

Quemmanda ser gata?

comturhotel
ACORDE COM A MELHOR VISTA DE FLORIPA

Reservas:

7.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• Cine Neumarkt 2
• A saga Crepúsculo:Amanhecer

- Parte 1 - Leg (13h50, 16h30,
19h20 e 22h)

• Cine Neumarkt 3
• A saga Crepúsculo:Amanhecer

- Parte 1 - Dub (13h30, 16h15,

19h e 21h40)

• Cine Neumarkt 4
• A saga Crepúsculo:Amanhecer

- Parte 1 -: Dub (14h40, 17h20

e 20h10)
• Cine Neumarkt 5
• O palhaço- Nac (14h20, 17h, 18h50 e 21h)

• Cine Neumarkt 6 (SalaVip)
• 11.11.11- Leg (18h)
• Não sei como ela consegue - Leg (14h, 16h, 20h e 22h10)

• Cine Norte Shopping 1
• Happy Feat - O Pinguim 2 -Dub (12h40, 14h50, 17h1O, 19h30

e 21h55)
• Cine Norte Shopping 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer

- Parte 1 - Dub (13h40, 16h30,

19h15 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer

- Parte 1 - Dub (12h20, 15h,

!7h50 e 20h40)
• Cine Norte Shopping 4
• O palhaço - Nac (13h30, 15h35, 17h40, 19h50 e 22h)

• Cine Norte Shopping 5
• Não sei como ela consegue - Leg (13h15, 15h20,
17h25, 19h40 e 21h45)

• Cine Norte Shopping 6
• Amanhã nunca mais - Nac (14h20, 16h20, 18h20 e 20h20)

• Cine Norte Shopping 7
• Brasil animado.- Nac (13h e 14h40)
• A saga Crepúsculo:Amanhecer -: Parte 1 - Leg
(16h40, 1�h05 e 21h35)' i I " I 111 II 1111111111 I j I I •

BRAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

CI

alter (Lázaro Ramos) é um homem de

asse média que promete à esposa Solange
'ernanda Machado) que irá buscar o

lo de aniversário da filha deles. O que

oderia ser uma tarefa simples se mostra

em complicada à medida que o sujeito se

epara com inúmeras situações inusitadas
elo caminho. Enquanto tenta lidar com a

lesconfiança do chefe e com o trânsito de uma

lâo Paulo chuvosa, ele verá a vida tomar um

umo inesperado no caminho para casa.

muÁ DO SUL

te Breithaupt 1

aga Crepúsculo:Amanhecer
- Parte 1 - Leg (14h, 16h30,

e 21h30)
e Breithaupt 2

aga Crepúsculo:Amanhecer
- Parte 1 - Leg (19h e 21 h30)

idade paranormal 3 - Leg (14h, 15h40 e 17h20)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Dub (14h1 O, 16h45 e 19h1 O)
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Leg(21 h50)

e Breithaupt 3

ppy Feat - O Pinguim 2 - Dub

5h, 17h, 19h e 21h)

ine Garten 1

saga Crepúsculo:Amanhecer
- Parte 1 - Leg

: h50, 16h30, 19h20 e 22h)

ine Garten 2
.11.11- Leg (16h40 e 22h10)
S 3 - Nac (14h e 18h)
eféns - Leg (20h)
ine Garten 3

Ião sei como ela consegue - Leg
14h30, 17h15, 19h30 e 21h20)

�ine Garten 4

palhaço - Nac (15h, 17h, 18h50 e 21 h)

Cine Garten 5

saga Crepúsculo: Amanhecer
- Parte 1 - Dub

13h30, 16h15, 19h e 21h40)

Cine Garten 6

appy Feat 2 - Pinguim 2 - Dub (14h10, 16h45 e 19h1O)

appy Feat 2 - Pinguim 2 - Leg (21h50)

Cine Mueller 1
� saga Crepúsculo:Amanhecer

� Parte 1 -

Leg (13h30, 16h15, 19h e 21h40)

Cine Mueller 2

11.11.11 - Dub (15h45, 17h45 e 19h45)
stamos juntos - Nac (13h45 e 21h50)

Cine Mueller 3

appy Feat - O Pinguim 2 - Dub (14h, 16h40,
19h20 e 21h30) I i ,

Guy Ritchie: gostava
o meu casamento

O diretorGuyRitchie disse que não se

arrepende do casamento comMadonna,

que durou oito anos. UEu gostava do
meu

casamento", afirmou. Ele ainda comentou

que a experiência foipositiva, principalmente,

quando o assunto se voltapara os filhos,
Rocco eDavid. UMas precisamos seguir em

frente, não é? Eu entrei em urnanovela e vivi

nelapormuito tempo", completou.

o coreógrafo Carlinhos de Jesus afirmou

que tem certeza de que vai conhecer

os assassinos do filho. Carlos Eduardo,
conhecido como Dudu, 32 anos, foimorto

namadrugada do último dia 19 com oito

tiros à queima-roupa quando saída de

um bar emRealengo, onde seu grupo de
música havia feito um show. "Eu tenho

certeza que eu vou saber o porquê. Só

quero encarar, só ver", disse.

Juliana Paes tem

pacto com Deus
Escaladapela1VGlobo para fazer o papel de
Gabriela, no remake da novelahomônima que

projetouSoniaBragamundialmente, Juliana
Paes atribui o sucesso aurn "pacto comDeus".

Este acordo prevê que eladivida com a família

tudo o que ganha com o trabalho. i'As pessoas

que cuidam daminha grana dizem que eu sou

mãoaberta demais. Eu respondo logo: 'Não
dápalpite nomeu pacto', contou.

Sergio Marone

pode estar ,solteiro
Tudo indica que o ator Sérgio Marone
está novamente solteiro. É que o fato de

ele ter chegado sozinho a uma recente

premiação fez com que os rumores sobre

o fim do namoro com Débora Bloch

aumentassem. A decisão pelo término
do relacionamento teria sido tomada faz

pouco tempo. A última aparição do casal

foi no início do mês, durante o prêmio
Profissionais do Ano, em São Paulo.

HORÓSCOPO

Claudia Raia não
•

quer se apaixonar
Desde o fim do casamento com Edson

Celulari, a atriz Cláudia Raia só quer saber

de'se dedicar ao trabalho e à família.

"Meu coração está quietinho, com meus

filhos. O único homem daminha vida

chama-se Enzo Raia Celulari", comentou.

A declaração foi uma resposta aos boatos

sobre um possível namoro com o ator

Guilherme Magon, com quem estrela o

musical Cabaret.

Ex de Usher entra

na justiça por filhos
A estilistaTamekaRaymond entrou com
urn processo no tribunal naGeórgia, nos
Estados Unidos, pedindo o cancelamento

da guarda conjunta dos filhos, de quatro e

três anos, com o cantorUsher. Segundo o

processo, o astro pop não pede a permissão
da ex-mulher para viajar com osmeninos, o

que a deixabastante irritada. Na papelada,
consta também que o cantor deve a ex

mulherU$S 34mil.

ÁRIES
Trabalhos que exijam atenção aos detalhes são os mais
favorecidos. Preocupações familiares podem tirar o foco das

tarefas. Ótimo dia para agir discretamente e evitar dscussões .

TOURO

Não adianta ficar sonhando se não agir naquilo que realmente

proporciona resultado. Mesmo que sobre menos tempo a

quem ama, as recompensas valerão o empenho continuado.

GÊMEOS
Sua popularidade vai fazer com que tome conhecimento de

novas ideias. Mas fique ligado para não virar alvo da inveja
dos outros. A sexualidade está em alta.

CÂNCER
Sonhe com um futuro melhor ou uma promoção no trabalho

e siga em frente. Uma viagem com os familiares ou a pessoa

amada é uma ótima pedida. Declare seus sentimentos.

LEÂO
A percepção inadequada das coisas que se passam à volta

pode trazer dificuldades no trabalho. No amor, umdia de

tensão e com fortes tendências a desentendimentos.

VIRGEM

Pense mais antes de falar: Cuidado para não se iludir no

romance, suas expectativas podem estar altas demais. Na hora

da paquera, é melhor que você mesmo tenha a iniciativa.

LIBRA

Há uma tendêneia a misturar assuntos profiSSionais com

pessoais. Busque por privacidade e mantenha a discrição no
trabalho. Evite comentar sua vida com os colegas.

ESCORPIÃO
Fique de olho nos acontecimentos ao redor e esteja pronto

'

para agir. Seja paciente e dê mais atenção aos familiares.

Nos assuntos do coração, não aja por impulsividade.

SAGITÁRIO
Mantenha os gastos sob controle para evitar problemas
futuros. O amor que dedica aos familiares será

recompensado em dobro. A dois, fale de seus sentimentos.

CAPRICÓRNIO

Hoje, estabeleça prioridades e pode se livrar de cobranças

por parte de chefes ou até mesmo familiares. No romance,

ofereça segurança ao par. Seu magnetismo está em alta.

AQUÁRIO
É recomendável cuidar das ,finanças. Cuidado para não se

deixar levar por falsas promessas. Em família, esforce-se

para proporcionarmais qualidade de vida aos parentes.

PEIXES

Cuide da aparência. Sua simpatia também abrirá portas. Se

estiver SÓ, há possibilidade de iniciar um romance. Na vida a

dois, bom momento para sUperar desafios e fortalecer a união.
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Vendedores sepreparam
para época demovimento

CORRE-CORRE DE NATAL

Não sóos comerciantes

aguardam com ansiedade,
pelo Natal. Este é um bom

momento para atendentes

que querem ganhar mais

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Aartimanha usada pela vendedora Adriel1y
Woiczekosky, de 17 anos, é uma só: ofe

recer. A garota estava fazendo cursinho pré
vestibular, mas resolveu dar urn tempo nos

estudos para trabalhar. Em maio, ela deixou o

currículo em urna loja de roupas e foi chama

da em 15 de novembro para reforçar a equipe
no atendimento de Natal. Adrielly aprendeu
os artifícios para uma boa venda com amãe,

que tem uma loja de computadores onde

Adrielly trabalhou por um ano. "Minha mãe

é muito marqueteira", brinca. Em menos de

duas semanas, ela realizou uma única venda

de R$ 2.100. "E qual foi amais barata? Outro
dia fiz uma venda de R$ 50", conta. Segundo
a vendedora, ela costuma respeitar o pedi
do do cliente. "Tem gente que entra na loja,
pede o que está mais em conta e eu mostro

mesmo", diz. Mas, ela nunca deixa de suge
rir outros produtos ou perguntar se o cliente
deseja 'algo que não tenha indicado. "Nesta

época do ano, é raro alguém entrar sem que
rer gastar", salienta. Sobre as vantagens de

se trabalhar no Natal, a vendedora ressalta

não só 0- bom rendimento financeiro como

também a própria função. "Gosto de ajudar
os consumidores a escolher os presentes de

Natal", completa.

Experiência,
Edvaldo Carvalho, 51 anos, tem 26 anos

de experiência no comércio e está ainda

mais habituado à correria do fim de ano. Ele

é vendedor de uma das lojas de uma gran
de rede nacional há cinco anos e meio e diz

adorar trabalhar com atendimento ao públi
co. Tanto Edvaldo quanto Adriel1y devem tra

balhar, aproximadamente, oito horas amais por
semana com o horário estabelecido para o co

mércio em Iaraguá do Sul, mas isso não assusta

Edvaldo. "Acho que se as portas da lojaestiverem
abertas, independentemente dahora, tem gente
para comprar", declara. Mesmo recebendo hora
extra, ele afirmaque o foco é acomissãoporpro
duto vendido. "Dezembro é o mês de recuperar
o ano", diz. Mas, de acordo comEdvaldo, no seg
mento onde trabalha, as liquidações de janeiro
são responsáveis pelomaior número de vendas.
Ele conta que a loja abre às 4h, mas às 2h alguns
clientes começam a formar fila na calçada para
garantir os melhores itens e valores. "Chegamos

.
a comercializar em urn dia o que levaríamos 15

dias paravender", comenta.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

COMEÇO
llcIrieUy aprendeu sobre vendas com amãe e é

o segundo Natal que ela trabalha no comér�o

Acho que se as portas da

loja estiverem abertas,
independente da hora, tem

gente para comprar.

