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Cinco plClZOS esgotados
e nada de terminal novo
Contrato entre a Prefeitura e a Canarinho previa a construção de um novo

terminal de ônibus no município, além dos mini-terminais nos bairros. Obra
deveria ter ficado pronta em 2006, mas foi prorrogada cinco vezes e ainda não
tem prazo para se tornar realidade. Denúncias estão no Ministério Público.
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Maior vencedor da história do torneio, Cruz de Malta conquista o décimo tíbdo da PrimeiraDivisão. Página 21
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Cântara vota o
orçamento do

, .

proxnno ano
ESTÁ AGENDADA PARA HOJE
à noite, na Câmara de
Vereadores, a votação
do projeto de lei que
determina o orçamento de

Iaraguá do Sul para 2012.
A verba da Prefeitura

prevista para o próximo
ano é de R$ 487.632.930,
valor 31,61% superior
ao do ano passado.
Página 6

Briga termina
emmorte por
estaqueamento
acusado de esfaquear
Fernando José Bridarolli,
31 anos, namadrugada de

domingo, em Schroeder.
O jovem, que também foi
ferido e está internado,
alegou legítima defesa.
Caso é investigado.
Página 23

S
Conheça quem são
e o que pensam os

pré-candidatos à
Prefeitura de Jaraguá.
PATRICIA MORAES

Página 7
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Lourival Karslen

Produção industrial recua
Vrnbora em ritmo menor que em setembro, a produção industrial
..f:Jcontinuou caindo em outubro. O pacote do governo não deve
surtirmais nenhum efeito sobre os números de 2011 e, portanto, os
resultados deverão continuar ruins.

Prêmios
A conquista do 3° Prêmio Ciser de Inovação Tecnológica, na
categoria de ensino superior através de estudantes do curso de

- EngenhariaMecânica da Católica de Santa Catarina, campus de
Jaraguá do Sul, ainda está sendo comemorada. Igualmente, no
Senai de Jaraguá do Sul reina a satisfação com o segundo posto e

amenção honrosa na categoria ensino técnico obtidos por dois
estudantes do mesmo. Aos poucos, estudantes e profissionais do
município vão provando sua capacidade de inovação.

Black berry
Há poucos anos, a RIM,
fabricante do aparelho
navegava no melhor dos
mundos com uma série
de concorrentes tentando

produzir aparelhos similares.
A situação se inverteu e, os

descontos nos seu tablet

Play Book são apontados
como principal responsável
pelos lucros menores da
empresa. O mercado de

produtos eletrônicos pode
sermuito cruel.

L01;E'RlllS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04611

� l° 47.323 600.000,00
2° 26.700 12.000,00
3° 31.220 9.000,00
4° 66.860 7.410,00
5° 33.748 6.000,00

QUINA
SORTEIO N° 2762

�
03 - 17 - 46 - 63 - 78 �

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 692

01 - 02 - 04 - 06 - 07

10-11-12-17-18

19 - 21 - 22 - 23 - 24

MEGASENA
SORTEIO N° 1342

05 - 07 - 42 - 46 - 50 - 60

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1198
02 - 04 - 06 - 08 - 21

24 - 25 - 27 - 29 - 37

62 - 64 - 68 - 72 - 73
79 - 85 - 92 - 96 - 97

DUPLASENA
SORTEIO N° 1025
Primeiro sorteio

08 - 12 - 28 - 30 - 39 - 42

Segundo sorteio

02 - 21 - 29 - 31 - 38 - 45

Ikarsten@netuno.com.br

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 11% 30.NOVEMBRO.20I1

D TR 0,060% 5.DEZEMBRO.20II

11'/,,1 ,cua I,t2';1.75
,
DEZEMBRO.�QII !

,

abVESPAi
'

!'mn,170/01 5.DEZEMa�a:20 11

POUPANÇA 0,5315 5.DEZEMBRO.20 11

COMPRA

,
Aeroportos

;
-, -", ,,_./. I�!,,'

!' �nllegama.t1as'fe,f,�aslde,
final de ano deixa uma

QIS

res irll�d
em dezembro e nem o

Aeroporto de Cumbica
onde desªbQu Q"'f,puxéidão::,,
- vai escapar do caos. Fica'
difícil saber o que é pior: a
falcatruas nosministérios
ou a incompetênciana
Infraero.