Evaldo Carvalho, vendedor

j

EXPERIÊNCIA
Após 26 anos de vendas, EdvaIdo
acosbunou-se aomovimento

[ DOM I SEG I TER I QUA I QUI I SEX -} SAB I Horário Natalino 2011

definido pelo Sindicato

D'lh1!,,�'iJ'U1P,'III�"I"uPU/�'���!�'m:1Pt) do Comércio Varel·istaJfI,d��UI d/flUI/h!!}: iii ilfl/' ·;fIt,�",JY fl/{,'1ih �!:!.'

Acordos

individuais
De acordo com o presidente da

. CDL (Câmara de Dirigentes Lojis
tas) de Jaraguá do Sul, Wanderlei

Passold, a maioria dos estabeleci

mentos comerciais adota a comis

são por produto como pagamen
to, mas a remuneração costuma

aumentar nessa época, por isso os
vendedores acabam desfrutando

da correria de Natal. Após o im

passe entre os sindicatos laboral

e patronal, quanto ao horário de

trabalho dos empregados de lojas,
chegou-se a decisão de realizar

acordos individuais, já que não foi
possível fechar acordos coletivos.

De acordo com o representante do
Sindicato dos Empregados do Co

mércio (Sec), Luciano Dalprá, para
as empresas que não seguirem a

determinação, 'podem ser acio

nadas judicialmente. "Pedimos a

cada loja para que realize os acor

dos individuais. Estamos fazendo

tudo comomandam as Leis Traba

lhistas'" acrescenta o presidente do
Sindicato do ComércioVarejista de
Iaraguá do Sul (Sicom), Ivo Ewald.

• Até as 19h (normal)
• Até as 17h

• 16h às 20h

• Até as 21h

,J/ffNiEIRO

SHOPPING CERTER BREITHAUPT '

15h às 21h (loja$) e 10h às 22h

(praça de alimentaçil!o)
9h às 15h (lojas) elOh às,16h

(praça de alimentação)
FECHADO

10h às 22h (normal)
9h às 15h (lojas) e 10h às 16h

(praça de alimentação)
FECHADO

-

.

*Supermercados têm hor�rio próprio e não seguirão o estabelecido pelo sindicato.

Os principais estabelecimentos da cidade ainda não definiram o calendário.

5 6

DATA DIA DA SEMANA
................. " , ,...................

. , , " , .

HORÁRIO
.............................. ,,, . .,

• 27/11,4, 11 e 18/12 domingos

• 24/12 sábado

• 25/12
• 26 a 30/12
• 31/12

domingo
segunda a'sexta·feira
'sábado

domingo
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A procura por concursos púbUcos é sempre grande. Saláriosna região variamde ,R$ 412,61 até RS 8.130, dependendo da área de atllação

SERVIÇO PÚBLICO

Das cinco cidades do Vale do Itapocu,
apenas Jaraguá do Sul encerrou os

processos seletivos em 2011

REGIÃO

LORENA TRINDADE

Quem
acha que a única opor

tunidade de e,mpregos nes

ta epoca do ano é no comércio,
engana-se.Várias cidades doVale

, do Itapocu estão com boas opor
tunidades para os interessados

em ingressar no serviço público.
Até o fim deste ano, seis proces
sos seletivos serão realizados nas

cidades de Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder. Ape
nas Iaraguã do Sul já encerrou o

período de seleções. São 388 vagas
disponíveis na região por meio

de concursos, mas processos das

Secretarias de Educação de dois

municípios só decidirão o núme

ro de pessoas a ocupar os cargos
em janeiro do próximo ano.

Em Corupá, a seleção é para
contratar professores ACT's (Ad-

-

Concursos oferecem 388 vagas

Corupá
Vagas: ainda não definidas
Salário: de R$ 1.188'a R$ 1.581

Inscrições: até 16 de
dezembro

Guaramirim
Vagas: 279 e ainda não
definidas
Salário: de R$ 402,87 a R$
8.046,06 .

#,Inscrições: até 7 de dezembro

Massaranduba
Vagàs: 59

.

,

;SaláFie: deR$412161q,R$ 8.130'1 i"1

,
Inscrições: até 21 qe ,

dezembro

Massaranduba

Guaramirim terá processo
semelhante. As inscrições para
admissão de professores em ca

ráter temporário são gratuitas e

vão até o próximo dia 9. No site
------,-----------,-,------,--,-,-----,-,-----,---,--,---,--,--,--,- ..

mitidos em Caráter Temporá- www.guaramirim.sc.gov.br. os

rio). De acordo com a assisten- candidatos encontrarão mais

te pedagógica da Secretaria de informações sobre as inscrições,
Educação do município, Darci que devem ser entregues na Se

Rutsatz, as vagas são para educa- cretaria de Educação. São vagas

ção infantil, séries iniciais (1° ao para educação infantil, auxiliar

5° ano) e de 6° ao 9° ano para as de creche, ensino fundamental

disciplinas de português, inglês, e educação física e artes. As pro
história, geografia, ciências, edu- vas serão realizadasno dia 11 de

cação física e artes. As inscrições dezembro e os nomes dos apro

devem ser feitas na Secretaria de vados serão divulgados no início

Educação evão até o dia 16 deste do próximo ano, em data a ser

mês. O candidato precisa apre- definida. Ainda em Guaramirim

sentar fotocópia da identidade, há 240 vagas para cargos de ensino

CPF, certidão de nascimento ou fundamental, médio e superior. O
casamento e atestado de tempo programa de Estratégia -de Saúde

de serviço. É indispensável ter da Família (ESF) também abriu 39

habilitação para o cargo deseja-vagas. As inscrições para os dois
,

do. Os salários vão de R$ 1.188 a concursos vão até o próximo dia 7 'Scliroeder

R$ l.581, além de benefícios. Os e as provas serão realizadas no dia Vagas: 50 ,

selecionados serão chamados a
- 18 de dezembro. Mais informa- Salário: de R$ 594-até R$

ocupar os cargos dos professores ções pelo site www.sociesc.org. 4.502,16

licenciados. A primeira lista sairá br/concursos. Os salários vão de Inscrições: até22 de dezembro

no dia 19 de dezembro. R$ 402,87 a R$ 8.046,06.

eSchroeder
As 59 vagas oferecidas emMas

saranduba são para ocupar o qua
dro permanente da Prefeitura do

município. São vagas para quem

possui ensino fundamental, mé
dio ou superior completo. Para os

interessados, as inscrições vão até

21 de dezembro e a ficha deve ser

retirada na Prefeitura. A realização
do concurso está prevista para o

dia 8 de janeiro na EscolaMunici
palPedroAleixo.Mais informações
pelo www.massaranduba.sc.gov.
br. Em Schroeder as 50 vagas são

"I para 15 cargos também dos três

níveis de formação. Os interessa

dos podem se inscrever pelo www.
sociesc.org.br/concursos até o dia

22 de dezembro. A prova está pre-
, ,

vista para 15 de janeiro de 2012.
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Vídeotape ajuda a corrigir falhas
Análise da partida ajudou a encontrar

os pontos 6nde a equipe falhou
JARAGUÁ D'O SUL
.................................................... , , .

.

HENRIQUE PORTO

/\ equipe ADJ/PME se reapre
rlsentou na manhã de ontem,
na Arena Iaraguá; ainda ressen

tida por ceder o empate na pri
meira partida da final do Cam-

, peonato Catarinense de Putsal.,
Os jaraguaenses venciam Con
córdia por 3 a O e sofreram o gol
de empate quando restavam dez

segundos de jogo.
,

O técnico Renato Vieira acre

dita que o cansaço prejudicou e

por conta disso deu folgaum pou
co maior que o usual para o grupo.
110 time estava cansado. No se

gundo tempo nós quase não ata

camas. Os Jogos Abertos exigiram
muito do grupo", analisa.

Na reapresentação, a primeira
atividade foi assistir ao vídeo da
última partida. Entre uma pausa

. e outra, comissão técnica e atle
tas analisaram os pontos onde a

equipe errou. Na sequência, os

trabalhos se estenderam para a

quadra, para corrigir na prática
as falhas constatadas .

O goleiro Erick, que se recupe
ra de cirurgia no apêndice, é des

falque certo para a o segundo jogo
da final. Deividi segue mantido na

posição. Iedson, que saiu lesio
nado no primeiro jogo, é dúvida.
Com dores no tornozelo, o fixo /ala
segue em tratamento intensivo,
mas deve viajar com o grupo.

A viagem para Concórdia está
marcada para a manhã de sába
do. No mesmo dia os atletas trei
nam no Centro de Eventos, local
da partida, paFa se adaptarem à

quadra e recuperar do desgaste
da viagem. A final está marcada

para o domingo, às 19h45.
Sobre as cobranças pelo em

pate em casa, o técnico desabafa.
"Somos a melhor equipe do Esta
do em aproveitamento neste ano

e parece que não fizemos mais do
que a obrigação. Vencemos duas

competições e estamos na final do
Catarinense. Mesmo assim ques
tionam nosso desempenho".

o�o 'urk (E) e o técnico Renato Vieira analisam as falhas da equipe

DNULqAÇÃO

��............�. . Resultados obtidos em 2011 fazem de Bianca EwaIdwna realidade nas piscinas

Bianca Ewald é a aposta da natação jaraguaense
Aos 14 anos, a jaraguaen

se Bianca Ewald vai se tornado
a maior promessa da natação
'local. Em sua faixa etária, já é a

quinta melhor do Brasil na pro
va de 100 metro's borboleta. O
feito aconteceu no último fim
de semana, em João Pessoa (PB),
onde representou a equipe Arroz
Urbano/PME no 34° Campeona
to Brasileiro Infantil.

Bianca cumpriu a prova em estão vindo excelentes nadado-

1 '08"80 e ainda ficou na reserva res", festeja o técnico Kiko Fruc

para as finais dos 100 e dos 400 tuozo. IISão os primeiros frutos

metros livre, onde acabou não da reformulação da equipe, que
competindo. Participou neste neste ano foi campeã no femini

ano do Troféu Chico Piscina In- no da Olesc", conclui.
temacional e das Olimpíadas Es-

.

Atleta é mais uma revelação
colares, onde foimedalhista pelo do Circuito Interescolar de Nata
selecionado catarinense. . ção, competição que já descobriu

IIBia tem se mostrado uma diversos talentos para a modali-
'

grande promessa e no seu rastro dade no município.

SÃO SILVESTRE

Acorjs monta
-

excursao

A_letas na
expectativa'
o Clube deAtiradores

Iaraguá pode ter
dois atletas incluídos
no programa de
treinamentos' da Seleção
Brasileira de tiro olímpico
em 2012. Clésio Cunha·
e Gustavo Keunecke

;

AAssociação de Corredores
de Jaraguá do Sul está

mapeando interessados
em participar da 87a
Corrida Internacional de

, São' Silvestre. Á tradicional
corrida de rua acontece
no dia 31 de dezembro,
em São Paulo (SP); A idéia
da entidade é juntar um
grupo de vinte pessoas,
preferencialmente
associados-que se

hospedaria no mesmo
hotel. Até o momento a

listagem conta com dez
nomes. as interessados
devem entrar em contato

pelo e-mail acorjs@gmail. _

com. Dos atletas que
participaram da prova em

2010, Rosita do Nascimento,
Edson Selinger, Richard'
Heíjj1ann, JoãoReis
Filho e Deiverson Berns
confirmaram presença
ne�teano.

ficaram entre os três
melhores colocados do

-

Circuito Brasileiro, na
modalidade de carabina
de'ar comprimido. A
competição foi encerrada
no último fim de semana,
no Centro Nacional de
Tiro Esportivo, localizado
no Rio de Janeiro (RD. Se
convocados pelo técnico

,

uç�anian0Mikhailov
Oleg, irão se juntar ao
jaraguaense Samuel
Lopes no programa de
treinamentos'·cbntrola.dos,
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FOTOS CAROLINA CARRADORE

Água sem tl"atamento foi jogada no rio'da Luz, no bairro que leva o mesDlO nome

Moradores
reclamam de
mau cheiro
Problema na estação de tratamento
de empresa provocou odor forte que
se espalha no bairro Rio da Luz

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINÁ CARRADORE

Quem passa pelas ruas do
bairro da Luz logo percebe

um odor forte que aumenta

ainda mais com os dias inten
sos de calor. O mau cheiro per
siste desde o último domingo e

.

vem gerando reclamações por
parte da comunidade.

O motivo, segundo informa

ções do presidente da Fujama
(Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente), César Rocha, seria
um problema operacional na es

tação de tratamento de efluente
da empresa de alimentos Seara.
Como houve falha, a água foi jo
gada suja no rio que leva o nome'

do bairro. De acordo com César,
exame feito com água coletada
do rio comprova que não houve

contaminação. "Apenas o mau

cheiro foi provocado por causa

do problema, o que incomoda os

moradores. A tendência agora é

o mau cheiro diminuir, uma vez

que a estação já voltou a operar
normalmente", ressalta.

A empresa foi multada pela
Fujama em R$50mil por dano ao

meio ambiente, mas poderá en

trar com recurso. O' Correio do
Povo tentou contato com a Seara,
mas ninguém foi localizado para
falar sobre o assunto.

Incômodo - A casa do mo

torista Juliano Grüten, 25 anos,
fica ao lado do rio. O mau cheiro
é tanto que os filhos chegam a

passar mal. "Desde domingo que
esse cheiro não dá de aguentar.
As crianças ficam com mal-estar
o dia todo. Chego a ter dor de ca-

I

beça", reclama:
A dona de casa Maria de Fá

tima Pavalli, 38 anos, é morado
ra da casa ao lado ..Segundo ela,
o odor chega a irritar os olhos
e lhe causar enjôos. "Em dias

quentes como hoje (ontem),
exala um cheiro de podre forte,
insuportável. Espero que isso

passe", diz.

.1

Trabalho o dia
todo com a porta
aberta e o cheiro
está cada vez mais

insuportável. Tem
dias que é pior e
chega a me causar
dor de cabeça.

Alldrea Stengher, 29 ml(9�Sm
a"l4DliiiJjar de enferlnag�Yln

Não é de agol,"a
que sentUnos esse
cheiro de pod.e, já
uns três meses que
isso nos incomoda.
Essa semana está
ainda pio.. e tne
causamal-estar..

',��Elul,Jh(I���IIt,�i JIHi#lIEdllt,W,'ÚI��V!Jlt�'lI
!if& lf1�,WI/'Ym,lt:11Ij.m "�ldl:f,fil�llltqlff,�

Aciderite no Centro
. . ,.

mata Jovemmusico

O músico Rafael Ricardo

Rosá, 23 anos, faleceu na ma

drugada de ontem após se en

volver em um acidente na rua

Henrique Piazera, no Centro
de Jaraguá.

Segundo informações da
Polícia Militar, a' Saveiro, . pla
cas' MGU-7185, colidiu com a

moto Yamaha XTZ 250, placa
MAR- 6631, guiada por Rafael.
O nome do condutor do auto

móvel não foi divulgado pela

Polícia. O motoqueiro chegou
a ser atendido pelos Bombeiros
Voluntários, mas morreu ao dar
entrada no hospital. Ainda de
acordo com a PM, o condutor
do Saveiro apresentava sinais
de embriaguez e estava com a

CNH vencida.
Rafael era baixista na ban

da de rock Estado Deplorável.
Nos fins de semana, trabalhava
como garçom no bar Espaço
Oca. Nas redes sociais, amigos

.

escrevem palavras de conforto
'à família e se despedem de Ra

fael. "Foram oito anos de convi
vência com uma pessoa ímpar,
de maldade zero no coração.
Sempre disposta a ajudar os

outros O mau humor mais bem
humorado que já vi neste pla
neta", comenta Ismael Niels, vo-

.

calista da banda na qual Rafael
tocava. A Polícia Civil vai abrir

(

inquérito para apurar as causas
.

do acidente.
FOTOS DIVULGAçAO
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Projovem
Jaraguá do Sul foi contemplado
com uma verba federal de
R$ 557 mil, destinada ao

treinamento de jovens de 18 a

29 anos. Esta verba ainda será

complementada com uma ajuda
de custo de R$100 durante
seis meses para cada um dos
300 participantes de cursos
viabilizados com esta verba.
No entanto, existem algumas
exígêncías.estes jovens devem
pertencer a famílias com renda

per capita de até um salário
mínimo, estar desempregados,
cursando ensino fundamental

-

ou ensino médio ou ter

concluído, mas não podem
estar em algum curso superiór.
Portanto, antes de mais nada,
será necessária uma campanha
de pré-cadastramento de
interessados que se enquadrem
nas regras para avaliar se existe
demanda e definir quais os

cursos preferidos. Se houver
desistência durante o curso, a

municipalidade teráprejuízo,
pois terá de devolver os recursos
utilizados com o desistente.
Brevemente o Sine estará
realizando as pré-inscrições.

-Lourival Karsten

DuasRodas
Comemora hoje mais um ano de idade
- nasceu em 1925 - esta que é uma das
mais importantes empresas do setor de
alimentos no país e uma empresa de
alta tecnologia que 'consegue se manter'
competitiva em relação às empresas
internacionais de seu setor que em sua

maioria são ainda mais velhas. Sob
todos os aspectos, é admirável.

Aniversariantes
Registramos no dia de hoje o

aniversário de: Adlin Pláticos,
.

Tecnosol, Rotabela, Auto Mecânica
Melchioretto, Bergo, Cassuli
Advogados, Camisas Schroeder,

!

Supermercado Lenzi, Imobiliária
Morada Brasil, Majoka Uniformes,

. Tecsystem e Uniplast, entre outras
empresas aniversariantes.

eRAS
Quando se observa a renda per
capita de Jaraguá do Sul, a nítida
impressão é que a cidade goza de
uma grande riqueza. Em grande
parte isto é verdade, mas os
centros sociais damunicipalidade
atendem emmédia 200
famílias por mês. Émuita gente
dependendo do assistencialismo.

1,J40TERIASI
DUPLASENA

SORTEIO N° 1024
. Primeiro sorteio

12-14-20-31-39-50

Segundo sorteio

02 - 07 - 11 - 13 - 18 - 41

QUINA
SORTEIO N° 2758
13 - 24 - 65 - 73 - 74

PEDIDO DE LICENÇA
AMBIENTAL DE

INSTALAÇÃO - LAI

A empresa Multifios Tinturaria

Uda, torna
. público que reque

reu à Fundação Jaraguaense
do Meio Ambiente (FUJAMA) a

Licença Ambiental de Instalação
(LAI) para exercer atividades de

tingimento de fios para industria

têxtil, localizada Rua 1187 - Au

gusto Schulz, Bairro Rio Cerro I,
Jaraquá do Sul - SC. Foi deter

minado Estudo Ambiental Sim

plificado - EAS.

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 11,5% 19.0UTUBRO.2011

D TR 0,100% 30.NOVEMBRO.2011

I CUB 1.126,56 NOVEMBRO.20 11

C BOVESPA 'III: 2,85% - 30.NOVEMBRO.2011

.A POUPANÇA 0,5648 30.NOVEMBRO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) l.8118 1,8128 ,qn.. -2%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7700 1.9100 '$ 0%
E EURO (EMR$) 2,4300 2.4321 J-l.lI%
S LIBRA (EM R$) 2,8382 2,8404 f· -1.41%

ARQUIVOOCP

Ikarsten@netuno.com.br

'l'l�clbalho (J�ecente
Recentes denúncias de condições de trabalho degradantes em uma obra
pública em nossa cidade levantam uma questão complexa, A absoluta
maíoria dos enlpresários proporciona condições de trabalho decentes
par,a seus col:ab1oradores, rnas a.lgurnas '4'O'V€�lhas negra.s" sernpre podern
s'(�r encontradas. O lnais difícil de entender, no entanto, é 'O Inotivo pel'O

.

qual alguns trabalhadores se sujeitam a isto quando existem vagas
mais que suficientes em empresas 'Organizadas. Parte da resposta pode
estar nos programas sociais do governo que os forçam a permanecer na
Informalídade para não perder o benefício.

Papirus
Pioneira na fabricação de papel
cartão com fibras recicladas, a
Papirus Indústria de Papel SIA,
fundada em 1952, atualmente
é responsável pela produção
anual de 90mil toneladas

líquidas de papel cartão, que
são comercializados no Brasil
e exportados. Para tornar a sua
cadeia produtivamais eficiente,
a Papirus adquiriu produtos
da LinhaW22 Premium e da
LinhaWell Premium daWeg. O
fornecimento faz parte de uma

substituição de equipamentos e

irá garantir, além da redução dos
gastos commanutenção, custos

. operacionais mais baixos.

Milionários
Segundo a revista Forbes,
que analisa as fortunas das
pessoas em todo omundo, o
Brasil conta atualmente com
30 bilionários - em dólar -137
milmilionários. Desde 2007 o
ritmo de surgimento de novos
milionários está em 19 por dia.
Sem dúvida, é umamostra de
distribuição da riqueza gerada.

-Mercosul
A Fiesc promoverá seminário
para debater os 20 anos
do Mercosul no dia 7 de

dezembro, em Florianópolis.
No encontro serão realizados
cinco painéis que vão debater
a complementaridade
industrialentre os países do
Mercosul, as negociações
internacionais entreMercosul
e União Europeia e as

oportunidades de negócios
comArgentina, Paraguai
e Uruguai. Também serão

abordadas as negociações
internacionais no âmbito do
Mercosul e a relação comercial
entre os países que compõem
o bloco econômico. Em 2010,
as exportações catarinenses
para oMercosul somaramUS$
843,8milhões e as importações
fecharam em US$ 1.370,6
bilhão.

Tintas para papeleiras
.

AWeg investe nas melhores tecnologias e mais completas soluções em
revestimentos entre eles o segmento de Papel e Celulose. São tintas
anticorrosivas e resistentes à abrasão, que além de proporcionar um
ótimo acabamento, garantem umamáxima proteção da sua superfície
e uma redução na suamanutenção.

IF/SC
o Instituto Federal de Santa

Catarina, campus de Iaraguá do
Sul, conta com um novo diretor
geral que é Erci Schoenfelder que
tomará posse no próximo dia 6
de dezembro. Ele já é conhecido
da comunidade educacional local
e certamente dará continuidade
aos projetos desta escola técnica
que está realizando vultosos
investimentos na cidade,

.

especialmente no campus
GeraldoWerninghaus.

Semearh
na Praça
Este evento realizado
recentemente através de uma

parceria entreo Conselho

Municipal de Trabalho e

Emprego e a RHBrasil foi
considerado positivo pois
conseguiu atender 600 pessoas
em pelo menos um dos 15

quiosques de empresas
participantes e ainda contou
com cerca de 1500 visitantes.
Para o próximo ano haverá

ajustes na formatação e uma

atuação mais forte nos bairros.
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JARAGUÁ 2010

Resultados do programa são
apresentados .em Congresso
Balanço aponta que mais
da metade das diretrizes
foram atendidas depois
de 20 anos de realizadas
as discussões dos temas

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

l)assados 20 anos de sua idealização, o Progra- .

rma Jaraguá 2010 teve seus resultados apre
sentados na noite de ontem, 1).0 Cejas (Centro
Empresarial de Iaraguá do Sul). O evento fezpar
te do lo CongressoProlaraguá.Aresponsabílida
de em tomar público os dados ficou para técní
cos que fizeramparte da comissão organizadora
inicial. O balanço final servirá de base para a

revisão do Projeto Iaraguá 2030, que deverá ela
borar diretrizes para as próximas duas décadas.
Estavam presentes, além de representantes da
comunidade, lideranças políticas, entre elasDie
ter Iansen, Jaime Negherbon eNatália Petry.