Seara em'Jaraguá do Sul
Criadores de frango da região do Vale do Itapocu buscam
apoio para que a Unidade da Seara de Jaraguá do Sul não seja
desativada. Os criadores afirmam ser 300 produtores ligados
exclusivamente à unidade da Seara e, que destes, 70 são novos

produtores e com financiamentos realizados para a produção
e fornecimento do frango à empresa, acima dos R$ 300 mil.
A unidade possui mil funcionários e mais terceirizados e os

produtores desta região focaram sua produção somente no

frango. Reverter esta situação não será fácil uma vez que
esta desativação faz parte do plano de reestruturação
da Marfrig que luta para voltar ao lucro.

Ensino médio
Nova escola que será construída
naTifaMartins é mais um

reforço para a elevação do nível
de ensino na região, combinado

r ,-

com a unídade em construção
emGuaramirim. Sem dúvida, não
faltarão opções para os jovens.

Kekoukele
Este é o nome da "tubaina'
chinesa que busca o mercado
da Coca-Cola na China. Criar

produtos e dar a eles nomes

que lembram as grandes
marcas mundiais tem se

mostrado muito promissor.

Consumo das lamílias

/

Nacionalização de automóveis
Deverá ser objeto de uma nova política industrial o
incentivo à produção de automóveis no Brasil, com altos
índices de nacionalização. Embora possa parecermuito
coerente, o fato é que um setor como, por exemplo, o têxtil
ou calçadista, temmuitomais impacto tanto na geração de
empregos COlHO em termo de importância econômica e

não tem sido objeto de nenhum incentivo "de verdade"

por parte do governo. Não existem nem restrições à

exportação das matérias primas destes setores.

CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da Liga Regional do Vale do Itapocu de Bocha e

Bolão convoca pela presente, todas as sociedades ou associa

ções filiadas, para participar da assembléia geral ordinária. Será
realizada no dia 15 de dezembro de 2011, na Cancha de Bolão

da Arweg, ás 19h30, ou em 2a convocação com qualquer quorum
ás 20 horas.
Ordem do dia:

Eleger o presidente da Liga e o conselho fiscal, para o mandato

de 2012 a 2015.
Antônio Torizani Filho - Presidente

De acordo com levantamentos da SerasaExperian, o consumo das

famílias acumula até setembro um crescimento de 4,2% em relação
à igual período do ano anterior. Não deixa de ser um resultado bem

interessante, suprido em grande parte com o aumento nas importações.

Novos endereços
A partir de janeiro, os endereços eletrônicos dos bancos deixarão
de ser" .com.br" e passarão para 1(.b.br". Estamedida tomada em

conjunto pela Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) e o

Comitê Gestor da Internet visa evitar fraudes. Esta nova categoria
de endereço eletrônico será cercada de diversos cuidados para sua

concessão o que espera-se que reduza as fraudes. O volume de

perdas por causa de fraudes já é bem preocupante.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201,
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br -

site: http://www.schroeder.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE'PREÇO N°. 09/2011-PMS-

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são

conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n". 8.666/93 e suas

alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preço n". 09/2011 - PMS, Processo de licitação n".

141/2011 - PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação
por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência

aos participantes:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento

de mão de obra, materiais e equiparnentos), da pavimentação asfáltica das Ruas

Acre, Jorge Lacerda e Palmeiras, no município de Schroeder/SC, totalizando a

área de 485,50 metros, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quanti
tativos e demais-anexos que fazem parte integrante no Instrumento convocatório.

Empresa vencedora: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.

Valor da proposta vencedora: R$ 349,786,72 (trezentos e quarenta e nove mil,
setecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).
Schroeder, 05 de dezembro de 2011.

Felipe Voigt
. Prefeito Municipal
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CAS

Santo Deus, certos assuntos são para
mim como que obsessões malignas,

não tenho como me livrar deles. Eles me
incomodam e a razão do incômodo é o

elevado número de "cegos" que não quer
ver a tragédia.

Sabes o que me incomoda? O casa

mento. O casamento dos outros. Veja bem
estamanchete que os jornais andaram pu
blicando nos últimos dias: - "O Brasil tem

o maior número de divórcios da história".