Com o programa, foram elaboradas 146 di
retrizes, divididas em 14 temas e três áreas: ur

banismo' econômico e social: A maioria - 56%
- está contemplada, outras 31% foram atendi
das parcialmente e 16% continuam como há 20

anos, sem terem sido atendidas. Na época em
.

que o projeto foi idealizado, alguns candidatos à
Prefeitura chegaram a utilizar o documento final
na íntegra no seu plano de governo.

O Iaraguá 2010 nasceu em 1991 dentro da

Associação Empresarial e tinha o objetivo de

pensar Iaraguá do Sul para o futuro, de olho
nos próximos 20 anos. O objetivo também
era identificar o ponto de desenvolvimento
em que se encontrava a cidade eprojetar para
onde deveria caminhar.As discussões levaram
cerca de oito meses e envolveram profissio
nais de todas as' áreas e representantes da co

munidade em geral.
Antes de começarem as apresentações dos

técnicos, o empresário e diretor de cinema,
Gilmar Moretti, apresentou parte do docu
mentário que está desenvolvendo sobre o Ia
raguá 2010. Omaterial reúne imagens da cida
de, captadas principalmente na área central,
entrevistas com os principais.envolvidos no

projeto e outros personagens que fizeram parte
da história de Jaraguá do Sul da década de 1990
até os dias atuais, como ex-prefeitos e empresá
rios. Gilmar também faziaparte da comissão em
1991 e relata sua experiência no documentário.

.

"Pensar 20 anos parece muito, mas quando
menos esperamos, está aí", diz o diretor.

MARCELE GOUCHE

SOM E IMAGEM

Tranze o Pé, Casas daÁgua e Gati.

Para Wanderlei Passold, que
iniciou a presidência em maio de

2009, a gestão foi bastante produ
tiva, e resultou no crescimento do

número de associados de 833 para
1.116 - 36% de aumento. Somente
em novembro de 2011, 33 lojistas
ingressaram na entidade, Dentre
as demais conquistas está a cam
panha Recicla CDL, em que foram
arrecadadas 60 toneladas de lixo
eletrônico. Em todo o Estado, fo
ram cerca de 150 toneladas de lixo

eletrônico, o que levou Jaraguá do
_

Sul a receber prêmio da FCDL (Fe
deração das Câmaras de Dirigentes
Lojistas). Outro destaque foi o lan
çamento do serviço "Score', em que
o associado tem acesso ao histórico
de um cliente que busca crédito em
seu estabelecimento comercial.

GiImarMoretti ,apresenta parte do documentário que conta os�timos 20 anos de Jaraguá

CDL realiza última plenária do ano
Aúltimaplenária do ano realiza

da pela CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul; na tradi
cíonal reunião-almoço promovida
no ClubeAtlético Baependi, aconte
ceu em clima de comemoração pelà
gestão do

-

presidente, Wanderlei
Passold, que encerra em 31 de de
zembro. A partir'de lo de janeiro de

2012, Passold passará o bastão para
seu atual vice, Neivor Bussolaro.

Após deixar a presidência, Passold
assumirá a entidade como diretor
conselheiro e coordenará a 44aCon

venção Lojista
.

de Santa Catarina,
que acontecerá em Jaraguá do Sul,
de 24 a 26 demaio do ano que vem,
e deve atrair cerca de 1.300 lojistas
de todo o Estado .

Durante o encontro foram fei
tas homenagens para 15 empresas
por tempo de fundação, com 50,
30, 20 e 10 anos de atuação: Ka
mísão, Ciluma Alimentos, Paládio
Simara Joalheria e ótica, Tafac, In
tersys, Preciosa Joalheria, Habitat
Empreendimentos, Cedro Móveis,
p.p. Plast Industrial, 'Iecnoflex.Lu-

.

nelli Materiais Elétricos, Mega

Neivor Bussolaro asswnirá
presidência em janeirO de 2012
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Com os cadastros errados, o or

gão acaba perdendo tempo ten

tando contatar pessoas que não
estão mais disponíveis ou inte
ressadas e, às vezes, pessoas que
ainda têm interesse nos progra
mas não são contatadas por cau-

.

sa de dados incorretos.
Com o recadastramento, o

órgão espera definir de manei
ra precisa o déficit habitacional.
Atualmente, são cerca de cinco
mil famílias, mas com os conjun
tos inaugurados este ano e que
serão inaugurados no começo
de 2012, a expectativa é que o

número real fique em torno de
2.500 famílias

Aumento do IPTU deve.
ser aprovado por decreto
Ajuste de 7,5% foi

rejeitado pela Câmara
nesta terça-feira, mas
mudança deve ocorrer
com base na inflação
JARAGUÁ.DO SUL

PEDRO LEAL

/\ pesar de ter sido rejeitado pela Câmara dos
1l.Vereadores na noite de terça-feira, o reajus
te de 7,5% no valor do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) para o ano de 2012 deve ser

aprovado por decreto, afirma o secretário da Fa
zenda, José Olívio Papp. Isso porque o ajuste se

ria recomposição da inflação, e não um aumen

to real- e a Prefeitura é obrigada por lei a fazer a
recomposição. lia motivo de termos proposto o
valor a Câmara era para já adiantarmosn índice
provável da inflação no final do ano, e para que
a população soubesse de quanto seria o ajuste
com antecedência", explica, notando que até

setembro, a inflação acumulada nos últimos 12
meses era de 7,29%.

Conforme o presidente da Câmara, Jai
me Negherbon (PMDB), a rejeição, por seis
votos a cinco, se deu pela ausência de um

índice final da inflação pelo INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor) �

liA tendência aponta para a estimativa
da Prefeitura, mas como não temos certe

za, rejeitamos para não poder ficar acima
da inflação"; afirma. Segundo Negherbon, a
Prefeitura agora terá que esperar pelo índice
anual antes de aprovar por decreto, "Qual
quer aumento real é ruim para a população,
e se fosse aprovado o ajuste abaixo da infla

ção o município seria prejudicado", alega. .

'Orçamento
Junto' com a rejeição do reajuste do

IPTU, a Câmara dos Vereadores aprovou
na terça-feira o orçamento municipal para
2012, de R$ 487,6 milhões - 31,61% de au

mento em relação ao de 2011, que foi de R$
370,5 milhões. Segundo o presidente da Câ
mara, embora o orçamento leve em conta o

reajuste no IPTU, o veto ao índice de 7,5%
não deve causar problemas. lia orçamento
tem base em uma previsão de arrecadação,
e se o ajuste no IPTU for levemente menor

não deve mudar muito", explica.
Segundo Papp, o reajuste final não deve

ser muito diferente do proposto. liA diferença
provável é de menos de 0,5% entre a estima
tiva e o real, o que não deve mudar muito",
afirma. O secretário faz questão de frisar que.
O reajuste éidêntico ao que ocorre anualmen
te com preços e salários, e não é um aumento

real. "Sabemos. que causa desconforto, mas
não é o imposto que está aumentando, e sim o

dinheiro que perde valor", afirma.

Rejeição do Legislativo ao aumento"só deve dw-ar até a publicação da ihfIação de ?Oll,-_
,

Participação no recadastramento abaixo dameta
MARCELE GOUCHE

O mês de novembro encerrou
ontem, e com um mês completo
do trabalho de .recadastramento
das famílias nos programas da
Secretaria de Habitação, o índice
de participação não chegou até a

meta de 80% - até esta segunda
feira, haviam sido agendados 561
atendimentos, mas apenas 365

pessoas compareceram (65%).
"Estou muito preocupada com

isso, se esses 35% que faltam não

aparecerem, vão ficar fora dos

programas", afirma a secretária
de Habitação, Maristela Menel

Rosa, temendo que o padrão
continue o mesmo até. o fim do

prazo, no dia 2.2 de dezembro.
Caso não se alcance 80% das fa
mílias nesse prazo, pode haver
uma prorrogação em janeiro.

As famílias que não fizerem
a atualização dos dados terão o

cadastro desativado, avisa Ma
ristela. "Temos que. fazer essa

atualização, pois, muitas vezes,
a pessoa conseguiu casa própria,
saiu do munícipio ou faleceu,
e contínua registrada", explica.

É' fuDdamental que seja feito o

reeaclastramento, diz $eCl'etária
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História
DuardoHorn e seus companheirosAnselmoRamos, PaulaMonteiro

. DeMarcosLennertfundaram a SociedadeHipicalaraguá no dia 2 de
agosto de 1999. Osfundadores tinham em mentematerializar doissonhos:
a prática do hipismo e atividadefilantrópica através da equoterapia .

. FOTOS DIVULGAÇÃO
1
J

. t
:?

.*......

Conjunto (Marina/Shiva) no Campeonato
Catarinense de Hipismo

•

Ia
É a utilizaçãodo cavalo como recurso terapêutico para promover
o desenvolvimento físico, psicomotor, cognitivo, social e afetivo
de pessoas portadoras de deficiências e/ou necessidades
especiais. Profissionais altamente gabaritados integram a equipe
interdisciplinar da ARES (Associação de Reabilitação Equoterapia e

Saúde), entidade esta, sem fins lucrativos. É o braço filantrópico da

Hípica Jaraguá. O time é formado pelas fisioterapeutas: Andressa
Titz, Fabíola Estefani de Souza, Ana Carolina de Andrade e pela
instrutora de equitação pedagógica Paula Guimarães Coimbra
Monteiro. Atualmente são atendidos 21 pacientes.

o Hipismo
É esporte olímpico desde as Olimpíadas de Estocolmo (Suécia)
em 1912. Divide-se em: hipismo clássico e concurso completo de

equitação. AHípica Jaraguá optou pelo hipismo clássico (saltos),
atualmente conta com 15 conjuntos (cavalo e cavaleiro), além de
escola de equitação com 35 alunos, comandado pelos instrutores:
Iací dos Santos e Paula Guimarães CoimbraMonteiro.

'WRI/#UllllllwmDIIUIIIQmlltnUI/IIUIIIIIIUIIUIIlI/lIIII/IUIIIIIIIllIII1IIIIIBIII//lIIII/IIQI/IIIQIlPlIIIIIIIIIIIIII/I/lIIII/IiIlIIlIIflIIIIIlffiP1111111111mlUllIllll/WlIllIl/lllll/ll/llllllIIllIIIlll/lllllIl/l/lllllllllflllIllllll1111/111I11I111IU/IIIIIIIIIIIIIIIII/IIUIIIIIUml/lIlll1l/llIlllllIll/lll1/11/111/1il1I1/1li1/1I11WIIIIII/I/IlIlIlIlf/I/III11III1III/Upll/l/llllIlIllllIlIlll1IIIIIIIIIIIII/II11111111111111111111/WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I/IIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IlmlllllllllDIIW/lIUWIIIIIIIIUl/flIIIIIIIIII/IIUlllntlUlll/JlIl/lllIlllllllIlll/l/ffU

NA.SCE UMA ESTRELA "

amazona Marina Mazurechen Bago,
monta desde os cinco anos. É treinada
elo instrutor Iaci dos Santos, um dos
elhores de SantaCatarina. Hoje, aos 11

anos,montando a éguaMA Shiva, integraá equipe
catarinense que conquistouo 2° lugar no Campeo-

nato Brasileiro Mini-mirm. A equipe classificou-se

para a grande finaldoTroféuGustavo Kuerten 2011.
Marina e suas companheiras estão concorrendo ao

"Iroféu Gustavo Kuerten de Excelência no Esporte",
cujo resultado será conhecido durante a cerimônia
de premiação no dia 6 de dezembro.