A afirmação é do IBGE. E antes que dis

cutamos as razões de tantos casamentos

fracassados, é bom não escutar os parvos

que dizem que esses divórcios se devem à

facilidade que agora existe para apressar os

processos de separação, resultado de mu-

ELAS
Esabes quem tomaa iniciativa das separações

de casais no Brasil? Elas, as mulheres. E o fazem
em 75% das vezes. É por isso que os machos im

potentes ficam furiosos, querem voltar ou amea

çam surras oumorte das mulheres. Os bermudões

frouxosnão seenxergam, que vão cantarem outra

freguesia, crescer comoHomens.

dança na lei civil.
Claro que não é isso, os casamentos fra

cassam porque acabou, pelo menos para a

maioria, a responsabilidade, o espírito de sa
crifício, a inteligência para entender que ca

samento exige amor e que amor exige tempo,
conhecimento. Emais que isso, casamento é

vencer dificuldades, uma atrás da outra. Mas
os dengososnão gostam de lutasparavencer

dificuldades, gostam é de cair fora...

Agora é assim, dois irresponsáveis se

conhecem à noite, numa balada, acordam
na manhã seguinte sem roupa dentro de

um carro ou num motel, e imaginam que
estão prontos para casar.

Sem um namoro vagaroso, sem o noi

vado que amadurece os pares para a ce-

ELES
Pesquisa da Fertility and Sterility, dos

Estados Unidos, diz que o laptop sobre o

colo dos homens diminui a potência do

sêmem. Em outras palavras, deixa a ra

paziada mais "aguada': Agora me diga,
o que é que pode justificar um sujeito ter

um laptop no colo, o quê?Parvoíces.

CHARGE

redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

lebração do casamento, não é possível o
amor que concreta o casamento. De sua

parte, os pais perderam a força, se omitem,
acovardam-se diante das decisões apressa
das e irresponsáveis dos filhos.

Depois vem o circo do casamento, véu,
grinalda, igreja, viagem, lua-de-mel e em se

guida o tédio, os enjôos, os arrependimentos.
Os rapazes, em maioria, não têm fibra

de homens, e as garotas sãomeramente do
sexo feminino, não são "mulheres". A ex

plosão de divórcios não passa de um retra

to da vida de hoje, famílias omissas na edu
cação dos filhos e jovens frouxos pela vida
de frivolidades e descasos. Os divórcios em

recorde são fruto dessa árvore dos pecados
da vida sem virtudes. Só isso.

FRASE
O caminhão passou e a frase do pa

ra-choqueficou: - "É intolerável ser nin
guém': Concordo, só que todos podem ser

alguém, todos. Basta querer alguma coi
sa epor ela lutar com fé. Se tu podes crer,
tudo épossívelao que crê. O diacho éque
sãomuito poucos os defé...

QUANtó vÃo c.o�SíRUI"
O t-.lo\lo ieRMINAL

�

OE Ot-JISUS ?

liáquem diga ser este o nome deDeus e atémes
rImo chegue amedira intensidade da sua fé pelo
grau de sua devoção e luta em defesa e divulgação
do vocábulo Jeová. Todavia uma análise criteriosa

pode levar qualquer estudioso mais atento a per
ceber que este nome nem sequer se encontra nos

textos originais da Bíblia. Quem quiser saber a ve
racidade destas afirmações deve dar a si mesmo

o direito de fazer uma investigação independente,
livre da influência de líderes religiosos dominado
res, os quais alienam seus adeptos, proibindo-os
de ler qualquer outra literatura que não seja im
pressa por eles mesmos. Quando Jesus Cristo dis

se: "Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta

rá", Ele não estava se referindo a nenhum conjunto
de doutrinas forjado por uma denominação, o qual
limita e aprisiona os seus fieis.

Se deixar seduzir pelas afirmações de um grupo

que afirma sermais iluminado do que os outros, ao

FALE CONOSCO

se: O M1JNOO AC.ABA . r

MeSMO EM 201'2, só
,........"""""

�A 'PRÓ)(IMA
ENCA'RfJAc;.ÃO !

DO LEITOR

QUEM É JEOVÁ?
invés de gastar tempo investigando a verdade, pode
parecer mais fácil. Porém, cabe lembrar que, "cada
um de nós dará conta de si mesmo aDeus" (Roma
nos 14:12). Por isso investigue e verá que a forma

JEOVÁ (JEHOVAH), que só aparece nas traduções a

partir de 1518, é uma palavra híbrida, isto é, consta
damistura das consoantes deYHVH (o Eterno) com
as vogais de ADONAI (Senhor). Mas o vocábulo cor

reto éYIM-I, cuja tradução mais provável é "o Eterno"
ou "o Deus Eternd'.Apronúncia correta se perdeu de
vido o temor dos Judeus em pronunciá-la, caindo no
pecado de invocá-lo em vão. No entanto sabemos que
YHVH é o Deus que existe por si mesmo, que não

tem princípio nem fim (Êxodo 3.14; 6.3).
Sem querer levar em consideração os recursos

linguísticos e as informações históricas, abrindo
assim mão da sua capacidade de raciocinar, uma

pessoa pode até ser induzida a considerar como

a missão mais importante da sua vida, o divul-

gar um suposto nome de Deus, mesmo que em

nossos dias ninguém possa afirmar com certeza

qual 'seja a pronúncia original. Isto mostra que o

vazio do coração humano, abusca.porum sentido

na vida, de fazer parte tem feito com que grande
parte da população se tome uma presa fácil para
aqueles que, em última instância, desejam usá-las
como vassalos de sua organização.

Mas, o Deus que se revela através da Bíblia não
se apresenta trocando um lugar na eternidade por

serviços prestados a qualquer instituição que se

apresente como sua representante oficial. Ao con

trário disso Ele afirma: É pela graça deDeus que vo
cês são salvos, através da fé; e isto não vem de vocês;
épresente deDeus; não é resultado das vossas obras,
para que nenhum de vocês se orgulhem de terem

salvado a simesmos, conformeEfésios 2:8,9.

José Soares Filho, pastor

Prazos e promessas são para
i' ! serem cutn,prldos. Mas, nem

sempre é assim. Passados
cinCo anos emeio, período
em que [orq,m. defini,r;los

r

'

',Ii-';

cinco prazos, até agora nem
sina! da ·ebp(ljl!d;e construção
de um novo terminal e de
'outros 11'mini-terminais,
prometidos' pela Viação
'Can�rinho, quando seu

contrato de prestação de
serviçosfoi renovado em 2006,
na administração do então
prefeitoMoacirBertoldi. O
último prazo expirou em 10

de setembro de 2008, nada foi
feito, e agora nem prazo existe
mais. O quefoi definido em
contrato está sendo violado e

até amulta de'R$ 370 mil que
a Canarinho deveria pagar ao

município foi perdoada pela
prefeita CecíliaKonell.
Os argumentos da Prefeitura
são quenão foi encontrado
um local para construção
do novo terminal, porém,
terrenos ao lado do atual
terminal estão disponíveis ·

para uma ampliação, o que
desqualifica o argumento
dafalta de local. Já a Viação
Canarinho nem se deu ao
trabalho de argumentar
sobre o assunto quando.
procurada pela reportagem
do OCE esquiuando-se de
responsabilidades.

,.

E uma situação
d�sr...:speitQ8a
co_todos,

J9utrQsacordos grevistas
1';1, ,ff(lil/,'/.J ! ,",

lf".!r,./!' -:".,,/ "[';r_' I,'
'I,

em cdntrato estão sendo

rclescul:tI,pr,irJ"gs, Li c01Jr,sttução
de 1.80 novos abrigos de ônibus
'.1 responsabüidadedas/tação '

Canarinho -foi custeada pela
Prefeitura, e o passe'tiitegrada
não çstáfuncionando como

, I ,'.il.' r

devia emuitas vezes a

passagem precisa serpaga
duas vezes.

. 13 uma situação desrespeitosa
com todos que pagam impostos

. ., . � .

nomunictpio, e os usuanos

seguem sendo osmais afetados
pelafalta de infraestrutura do
transporte público.
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Onde está o novo terminal urbano?
Prazo já se esgotou cinco vezes e obra ainda não foi iniciada.