Saltos
Os conjuntos (cavalo e cavaleiro)
devem transpor em sua

totalidade, de 1.9 a 15 obstáculos
ordenados em uma pista que
mede de 700 a 900'metros. A .

altura dos obstáculos vai de
.

DAna l,65metros, dependendo
da categoria. Para a Equitação

Mãe e lilha
A jovem revelação do hipismo
catarinense é filha da também
amazona, Nadja PaulaMazurechen.
Marina competiu este ano em

todas as etapas do Campeonato
Catarinense. Em nível de Brasil,
disputou o Campeonato Nacional
Mini - mirim, em Santo Amaro
(SP), Curitiba eFlorlanópolis. Seu
desempenho tem encantado os

aficionados do hipismo .

,

.Ultima etapa
do ranking
catarinense
Acontecerá em Iaraguá do Sul
nos dias 9 e 10 de dezembro, na
Sociedade Hípica Jaraguá. SãO'
esperados mais de 150 conjuntos
para a disputa. As amazonas
jaraguaenses estão no topo do
Rankíng Estadual, e têm tudo

para sagrarem-se campeãs.
lo lugar: Maria LuizaMaul
Categoria O,90m - aberta.
20 lugar: Débora Casagrande
Breithaupt - Categoria
l,OOm - amador.
lo lugar: PaulineMenegottiHorn
- Categoria l,20m - amador
No hipismo floresce a

cumplicídade do conjunto
(cavaleiro /cavalo), que requer'
senso comum, capacidade de
julgamento e criatividade.

Fundamental, a altura dos
obstáculos vai de OAO a 0,90
metros. O vencedor será o
cavaleiro ou amazona que
tiver o menor número de
faltas e terminar o percurso
mais rápido. As disputas são
individuais e por equipe.

51° Jogos Ah rios

e Sant C'..........ina
O hipismo esteve presente nos Iasc de
Criciúma ainda como demonstração.
Jaraguá do Sul foi representada pela
equipe de saltos formada pelos cavaleiros,
Iací dos Santos e JoãoVictorChruckeski e
pelas amazonas: PaulineMenegottiHorn
eNadja PaulaMazurechen.

Seleção Catarinense no Campeonato Brasileiro.
Marina é a 2a da esquerda para a direita

Campeonato Brasileiro • Curitiba
26 a 28 de agosto de 2011. Conjunto •

Marina/Shiva • ultrapassando obstáculo
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS 234 5 B 7 B 9

1. Associação Paulista de Imprensa; Peça que colo
ca em movimento os mecanismos do piano para
produzir Q som ",

�:ü

2. Elem. de comp.: bico, tromba; Nome pelo qüal é
conhecido o retrovírus transmissor da AIDS

3. Ponta de cigarro já fumado; Lugar não ocupado
4. Sair dos limrtes
5. Reunião de elementos concretos ou abstratos em

um todo
6. Declarar livre de uma obrigação
7. Corromper-se, o ovo, na incubação
8. Fechar cuidadosamente um orifício; Última letra

do alfabeto
7

9. Empurrado para a frente
10. Veneração, adoração a Deus; As iniciais do ator

Fontoura
11. Mítica exclamação de júbilo, em honra de Baco;

O rei hebreu que fundou Jerusalém
12. Abreviatura de nordeste ; Qualquer objeto de

propriedade ou usufruto, natural ou artificialmen- 1'\

te ligado ao solo
o

13. Árvore que fornece madeira sólida e flexível; '1:!

Pequeno cilindro revestido de materiais diversos, "1:3
usado para pintar superfícies,

I/j
II
•

flll
.

ri rllJ
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IIJ
ri

II
II
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•
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VERTICAIS
1. As atividades relativas à apresentação gráfico-vi

sual de anúncios, cartazes, logotipos, etc. IGás
usado no amadurecimento de frutos

2.
Foi o primeiro Papa romano desde 1724 ; Cortês,

simpático
3. Não suscetível de alteração ou de destruição
4. Exclusão, supressão; O ator gaúcho Paulo Cé

sar

5. Terapia Ocupacional; A língua oficial de Bangla-
desh

6. Aquele que inspeciona, investiga, revista
7. Atormentar; Mulher que tem netos
8. Mistura de dois ou mais metais furdidos ; Que é

bom, mas não excelente
9. (Pop.) Unha-de-fome ; A nota musical entre dó e

mi) Um tecido transparente.
°

-

EVISAO DO TEMPO

Frente fria se

afasta de se
f>

A frente fria que causou
fortes chuvas no Estado

começa a se afastar do
território catarinense,
hoje. Mesmo assim, ainda
chove de forma isolada,
principalmente, no período
damanhã. As temperaturas'
entram em declínio.

UGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 21°C
MÁX: 26°C

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 22°C

SÁBADO
;' Mí�: 15°C

MÁX: 23°C

Já nesta quinta-feira, umamassa
de ar seco e mais frio começa a

atuar em Santa Catarina. Amanhã,
ela deixa o tempo estável com sol
e poucas nuvens no Estado. Os

.

termômetros registram temperaturas
'

amenas durante amadrugada emais
elevadas ao longo do dia. Os ventos
sopram de sul/sudeste a leste.

Ensolarado

" ./11

Parcialmente
Nublado

..........

.....
Chuvoso

,� '<IMIi'

Nublado Trovoada

No sábado, o sol volta a aparecer em
Santa Catarina. Porém, há aumento
de nuvens no decorrer do dia com
chance de chuva isolada à noite por
causa da influência de um cavado,
ou seja, de uma área alongada de
baixa pressão. As temperaturas
entram em elevação. Os ventos são
fracos amoderados.

DOMINGO

MíN: 16°C
MÁX: 22°C

SUDOKU

, ,

Preencha um quadrado '

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

..

�r: i,jIJ.r�.r>·f:: '\ 11\ � !n· kD �l
vL.. Mi!J/\:JIIC i!JiJ.,�t f";RJlrPlifri!".,

'\ ANITÃPOLlS
A quinta·feira será de sol,
mas também com muitas
nuvens e períodos de

céu totalmente nublado.
As temperaturas devem
oscilar entre os 15°C e os

21°C, hoje.

NOVA 25/11

CRESCENTE 2/12

,.,J<. CHEIA 10/12

MINGUANTE 17/11
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NOVELAS

dói semmotivo aparente e qualquer tosse passa
a ser desculpa para ir aomédico. Talvezminha
morte não seja causada por nenhum desse males,

mas elesme inquietam a tal ponto queminha

imaginação vai longe, percorre vários caminhos.

Bom, mas o que eu tenho de diferente daquela
aranha que tenteimatar? Talvez a fragilidade,
mas não me comparo a ela fisicamente e sim

psicologicamente. Meumedo demorrer é

proporcional à facilidade que ela tem para
morrer. Confuso isso. Sim, eu sei. Mas, é assim e,

agora, depois desse raciocínio um tanto lógico e

bastante incoerente, pensarei duas vezes antes de
matar aranhas, formigas, baratas, ratos, moscas,

mosquitos, lagartixas. ORa! Sãomuitos seres

ameaçadores, que tal tirar uns dois dessa lista?

Não farão falta à natureza. É, aranha, sintomuito,
mas pense bem antes de cruzarmeu caminho

com suas inúmeras patas e seu venenomortal.

Acho que podemos tirar as baratas também,
elas são nojentas, sujas e não servem para nada,
além de voar e escalar paredes balançando suas

antenínhas,Agora acabou. Olha só, até esqueci
que tenho medo damorte. Será que

a barata e a

aranha também têm?

CRÔNICA

• FINA ESTAMPA

Paulo e Esther discutem. Fábio flagra Letícia e

Juan Guilherme dormindo na sala de casa. Griselda

estranha que Pereirinha e Enzo estejam reformando

a antiga casa. Ferdinand observa quando a enfer

meira encara Tereza Cristina. Wallace observa os

lutadores em uma academia. Antenor ameaça acu

sar Alexandre de estar assediando Patrícia e Daniel

fica preocupado.Aenfermeira�nta falar com Tereza

Cristina depois que a cerimônia fúnebre se encerra.

Enzo procuraDanielle na clínica.Amália fica chocada

ao ver o estado de Rafael. Tereza Cristina se apavora

ao ver a enfermeira.

• A VIDA DA GENTE

Ana passa mal quando Manuela confirma

que está casada com Rodrigo. Lúcio repreende
Eva pela forma como ela falou com Ana. Cris re

clama da falta de atenção de Jonas. Miguel con

vida Sofia para ir a uma festa. Iná pede que Lúcio

ajude a aproximar Manuela eAna. Renato convida

Alice para sair. Lúcio combina com Manuela um

horário para ela visitar a irmã. Vitória não deixa

Sofia ir à festa com Miguel. Alice fica encantada

com as fotografias que Renato faz da cidade. Ma

nuela insiste para conversar com Ana.

ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

TENTEI MATAR
UMAARANHA • AQUELE BEIJO

Maruschka recebe as fotos de Alberto com

Sarita e um documento em que o marido abre

mão do terreno do Covil do Bagre. Claudia é se

questrada na viagem de lua de mel. Brigitte falta ao

•
trabalho para ficar com Agenor. Raíssa resolve largar
o emprego e Locanda sugere que a filha se case

com Sebastião. Kalin entrega o exame médico para

Lucena. Cleo fica doente e Olga não ajuda a menina.
Odessa se inscreve no concurso da Comprare. Grace

Kelly arma para ganhar dinheiro na compra do apar
tamento da mãe. Claudia é resgatada pela polícia e

resolve cancelar a lua de mel.

• VIDAS EM JOGO

Regina diz a Andrea que ficou sabendo

que Cleber não morreu com o tiro. Patrícia liga
para Francisco e conta que sua mãe atirou em

Cleber. Regina envia flores para Augusta. Rai_'

mundo diz a todos os funcionários da confeita

ria que Augusta não retornará ao comando da

Doce & Dança. Augusta recebe flores de Regina
junto com um bilhete que contém uma ameaça

de morte. Marizete prepara tudo para tentar

reconquistar José. Disfarçada- de enfermeira,

Regina consegue entrar no quarto de Augusta.
Ela pega sua pistola e atira, mas Adalgisa, que
estava acompanhando a amiga, entra na frente.

Pobre aracnídeo. Por alguns segundos
parei para admirar sua valentia ao correr

desesperadamente do frasco de shampoo que
utilizei para tentarmatá-lo. Os protetores dos

animais e das aranhas indefesas vão me condenar.

Mas o que eu poderia fazer? Estavame sentindo

ameaçado por aquele ser de inúmeras pernas e
veneno mortal. Correção: não sabia se o corpo da

valente aranha continha ou não veneno. Mas o fato

é queminhas tentativas foram em vão e ela ou ele

saiu com vida do embate desproporcional. Agora
estou aqui a refletir sobre a vida e amorte, mesmo

que não seja aminha ou de outro humano qualquer.
O que eu quero dizer é o seguinte: tenho medo da

morte! Bom, nadamuito novo,muita gente tem

e não se desespera por isso emuitomenos sai

escrevendo por aí. Mas essemedome incomoda

a tal ponto que chega ame tirar o sono. Alguém
deveriame proibir de assistir reportagens que
falam de doença. É assistir e pronto. Sintomeu

coração palpitar fora do compasso,minha cabeça

o que eu quero dizer é o

seguinte: tenho medo da

morte! Bom, nada muito

novo, muita gente tem
-

e não se desespera por
isso e muito menos sai

escrevendo por aí.
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PERSONAGEM DO VALE

DE POUPADORA INVESTIDOR
Renan Ulrich aprendeu cedo que o

dinheiro merece cuidados especiais

JARAGU� DO SUL.
............................................ , .....

KELLY ERDMANN

çuando
criança, o hoje investi

dor aprendeu a poupar a me
s a em prol de um sonho: o de

ganhar o próprio carro ao comple
tar os desejados 18 anos de idade:
De moedas e cédulas, a poupança
só cresceu durante cerca de uma

década. Vislumbrando um futuro

motorizado, ele guardou pratica
mente tudo o que recebeu dos pais
ao longo da adolescência. Não su

cumbiu ao desejo pelos brinque
dos, novidades tecnológicas ou

àquelesmimos típicos da infância.
Também resistiu ao dilema entre

EDUARDO MONTECINO

,enfoque
-
---
--

.......�� ..

o gastar e o economizar. Este, um
verbo conjugado da melhor forma
possível. Já o outro, deixado à mí

nima utilidade.

Hoje, aos 26 anos, Renan Ul

rich tem a noção exata do quan
to o esforçou foi valioso. O .gosto
pelo poupar se transformou ·em
uma paixão pelo investir. Filho

de empresário que cuidava do

setor financeiro da empresa
da família, o jovem se acostu

mou com os números ainda na

criancice. Assim, nas idas fre

quentes ao escritório, a vontade
de se envolver mais e mais com

as finanças aflorou.
Terminado o Ensino Médio,

ele resolveu seguir carreira. A

instituição escolhida.para ajudá
lo foi a Fundação Getúlio Var

gas, em São Paulo. A faculdade

de Administração de Empresas
teve a largada quando Ulrich

ainda era um garoto de 17 anos.

Dentro das salas de aula,.o ado

lescente virou profissional. Logo
o tema investimento chamou

tanta atenção que virou o dire
cionamento principal do curso.

Envolvido. com o mercado de

ações, ele tomou uma decisão

arriscada, mas meticulosamente

arquiteta. Em 2004, um ano após
à entrada na universidade, re

solveu usar o dinheiro arrecado

durante a infância. Ele foi direto

para a bolsa de valores em forma

de aquisições. "Comecei por onde
conhecia, minhas primeiras com

pras foram daWeg", conta.

<ln- OVESp·lÃ -/�--
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-
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Animado; em 2005, Ulrich ra

dicalizou ainda mais: desfez-se

do recém comprado veículo tão

sonhado na infância. O mon

tante .arrecadado com a venda,
novamente, foi direcionado ao

mercado de ações. "Sempre ti

nha a visão de que o carro é um

bem que gera custos e se depre
cia. Então, abri mão do prazer
de tê-lo para ter condições de

multiplicar o investimento", ex
plica. Deu certo.

Ao fim da faculdade, quase
�

graduado, procurou emprego em
uma gestora e, por quatro anos

exerceu funções dentro - dela.

Até que, em 2010, o desejo de vi-
_

ver em Iaraguá do Sul e atuar no

município o trouxeram de volta.

Hoje, Ulrich cuida da própria
empresa e .das aplicações de di
versos clientes.

Sempre tinha a
visão de que o carro

é um bem que gera
custos e se deprecia.

Então, abri mão
do prazer de tê·lo

para ter condições
demultiplicar o
investimento.

ENTRE GRÁI1cos
E PREVISÕES

Renan UIrich: descobri

que não me via fazendo

outra coisa e, depois de
oito anosmorando em São

Paulo, vi que podia trazer
meu trabalho à ciclade

A partir dos oito anos

comecei a cuidar do

meu próprio dinheiro.

Meu trabalho envolvemuita lei�ra. Preciso saber o

que acontece no mundo todo. Meu objetivo é sempre

comprar boas empresas a bons preços.

As �rises são os
melhores momentos

se para investir.
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Lucas insistiu: - Fique com 30. Nunca se sabe o que

pode acontecer.
Então trocaram endereços e Wilson prometeu man

dar o dinheiro de volta assim que chegasse em casa.

Um problema que não foi resolvido nem pelo banco,
nem pelo pessoal do seu escritório e nem pela adminis
tradora de seu cartão de crédito, tinha sido solucionado

por uma pessoa que quis ser útil.
Trinta dólares não émuito dinheiro, mas também não

é uma quantia insignificante. Lucas nunca havia visto

Wilson e nem tinha garantias, "estava ciente dos riscos

envolvidos no simples ato de mostrar-se prestativo e de

cidiu aceitá-los.

Quando voltou ao seu escritório,Wilson enviou o di

nheiro, juntou com alguns livros de autoria dele, queren
do demonstrar seu agradecimento.

Que esta singela história, possa tocar de alguma ma
neira nossos corações e que possamos ser generosos e

prestativos, assim como Lucas foi.

Ser prestativo não é obrigação, e sim uma oportuni
dade. E muitas vezes ajudar pode ser ainda mais diverti

do do que receber a ajuda.

�
_, ., ...,I"':,�,j. '''i�'

CRIsTIAligíntRÍ'uD
WATZKO.ESTUDANTE

DE DIREITO
s s

l A ]ilson era um palestrante renomado, sendo que já
V V havia realizado palestras em diversos lugares do

mundo. Certo dia foi ministrar uma palestra sobre lide

rança no Rio de Janeiro, porém quando chegou ao ho

tel em que ficaria hospedado, percebeu que não tinha

levado dinheiro vivo para pegar um táxi para a volta ao .

aeroporto. Tentou receber um valor adiantado usando o

cartão de crédito no hotel, porém sem sucesso.

Era um problema para se resolver, mas primeiroWil

son queria deixar sua bagagem no quarto e descansar um

pouco, pois a palestra era na manhã seguinte ás 9hs. Só

que os problemas não tinham acabado. Chegando ao seu

quarto descobriu que a chave não funcionava.

Desceu para o hall de entrada do hotel e foi falar com
o atendente. Este vendo queWilson ainda estava com as

malas perguntou:
- Algum problema? - e disse que seu nome eraLucas.

Wilson falou:
- A chavedo quarto está ruim e não consegui abrir

a porta.
Lucas se prontificou a resolver o contratempo e ainda

ofereceu:

- Quer tomar uma bebida por minha conta no bar do

hotel?Assim posso compensá-lo umpouco pelo transtorno.
Enquanto a chave era trocada, esperando no bar,Wil

son não parou de pensar como faria para pagar o táxi na

volta ao aeroporto. Lucas tinha sido tão prestativo, que
assim que recebeu a nova chave, Wilson resolveu com

partilhar com ele sua situação constrangedora. Lucas no
vamente, disse que poderia contar com a: ajuda dele para
isto também.

Então no seu quarto,Wilson tentou resolver seu pro

blema, ligando para seu escritório, para o seu banco e

também para a administradora de seu cartão de crédito.

Nada deu certo. A gerente da conta bancária disse que
não podia fazer nada para ajudar. Mesma resposta com

a administradora e com o pessoal do escritório. Wilson

resolveu falar com Lucas.
- Isto é constrangedor. Já viajei pelomundo todo e, em

30 anos, só fiquei sem dinheiro 3 vezes. Não gosto de fa

zer essa pergunta, mas você pode me emprestar20 reais?
- Não tem problema! Essas coisas acontecem. E sem

hesitar abriu a carteira e disse: - Pode ficar com 30.

Wilson disse que só precisava de 20.
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Apontamento: 194412/2011 Sacado:ADENILSON DEOliVEIRA Endereço: RUAMARISA REGINA IANGA

140 CASA 05 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor: IMOBILIARlAREAL IlDAME Portador: - Espé
cie:DMI - WTitulo: 571 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 467,00 - Data para pagamento: 06/12/2011-

Valor total a pagar R$543,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 467,00
- Juros: R$ 1,71 Emolumentos:

R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$20,31

Apontamento: 194831/2011 Sacado: ALMERINDOVICENTE DA SILVA Endereço: RUADOMINGOS ROSA

993 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-010 Credor: JJS CALCADOS ITDAME Portador: - Espécie: DMI
- W Titulo: 02/628 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 90,00 - Data para pagamento: 06/12/2011- Valor

total a pagar R$160,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 90,00 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$

10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99 \
___________________________________________________________________ ,
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Apontamento: 194832/2011 Sacado: ALMERINDO VICENTE DA SILVA Endereço: RUADOMINGOSROSA

993 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-010 Credor: JJS CALCADOS IlDAME Portador: - Espécie: DMI -

N°Titulo: 02/627 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 115,00 - Data para pagamento: 06/12/2011-Valor

total a pagar R$185,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 115,00 - Juros: R$ 0,53 Emolumentos: R$

10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligên?ia: R$ 14,99

Apontamento: 194554/2011 Sacado: ALMIRO JOAOVICENTE Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO DA

COS1l\., 1635 - VIEIRAS.- Iaragua do Sul-SC - CEP: 89257-000 Credor: MARClO INGOMILCKE - EPP Porta

dor: - Espécie:DMI - N'Titulo: 2316/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$400,05 - Datapara pagamento:
06/12/2011- Valor rotal a pagar R$476,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 40a,05 - Juros: R$ 0,80
Emolumentos: R$ lq,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 194679/2011 Sacado: ANTONIO BASANELA DA SILVA Endereço: RUA ERWIN RUX 89-

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-600 Credor: T E S COM E REPRESEN1l\.COES IlDA ME Portador: - Es

pécie: DMI - N" Titulo: 08551002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 200,00 - Data para pagamento:
06/12/2011- Valor total a pagar R$276,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,86
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 193379/2011 Sacado: APOLLO TEXTIL ITDA Endereço: AVMAL DEODORO DA FONSECA

1594 SL 11 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor: TEVIX COMERCIO DE TECIDOS IlDA Portador:

- Espécie: DMI - N" Titulo: 1263/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 266,15 - Data para pagamento:
06/12/2011- Valor total a pagar R$331,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 266,15 - Juros: R$ 0,88
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194876/2011 Sacado: CASSIO FONTOURA Endereço: AV GETULIO VARGAS 104 - Iaraguá
do Sul-Se - CEP: 89251-000 Credor: TAVARES FACTORING FOMENTOS COMERCIAL LTD Portador: VIVA

BEM PRODUTOS HOSPI1l\.LARES ITDA-ME Espécie: DMI - N° TItulo: 794 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$140,00 - Data para pagamento: 06/12/2011- Valor total a pagar R$204,84 Descrição dos valores:

Valor do título: R$140,00 - Juros: R$ 0,28 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194690/2011 Sacado: CINDER COM. ETRANSPORTES ITDA Endereço: RUAJOAO JANUA

RIOAYROSO 2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: FLORIANIEQUlP P ESCRlTORIO Portador:

- Espécie: DMI - N"Titulo: 2786-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.019,43 - Data para pagamento:
06/12/2011-Valor total a pagarR$1.092,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.019,43

- Juros: R$ 4,41
Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital; R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$14,24.