Atualmente, não existe nem prazo para início da construção

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Já se passaram cinco anos e

meio desde o prazo original
para a construção do novo termi
nal urbano de ônibus em Jaraguá
do Sul e as obras sequer começa
ram. A obra deveria ter sido con
cluída em 31 de julho de 2006, eo

prazo foi sucessivamente sendo

prorrogado - primeiro para 31

de dezembro do mesmo ano, de

pois para 31 de julho de 2007, 31
de janeiro de 2008 e, por último,
10 de setembro de 2008. Porém,
até agora, nada foi feito e nem se

quer um novo prazo foi definido.
Concessionária do sistema

de transporte coletivo até 2016,
a Auto Viação Canarinho prefe-

Inicialmente

planejávamos usar
o terreno do ginásio
llrthur Müller, mas
a comunidade

escolheu preservar
o I'ocal, então

estamos atrás de
outro terreno.

José Schmitt,
diretor de Trânsito

PASSAGENS

Integração
é parcial
o presidente da Câmara faz
outra crítica à Canarinho: o
cartão eletrônico que a empresa
implementou alegando ser passe
único. "Ao invés do cidadão

simplesmente trocar de ônibus
. no terminal, dependendo do

tempo que leva, ele precisa pagar
passagem novamente", critica.
De acordo com Negherbon, se
osmini-terminais e o terminal
central fossem construídos,
a integração poderia ser

implantada na prática. "Como
está, quem precisa ir, por
exemplo, do Rio da Luz para a

Ilha da Figueira tem que pagar
duas passagens", lembra. Em
2010, a Câmara entregou um
ofício ao Ministério Público sobre
o contrato com a Canarinho.

riu não se manifestar quanto à
demora para a construção do
terminal. Conforme a assesso

ria de comunicação da empre
sa, a obra depende de decisão
da Prefeitura.

Segundo o diretor munici

pal de trânsito, José Schmitt, a

demora para o início das obras
se deve a falta de local para a

construção do novo terminal.
"Inicialmente planejávamos
usar o terreno do ginásio Arthur
Müller, mas a comunidade es

colheu preservar o local, então
estamos atrás de outro terreno",
explica. Porém, o diretor ressal
ta que ainda não há qualquer
definição do novo local. Em

2006, o que havia sido definido
era a ampliação do atual espa-

ço, utilizando um terreno loca
lizado ao lado de onde já fun
ciona o terminal e que chegou a

ser desapropriado.
Mas, para o presidente da

Câmara dos Vereadores, Jaime
Negherbon (PMDB), existem vá
rios pontos nos quais o terminal

poderia ser construído, e o que
estaria faltando seria cobrança
da obra por parte da Prefeitura. I'A

construção do terminal urbano,
assim como dos mini-terminais
nos bairros, é responsabilidade da

empresa, e tem que ser cobrado"
comenta, ressaltando que cabe ao

poder público apenas a determi

nação do local. "De nossa parte,
estamos cobrando da Prefeitu
ra e da empresa para que a obra

seja feita", afirma.

Vereador considera ação
.

de inconstitucionalidade
Frente ao não cumprimen

to do contrato pela Canarinho,
o vereador Justino da Luz (PT)
afirma estar considerando
entrar com uma ação de in

constitucionalidade, exigindo
a anulação da concessão do

serviço à empresa. "Não po
demos aceitar que a conces

são do transporte coletivo seja
tratada destamaneira, com tal

.

descaso", resume overeador.
De acordo com o petista,

quando o contrato de conces

são foi renovado em 2006, a

empresa se comprometeu a

ampliar o terminal de ônibus e

a construir um novo terminal
urbano. IIOS terrenos próximos
ao terminal central foram re

passados a Canarinho, mas ela
não fez qualquer ampliação",
critica. Ele frisa que na época da
renovação do contrato, durante
o mandato de Moacir Bertoldi,
a administração pública queria
estender a concessão por mais
20 anos - até 2026. IINa ocasião,
a Câmara dos, Vereadores e as '

associações de moradores ne

gociaram para reduzir esse pra
zo pelametade", lembra.

"Fizeram vários aditivos
ao longo do processo" já na

administraç�o "cmterior". é 9ãO ,

J. ,I, ,r!/I "IAI ' II/I,.; "

"

�oül'âln' a ' .açã ii!letoclp:resa";
,

,II. "1' f 'i"" ,'ir/.,

critica. Justino ressalta que a

Canarinho deveria ter investi
do ainda em 2006 R$ 3 milhões

para a construção de 11 mini

terminais, o que não foi cum

prido. Por causa do descumpri
mento do contrato e do valor da

passagem, reajustada em 11%

no ano passado, o vereador fez
parte de uma ação do Centro
de Direitos Humanos (CDm e

da Assocíação dos Usuários do

Transporte Coletivo em maio
do anQ passado, buscando der- .�

rubar dois decretos, que estabe
leciam o reajuste - acima do Ín
dice da inflação - e abilhetagem
eletrônica, que não atendiam .

o requisito da integração com

pleta do transporte.Além disso,
a ação cobra a construção dos
mini-terminais.

Nãopàd�mos
, aceitar que' a
concessão do

transporte coletivo
seja tratada desta

maneira, com tal
descaso.

Em 2006, foi definido que o tenninaI seria

ampliado e um terreno foi desapropriado

o contrato claramente está sendo

ignorado pela empresa, e deveria
ser anulado ou revisto.

Luís FemandoAlmeidà, presidente do DCE

DCE da Católica já entrou
counrepresentação

Outra ação movida pelo des

cumprimento das obrigações
contratuais foi aberta pelo pre
sidente do Diretório Central dos
Estudantes (DCE) da Católica de
Santa Catarina, Luís Fernando
Almeida. Segundo o acadêmico,
a empresa não cumpriu com ne

nhuma das suas obrigações. IIOS
mini-terminais propostos não
foram construídos, o que eles di
zem ser integração e passe único
não condiz com a realidade, pois
há um limite de 30 minutos para
a integração", ressalta.

O diretório entrou com uma

representação no Ministério Pú
blico em agosto deste ano,

�

exi

gindo que a Canarinho cumpra
com os termos do contrato fir
mado entre a empresa e o poder
público em 2006. A represen
tação foi aceita e transformada
em inquérito civil. 110 contrato
claramente está sendo ignorado
pela empresa, e deveria ser anu-

lado ou revisto", afirma Almeida.
Conforme a ação, a empresa não
tem garantido o passe único,
prometido no contrato, e não

construiu nem o terminal cen

tral, nem os 11 mini-terminais

que faziam parte do acordo. O
contrato' também

.

determinava
a construção de 180 abrigos de
ônibus por parte da empresa.
Embora os abrigos tenham sido

instalados, as obras foram reali
zadas e custeadas pela Prefeitu

ra, conforme denúncia do DCE.

O processo está sendo anali
sado pelo promotor Ricardo Vi
viani de Souza, e ainda não tem

prazo para ser julgado. Uma das

reivindicações do DCE - a meia

passagem em tempo integral
para estudantes - já está sendo

cumprida pela empresa, afirma
Almeida. "Mas temos que ver to
das estas outras questões, pois
o contrato está sendo violado",
alerta.
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Caso se arrasta desde 2006
A construção do novo tenni

nal urbano tem esperado desde a

renovação do contrato com a Ca

narinho, em março de 2006. Entre

os termos do novo contrato, estava

a construção do novo terminal ur
bano, o passe único e a construção
dos 11 mini-terminais. Na ocasião

da renovação, aprovada pela Câ

mara de Vereadores, o então pre
feitoMoacir Bertoldi ressaltou que
poderia' ter renovado o contrato

por decreto, mas manteve audi

ências públicas para que fosse

determinado o que a comunidade

desejava para o sistema. A única

ação realizada foi a instalação dos
180 abrigos de ônibus, ainda as

sim pela Prefeitura.
O fracasso em atender os pra

zos resultou na ameaça por parte
do governo Bertoldi de romper o
contrato com a empresa, que re

cebeu umamulta de R$ 370 mil.
Porém a multa foi anulada

pela prefeita Cecília Konell em

2009, que manteve a concessão

com a Canarinho. Em fevereiro

de 2010, o secretário de Admi

nistração e Finanças, Ivo Konell,
propôs a construção do novo ter
minal no terreno do ginásio Ar

thur Müller. No entanto, o espa

ço é uma concessão do Estado,
e não poderia ser utilizado para
fins que não a' prática esportiva.
A proposta de demolição do es

tádio foi rejeitada em audiência

pública em outubro deste ano, e

a administraçãomunicipal ainda
não apresentou um novo local

para o terminal.

Se os bairros
, tivessem os

terminais,
como estava

prometido,
não haveria

necessidade de

um novo terminal

no Centro.