Apontamento: 194521/2011 Sacado: COLUMBANUS CERVEJAS ESPEClAISLTDA - ME Endereço: RADOL
PHO AUGUSTO ZIEMANN 299 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-410 Credor: BAMBERG - INDUSTRIA

E COMERCIO DE BEBIDAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 07272 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.955,65 - Data para pagamento: 06/12/2011-Valor total a pagarR$2.030,00 n�scrição dos valores:
Valor do título: R$1.955,65 - Juros: R$ 5,21 Emolumentos: R$10,85 - Publir-ção edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70- Diligência: R$14,24

Apontamento: 194850/2011 Sacado: ESTAMPARIA MArS BRASIL ITDA ME Endereço: RUA JÔAO WlEST

JUNIOR 969 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: CIL[J'
-

,L''':;ERLrDA EPP Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 6756101- Motivo: falta de pagamentoValor: fl$.530,00 - Data para pagamento: 06/12/2011-

Valor total a pagarR$602,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5::J,00
- Juros: R$ 0,53 Emolumentos:

R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 194670/2011 Sacado: Fr,.EX - ACAO CONFECCOES LTpA Endereço: R PAULINA DEMATHE

PICOLU 81 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BARRA BENEETEXTIL ITDAME Portador: - Espécie: DMl
- N° Titulo: 3855 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 764,69 - Data para pagamento: 06/12/2011- Valor

total a pagar R$B40,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 764,69 - Juros: R$ 5,09 Emolumentos: R$

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

Apontamento: 194671/2011 Sacado: FLEX. - ACAO CONFECCOES ITDA Endereço: R PAUIlNA DEMATHE

. PICOW 81 - JARAGUADOSUL - CEP: Credor: BARRA BENEE TEXTIL ITDAME Portador: - Espécie: DMI
1 \ \ 1\ ,\ I)

- N° Titulo: 3865 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 920,60 - Data para pagamento: 06112/2011- Valor

total a pagar R$997,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 920,60 - Juros: R$ 5,83 Emolumentos: R$

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

Apontamento: 194546/2011 Sacado: ILDELBRANDONORA Endereço: RUA CONRADRlEGEL 109 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89253-070 Credor: SAULO LEAL Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 50Ó156 - Motivo: falta

de pagamentoValor: R$ 545,00 - Data para pagamento: 06/12/2011-Valor total a pagar R$611,37 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 545,00 - Juros: R$ 1,81 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194804/2011 Sacado: INS1l\.LADORAMESCH LUZDODIA IlDA Endereço: RUA JOAOTO

ZINI 2144 SALA 01 - CORUPA-SC - CEP: 89252-550 Credor: REAL CENTERMATERIAIS E EQUlPAMENTOS
ELEfRICOS L Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 5640-C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.361,74
- Data para pagamento: 06/12/2011- Valor total a pagar R$1.469,73 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 1.361,74 - Juros: R$ 3,17 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 49,92

Apontamento: 194913/2011 Sacado: INS1l\.LADORAMESCH LUZDODIA IlDA Endereço: RUA JOAOTO

ZINI 2144 SALA 01- CORUPA-SC - CEP: 89252-550 Credor: REALCENTER MATERIAIS E EQUlPAMENTOS
ELETRICOS L Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 5672-C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.247,88
- Data para pagamento: 06/12/2011- Valor total a pagarR$1.355,61 Descrição dos valores: Valor do título:

R$1.247,88 - Juros: R$ 2,91Emolwnentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 49,92

Apontamento: 194345/2011 Sacado: JAISONDENIS PEREIRA Endereço: RUARICHARD PISKE 134 - JARA

GUA DO SUL - CEP: Credor: CASAGRANDE COMERQO IMPOR1l\.CAO E EXPORTACAO IlDA Portador:

- Espécie: DMI - N° TItulo: 80183-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 598,00 - Data para pagamento:
06/12/2011- Valor total a pagar R$668,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 598,00 - Juros: R$ 1,39
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 194835/2011 Sacado: JOSE OSVALDO DE OliVEIRA TRANSOLIVEIRA Endereço:
R.HENRIQUEKRAUSE 160 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-330Credor: BRASILCOBERTURAINDUS

TRIA DE MAQUINAS Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0038052/1 - Motivo: falta de pagamento Valor:

R$ 700,00 - Data para pagamento: 06/12/2011-Valor total a pagarR$772,45Descrição dos valores: Valor do

título: R$ 700,00 - Juros: R$ 2,56 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$14,99

Apontamento: 194460/2011 Sacado: KASA DESIGN COM MOVEIS DECORACOES IlDA Endereço: AV
GETULIO VARGAS 05 SL 1 E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: 1l\.VARES FOMENTO COMERCIAL

IlDA Portador: ESTOFADOS jI( IlDA EPP Espécie: DMI - N° Titulo: 309/C - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 612,66 - Data para pagamento: 06/12/2011- Valor total a pagar R$725,85 Descrição dos valores:

Valor do título: R$ 612,66 - Juros: R$ 8,37 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 194638/2011 Sacado: KASADESIGN ECOM DEMOVEDEC Endereço: RUAGETULlOVAR
GAS 05 SALA oi E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: POLLUS IND COMMOVEIS IlDA Portador:

- Espécie: DMI - N°Titulo: 008633/7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 752,00 - Data para pagamento:
. 06/12/2011-Valor total a pagar R$860,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 752,00 - Juros: R$ 3,76
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 194642/2011 Sacado: KASA DESIGN E COM DE MOV E DEC Endereço: RUA GETULIO

VARGAS 05 SALA 01 E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: JOWANEL IND MOVEIS ESTOF ITDA

Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 008977/7 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 234,00 - Data para

pagamento: 06/12/2011-Valor total a pagar R$339,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 234,00
- Ju

ros: R$ 1,09 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 194912/2011 Sacado: KASA DESIGN ECOM E DECORACOES ITDA Endereço: AVGETULIO
VARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MO COMERCIAL E INOUSTRIADEMOVEIS LTDA

ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 004117/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.990,83
� Data para pagamento: 06/12/2011- Valor total a pagar R$5.107,29 Descrição dos valores: Valor do

título: R$ 4.990,83 - Juros: R$ 11,64 Emolwnentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 194668/2011 Sacado: MAICOS DE FRANCA Endereço: RUA BENJAMIN STEIN 210 - JARA

GUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-680 Credor: CENTRO FORMCONO LES LTDAEPP Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 23562 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 189,10 - Data para pagamento: 06/12/2011-Valor

total a pagar R$262,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 189,10 - Juros: R$ 2,52 Emolumentos: R$

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

Apontamento: 194254/2011 Sacado: MARCELO BARBOSA Endereço: RUAEDMUNDO GEORG 90 - Iara

guá do Sul-SC - CEP: 89258-754 Credor: COOPERATIVA DE CREDITOVALEDO lTAJAI - VIACREDI Portador:

ENOC DE SOUZA ME Espécie: DMI - N° Titulo: 02784/0001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 256,00
- Data para pagamento: 06/12/2011-Valor total a pagarR$326,57Descrição dos valores:

Valordo título: R$

256,00 - Juros: R$ 0,68 Emolwnentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,99

Apontamento: 194293/2011 Sacado: MARLEfE MAl Endereço: RUA ILDO FORMIGARl 259 - Iaraguã do

Sul-SC - CEP: 89255-260 Credor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Portador: - Espécie: NP - N"

Titulo: 4258677607 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 45.658,97
- Data para pagamehto: 06/12/2011-

Valor total a pagarR$52.333,44Descrição dos valores: Valor do título: R$ 45.658,97
- Juros: R$ 6.605,33 Emo

lumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 194724/2011 Sacado: MECANICA JSK IlDA Endereço: RUA VITOR SOTERO VARGAS 35 -

Iaraguá de Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTOR S IMPORT S DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS IlDA

Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 024714C05 - Motivo: falta de pagamento Valor: H$ 402,10 - Data para

Apontamento: 194491/2011 Sacado: NADIA CRISTlANE HEFTER Endereço: R JOSE EMMENDOERFER

106 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A Portador:

- Espécie: DMI - N"Titulo: 5/7798901 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$209,40 - Data para pagamento: .

06/12/2011-Valor total a pagar R$279,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 209,40 - Juros: R$ 0,55
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: H$14,24

Apontamento: 194550/2011 Sacado: NANDA JU IND.TEXTIL IlDAME Endereço: RUA JACOB BUCK 121

- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-160 Credor: AN INDUSTRIATEXTIL IlDA Portador: - Espécie:DMI -

N°Titulo:'5547-2/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.028,40 - Data para. pagamento: 06/12/2011-Va

lor total a pagarR$1.095,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.028,40
- Juros: R$ 2,74 Emolwnentos:

R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: H$ 9,66

Apontamento: 195013/2011 Sacado:OSMAIRDASILVA Endereço: BERTAWEEGE 151- JARAGUÁDO SUL

SC - CEP: 89260-500 Credor: CENTRO FORM CONO LES IlDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:

22697 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$149,75 - Data para pagamento: 06/12/2011-Valor total a pagar
R$226,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$149,75 - Juros: R$1,89 Emolumentos: R$10,85 - Publica

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

Apontamento: 194270/2011 Sacado: PIANE1l\.AGUA E AR PROJ AMB ITD Endereço: ALVINÓ STEIN 853

SAL 1- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-630Credor:RAFACRISCOMEQUlP INFL Portador: - Espécie:DMI -

N° Titulo: 0197 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 70,00 - Data para pagamento: 06/12/2011-Valor total

a pagar R$140,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 70,00 - Juros: R$ 0,32 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 194292/2011 Sacado: SRD COMERCIO DEARTIGOS DOVESTUARI Endereço: RUAPADRE
ALBERTO ROMUALD JACOBS 395 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-280 Credor: ADINA INDUSTRIA E CO

MERCIO DE FECHO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 719182 - Motivo: falta de pagamentoValor; R$

563,92 - Data para pagamento: 06/12/2011- Valor total a pagar R$643,86 Descrição dos valores: Valor do

título: R$ 563,92 - Juros: R$ 1,69 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 194458/2011 Sacado: STECKI.lNGCOM. REPRESEN1l\.CAO LTDA Endereço: RUACARLOS
FREDERICO RANIHUN 17245 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89267-000 Credor: SANPHAR SAUDE ANIMAL

IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 02943 lA Ol - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.407,11 -

Data para pagamento: 06/12/2011- Valor total a pagar R$2.508,52 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 2.407,11 - Juros: R$ 5',61 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 40,90

Apontamento: 194846/2011 Sacado: STOCK CRITOPOLINECONE FES1l\.S EVENT Endereço: R LEOPOL

DO MAHNKE, 45 - CENTRo - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89151-510 Credor: CHANTIPAN - ALIMENTOS

IlDAME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 4293/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 636,00 - Data

para pagamento: 06/12/2011-Valor total a pagarR$702,04Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 636,00 -

Juros: R$I,48 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194651/2011 Sacado:smusCOM DEROUPAS EACESSORIOS LT Endereço: RUAPASTOR
ALBERTO S�HNEIDER 699 - JARAGUADO SUL - CEP: 89263-000Credor. ROBEBELLE CONFECCOES LIDA

EPP Portador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 2435.3/03 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 520,70 - Data para

pagamento: 06/12/2011-Valor total a pagarR$598,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 520,70
- Juros: R$

2,60Emolumentos: R$-10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 194531/2011 Sacado: VIEMRA COMERCIO DE ARTIGOS DOVESTUARIO Endereço: RUA
PREFEITO JOSE BAVER 894 SL 3 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: TECIDOS CASSIA NAHAS

IlDA Portador: - Espécie: DMI - N" Ti.tulo: 000037362A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.462,26 -

Data para pagamento: 06/12/2011- Valor total a pagar R$1.538,33 Descrição dos valores: Valor do título:

R$1.462,26 - Juros: R$ 3,89 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 17,28

Apontamento: 194712/2011 Sacado: VIEMRA COMERCIO DE ARTIGOS DOVESTUARIO Endereço: RUA
PREFEITO JOSE BAVER 894 SL 3 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: TECIDOS CASSIA NAHAS

ITDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 000033225B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.502,16 -

Data para pagamento: 06/12/2011- Valor total a pagar R$1.589,36 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 1.502,16 - Juros: R$ 15,02 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

. Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 194715/20J \ Sacado:VIEMRA COMERCIO DEARTIGOS DOVESTUARIO Endereço: RUA
PREFEITO JOSE BAVER 8g4 SL 3 - laeaguã do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: TECIDOS CASSIA NAHAS

IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000030414C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.320,00 -

Data para pagamento: 06/12/2011-Valor total a pagar R$1.405,38 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 1.320,00 - Juros: R$ 13,20 Emolurnentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 194719/2011 Sacado: VlVALAR MOVEIS E DECORACOES ITDA Endereço: RUA ANGELO

RUBINI 711 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-000 Credor: S1l\.RKE SECURITIZADORA SA Portador:

- Espécie: DMI - N° Titulo: 1429 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 878,23 - Data para pagamento:
06/12/2011- Valor total a pagar H$955,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 878,23 - Juros: R$ 2,34

Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de

01/12/2011. laraguã do Sul (SC), 01 de dezembro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulospublicados: 37
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MPLETADOLC
D SUCES o NOMERCADO

Imobiliária atende Jaraguá doSul e microrregião, com a venda, compra
e aluguel de imóveis residenciais, comerciais e industriais

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

ora
•

as

/\ Imobiliária 'Morada Brasil

r\completa dois anos de atuação
no mercado de imóveis neste dia

primeiro de dezembro. A empresa
fundada em 2009 é liderada pelos
sócios proprietários Iria LuizVolpi,
corretor de imóveis com mais de

dez anos de experiência na área, e

Claudinéia Garcia Volpi, atenden
do Iaraguá do Sul e microrregião.
"Neste período, conquistamos
muitos resultados positivos e nos

so objetivo é consolidar cada vez

mais a marca Morada Brasil no
mercado imobiliário regional, ge
rando oportunidades de negócio
para quem quer investir na com

pra de um imóvel ou adquirir sua
casa própria", afirma Iria.