Mário Pappen

� �

O QUE VOCE ACHA DA SITUAÇAO ATUAL DO
,

TERMINAL DE ÔNIBUS E DA INTEGRAÇÃO?,
POTOS EDUARDO MONTECINO

"O terminal está péssimo,
já passou, e muito, da
hora de fazer um novo.

O sistema em si está

ruim, falta segurança
e integração. Como
eu moro longe, acabo
gastando mais vindo de
ônibus do que quando eu

vou trabalhar de carro"

Derli Ferreira,
vigilante,49 anos.

\1'

um terminal novo e fazer

integração de verdade. Eu

sempre tenho que pagar
duas passagens aqui, mas
eumorava em Blumenau,
onde se paga uma vez
e no terminal pode se

trocar de ônibus sem ter

que pagar nada"

EdineiAlves, auxiliar de
produção, 25 anos

"Pormim o terminal
atual está bom, mas acho
que falta a integração,
como eu venho para cá
de Guaramirim, já gasto
muito com o ônibus, e
seriamuito bom se eu

não tivesse que pagar
uma segunda passagem
no terminal"

Robert da Silva Nunes,
estudante, 17 anos

"Eu pegomuito pouco o

ônibus, mas acho que o
terminal é grande o bastante,
o que falta é segurança,
principalmente por causa
das drogas durante a noite.
O que eu acho que falta são

linhas para os locaismais

distantes, onde seespera
muito pelo ônibus".

Andréia IuiiardiRodrigues,
costureira, 19 anos

NOS BAIRROS

Mini-terminais
são prioridade

, .

para usuarlos

SegundoMário Pappen,
presidente daAssociação
dos Usuários do Transporte
Coletivo, a prioridade não
deveria ser o terminal central,
mas osmini-terminais. "Se os
bairros tivessem os terminais,
como estava prometido, não
haveria necessidade de um novo

terminal no Centro", alega.A
associação também entrou com

uma ação na justiça, exigindo a

construção de oito dosmini
terminais. "Não adianta falar
em um grande terminal, se o
trânsito do Centro não está

aguentando", conta.
Outra questão exigida pela
associação é a renovação da
frota de ônibus do município.
"Muitos dos carros são antigos,
e cada ano nós notamos que
estão mais lentos", explica.
Além disso, a frota antiga não
garante a acessibilidade para
deficientes. Pappen lembra
ainda que falta segurança
no terminal central. "Se
fizer terminais nos bairros,
ele pode ficar como está,
mas no momento, está

sobrecarregado", afirma.

Pesquisa deve resultarem planejamento a longo prazo
Até o final deste mês, a direto

ria de Trânsito da Prefeitura deve

receber o relatório final do tra

balho de pesquisa do transporte
coletivo que foi encomendado
ao Instituto de Pesquisas Cata

rinense (IPC). Segundo o diretor

de Trânsito, José Schmitt, o estu
do de R$ 75 mil deve indicar os

pontos que precisam ser melho

rados no sistema de ônibus. "Va
mos repassar os resultados para
a Canarinho, e a empresa vai ter

que tomarmedidas para resolver
estes problemas", afirma.

Mas, para o vereador Justino
da Luz, a pesquisa deve servir de
base para um planejamento a

longo prazo. "Precisamos de um
Plano Diretor do transporte co

letivo, algo que tem feito muita

falta", explica. Segundo Justino,
além da pesquisa, deveriam ser

feitas audiências com as associa

ções de moradores, para definir

o que tem faltado no sistema.

Schmitt ressalta que o estudo

vai servir de base para um plane
jamento mais completo do setor.

"Teremos dados que nunca ti
vemos antes, e que precisam ser

levados em conta em qualquer
mudança futura", ressalta. O dire
tor observa que já existem algu
mas vias onde há a falta de linhas
de ônibus diretas. "Um exemplo é

a rua Antonio Schmitt, na Ilha da

Figueira, onde não tem nenhuma

linha, e os moradores precisam
andar 400,500 metros para pegar
o ônibus", define. Outro ponto que
já está sendo estudado é o número

de linhas para os bairros mais dis

tantes, onde o ônibus passa ape
nas três vezes por dia.
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Câmaras da região decidem
sobre o orçamento de 2012

VERBAS EIVI1)ISCUSSÁo

Em Jaraguá do Sul,
acontece hoje a segunda
sessão extraordinária para

apreciação da matéria

VALE DO ITAPOCU

DAIANA CONSTANTINO

Hoje, a Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul vota o projeto de lei que determi

na o orçamento do município para 2012.