,Ao lado, à direita, os'
proprietários daMorada
Brasil e sua equipe de
colaboradores.Abaixo,
fachada da empresa
com a decoração

natalina

MARCELE GOUCHE

EDUARDO MONTECINO

t;:;"

Parcerias,
Atualmente, a Morada Brasil tra

balha com a compra, venda e aluguel
de imóveis residenciais, comerciais e

industriais. Atua também na incorpo
ração de prédios. "Desenvolvemos um
trabalho de parceria com construtores

e incorporadores", observa Iria.
Além de comercializar imóveis atra

vés do programa Minha Casa) Minha

Vida, do governo federal, a Morada

Brasil também atua na compra, venda

e locação de imóveis de alto padrão.
"Somos correspondentes da Caixa Eco
nômica Federal e oferecemos toda as

sessoria ao cliente na hora de obter o

crédito imobiliário, sem nenhum custo

adicional", informa Iria.
A Morada Brasil abrange também

a área de financiamentos consigna
dos para funcionários de empresas,
com desconto em folha. "Temos ain-

da a venda de consórcio através da .

Caixa Econômica, incluindo veícu

los", completa.
A Morada Brasil conta com os ser

viços de uma equipe qualificada e

atende de segunda a sábado, em ho

rário comercial, com plantões através
dos telefones (47) 9156- 7700 e (47)
9156-6677.
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REUTERS/IVAN ALVARADO

RIVA,LIDADE

Pelé .queRomário
émal informado

atleta, que também será o garoto
propaganda do Santos durante os

festejos pelos 100 anos do clube.

Em festa do Santos, Rei do Futebol
rebate declarações do ex atacante

Mundial de
Clubes

AGÊNCIA FOLIlAPRESS evento de um dos patrocinadores
da Seleção Brasileira, Romário de
clarou que Pelé "não tem consci
ência do que está acontecendo no

país" e cogitou a possibilidade do

ex-jogador receber dinheiro para
ser garot9-propaganda da Copa.

'

Durante o, evento santista,
Pelé elogiou a escolha de Ronal
do para integrar o Comitê Orga
nizador Local da Copa do Mun
do. Ele também pediu a união
entre o poder público e a CBF

, para que o torneio tenha sucesso.
"Ê isso que acho que nós te

mos que fazer. Acabar com as bri

gas entre CBF e governo.Vamos fa
zer o possívelpara que a Copa seja
bem feita e organizada", disse o ex-

Embaixador da Copa do Mun
do de 2014, Pelé rebateu as

críticas recebidas do ex-atacante

e hoje deputado federal Romário
(PSB-RJ) no início do mês. Na

oportunidade, Romário criticou
a participação de Pelé como ga
roto-propaganda do Mundial no
Brasil.

"Ele está sempre mal infor
mado. Depois toda vez que, me

encontra" ele me pede descul

pas", disse Pelé durante evento

para o lançamento das comemo

rações do centenário do Santos.
No início do mês, durante um

Pelé deixou em aberto a possi
bilidade de acompanhar o Santos
durante o Mundial de Clubes, que
começa na próxima semana, no

Japão. O Rei do Futebol contou

que tem agendada uma cirurgia
no olho esquerdo para o dia 15 de

dezembro, dia seguinte à estreia
do Santos na competição.

Mesmo que não possa assistir
ao vivo ao possível embate entre

Neymar e Messi no torneio da
Fifa, Pelé já escolheu seu favo
rito. "Tecnicamente, o Neymar
é melhor. Hoje não há ninguém
melhor que ele individualmente".

Fora da SuI.Americana, Vasco ftIta
sua atenção ao CaaDpeoaatoBrasileiro

"

Vasco perde em Santiago
e fica fora da decisão

IVAN STORTI/SANTOS FC

Mesmo com quase todos os

titulares, o Vasco perdeu para a

Universidad de Chile por 2 a O,
ontem, rio estádio Santa Laura,
em Santiago, e está eliminado da

Copa Sul-Americana. Na primei
ra partida da semifinal, em São

Ianuárió, houve empate por 1 a 1.

Os gols da classificação chi
lena foram anotados por Cana

les, aos 30 minutos do primeiro
tempo, e Vargas, aos 27 minutos
da etapa complementar. A vitó-

'

ria aumenta a invencibilidade da
Universidad para 31 jogos e leva

o time chileno à sua primeira de-
.

cisão de um torneio internacio

nal, contra os equatorianos da
LDU.

Agora, o Vasco volta as suas

atenções para o clássico contra

o Flamengo, na rodada final do
Brasileiro.Vice-líder, o time cruz
maltino tem 68 pontos, dois a

menos do que o Corinthians, que
só precisa de um empate com o

Palmeiras para ser campeão na

cional. Ao Vasco resta bater o ri
val carioca e torcer por uma der
rota corintiana.

SPORT

Justiç� soltq:
Marcelinho
'O juiz Paulo Sandro Gomes

" de Lacerda; da 5aVara

Criníinal de Campina
'

Grande (PB), concedeu
, '

liberdade provisória ao
jogadorMarcelinho Paraíba,
preso sob suspeita de estupro.
Segpndo a polícia, o jogador.
do Sporrtentoubeíjar à

'

forçaumamulher durante
uma festa que acontecia em
seu sítio. Mesmo solto,

'I,

o jogador continuará
, sendo investigado.

NOVIDADE

'CBFenlim
atende clubes
Os clubes brasileiros ',�

que disputam a Taça "

Libertadores daAmérica
vão poder jogar a Copa do

, Brasil a partir de 2013. Este
,

,será um dos anúncios H.ue o

presidente da ÇBE Ricardo'
Teixeira, faráhoje emuma

coletiva de-imprensa. Na
Europa, os clubes não
são excluídos <te sua copa
nacional porque estão
envolvidos em competições

,

ínternacíonaís.

",

, I

Discussões entre o Rei do Futebol e o Baixinho parece� não ter fim'

Leão sacaDagoberto até do time reserva
De saída do São Paulo, Dago

berto perdeu vaga até no time re

serva no primeiro coletivo Visan
do o clássico contra o Santos, no
domingo. A partida serve apenas
para cumprimento de tabela.

O atacante, artilheiro dó clu
be no ano, com 22 gols, iniciou a

sessão de treinamento no time B,
mas não voltou para o segundo

equipe titular. Por outro lado,
Xandão e Lucas, que cumpriram
suspensão ante o Palmeiras, es
tão de volta à equipe.

Assim, o São Paulo iniciou os

trabalhos para sua última partida
no ano com Rogério; Jean, Xan
dão, Rhodolfo e Juan;Wellington,
Denilson e Cícero; Lucas, Luis
Fabiano e FernanR�nh?f! l " li! I

tempo.
Dagoberto já assinou um pré

rontrato com o Internacional
(RS), válido a partir de abril. Mas
os gaúchos negociam com o São
Paulo para que ele se apresente
já no começo do ano.

Além do camisa 25, Q lateral
direito Piris e o zagueiro João Fi

lipe também foram sacados da
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Eom Betacaroteno, tJrucum e Vitamina E, você consegue um bronzeado rápido e duradouro!

.

Betacaroteno, Urucum e Vitamina E! Esta é a

fórmula garantida de SU0esiSO para obterá cor

desejada e duradoura neste verão. Com este

composto você não precisamais flcâr horas e

horas torrando no sol e ainda prolonga seu

bronzeado.

Disponibilizamos esta associação em

Cápsulas!
Urucum: Protele a pele dos raios _ solares,
evitando o envelhecimento.
Contém vitamina A, tonaüzante natural. que
bronzeia e fixa o bronzeado.
Betacaroteno: O betacaroteno também é
favorável na obtenção do bronzeamento da

pele. Quando transformado em vitamina A em

. nosso organismo, auxília na formação de

melanina, pigmento responsável por proteger
a pele dos raios ultra-violetas e conferir o

bronzeamento.
_

Vitamina E: Um dos antioxidantes mais

aclannados, demonstrando ter um efeito

poderoso contra a deterioração das células e

efeitos contra o envelhecimento.
Não esqueça: O uso do filtro solar todos os

dias é .indispensável, mesmo que você não

fique se expondo ao sol. Crianças também

devem usar filtro solar específico (infantil).
Seu filtro solar pode ser manipulado de
acordo com seu tipo de pele, consulte seu

médico ou farmacêutico.

Conheça também:
Cteme de MassagemSlIM Co.MPLEX

Indicado para melhorar o aspecto da celulite,
bem como a firmeza e elasticidade da pele,
além de ajudar na redução de medidas em

áreas de maior concentração de gordura.
- Acelera a quebra de gordura nos adipócitos.
Age também sobre o tecido conjuntivo,

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

estimulando a síntese de colágeno e

elastlna na pele.
- Aumenta a quebra de gordura.
- Contém carotenóides, que protegem
a pele do estresse oxidativo, e

polissacarídeos que protegem contra a

desidratação cutânea.
- Diminui o aspecto de "casca de

laranja" da celuíite.
- Diminui a circunferência da coxa.

3371-829� / 3371-6087 Rua João Picolli 110, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br
-----��------__..------'----�,.,.._-
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BOAS FESTAS
E UM CARRO NOVO PRA VOCÊ

FINANCIAMENTO COM

AS 3 PRIMEIRAS PARCELAS

POR APENAS R$ 99,00*
Brindes .'

GPS ou CD Player
MP3-USB

Novo GoIl.O - linha 2012
A partir de

R$27.9 O
• Banco motorista com regulagem de altura;
• Revestimento interno portas em tecido;
• Porta-revistos atrás banco traseiro;
• Console central;
• Pára-sóis com espelho;
• Pneus 1";75170 - oro 14".

• Ar condicionado;
• Direçõo hidráulica;
• Vidros e travas elétricas nas portas dianteiras;
• Limpador e desembaraçador do vidro traseiro;
• Alorrne
• Pacote Trend
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VENHA FAZER UM BESI DRI\/E SUPER VALORIZACÃO DO USADO TROCO NA TROCA
,

ENTRADA FACIUTADA 100 O/o FINANCIAMEI\JTO ANTES DE COMPRAR, COMPARE

www.vw.com.br Prornoçào válida até 01/12/2011 para velculos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.02011/2012. 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional á vista a

partir de R$27.990,00. Novo Gol 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12. completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 36.1'190,00. 'Financiamento com as três primeiras

parcelas de R$99,00 valido apenas com entrada de 30%. Promoções válidas apenas para veículos disponiveis em estoque. GPS e CO Player meramente ilustrativos: IOF,

Despesas de Gravame e Despesas 'de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CEl. Garantia de 3 anos para a linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de

quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi. limitada a 8Q.000 km). É necessário para a sua utilização o

cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às

pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Veiculos em conformidade com o Proconve.rNUClIliOf).,Jl.$
CONa.S!i.lONNltA.s

OE VlfiCui.OS
A'l.!S�1 www.autoelite.C'om.br Grupo Auto E.i1e, 40 unos da (rtI<dibiticlad$. BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elit
A escolha perfeito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