Esta será a segunda rodada de aprecia
ção da matéria. A reunião está marcada

para as 17h30, no plenário do Legislativo.
A proposta prevê a verba da Prefeitura para
o próximo ano em R$ 487.632.930 - 31,61% a

mais dos R$ 370.513.439,65 estimados para
2011. Na semana passada, o texto foi aprovado
por unanimidade em sessão extraordinária.

Além da matéria original do Executivo,
no encontro de hoje serão apreciadas as

emendas modificativas sugeridas pelos ve

readores da bancada do PT, Justino da Luz e

Francisco Alves. Na extraordinária realizada

na terça-feira passada, o líder de governo na
Câmara, José Ozório de Ávila (PSD), conhe
cido popularmente como Zé da Farmácia,

pediu vistas às propostas dos petistas ale

gando que queria melhor avaliá-las,
Uma das emendas prevê a obrigação de o

município divulgar por meio eletrônico, no
site da Prefeitura, a execução orçamentária
e financeira. A segunda alteração proposta
sugere o aumento de R$ 300 mil no orça
mento destinado à construção de creches.

A proposta original estabelece R$ 200 mil,
passando para R$ 500 mil com a emenda.

A intenção é possibilitar atendimento a um

maior número de crianças.

Região
Em Guaramirim, o projeto de lei que de

termina o orçamento do município para
2012 deve ser votado somente entre os

dias 19 e 21. A matéria tramita desde

agosto na Câmara e prevê R$ 84 milhões

entre gastos e investimentos da adminis

tração municipal. Segundo o presidente
da.Comissão de Economia, Finanças e Fis

calização, Mateus Safanelli (PMDB), duas

emendas devem ser apresentadas à pro

posta. "Estamos estudando a proposta. Voto

junto com o governo, mas vou ouvir tam

bém meus colegas da comissão antes de dar

meu parecer sobre o projeto".
No município de Corupá, a votação do

projeto de lei que prevê a verba orçamen
tária de R$ 36.790.575 para 2012 estava pre
vista para ontem à noite. No mês passado,
as Câmaras de Vereadores de Schroeder

e Massaranduba aprovaram o orçamento
para 2012. O primeiro município prevê R$
35.968.700 e o segundo R$ 30.1 milhões.

MARCELE GOUCHE

Mateus SafaneDi prevê votação do orçamento domunicípio para 2012 entre osdias 19 e 21 destêmês

,

to. Uma delas prevê o desmem-

bramento do projeto para que
cada imposto tenha sua própria
legislação separadamente. Para

o parlamentar, esta é uma forma

de facilitar o entendimento da

lei e também para modificá-la

quando for necessário futura

mente. O projeto tem cerca de

600 páginas.
O critério para cobrar a taxa

de coleta de lixo deve também

passar por mudanças. Segundo
o vereador, a ideia é que o valor

total pago pelo serviço seja dis

tribuído pelo número de contri

buintes. Hoje o imposto é arreca

dado de acordo com a extensão

da propriedade dos munícipes.
Há pretensão de votar a matéria

ainda neste ano.

Audiência debate novo Código Tributário naCâmara
Nesta quinta-feira, dia 8, a

Câmara de Vereadores de Mas

saranduba promove uma au

diência pública para discutir o

projeto de lei complementar que
institui o novo Código Tributário
do Município. A proposta prevê
diretrizes que alteram os valores

dos impostos, contribuições e ta

xas. A reunião está marcada para
as 19h30, na sede do Legislativo.

Estão entre os impostos, o

ISS (Imposto Sobre Serviços),
IPTU (Imposto Predial e Territo
rial Urbano), ITBI (Imposto so

bre a Transmissão de Bens Imó

veis), alvarás e outros. Como

o projeto não pode receber

emendas, o Legislativo acertou

com o Executivo a realização de
uma audiência pública para que
a população participe da elabo

ração das diretrizes.

Segundo o presidente da Co

missão de Legislação, Justiça e

Redação, Mauro Bramoski (PSD),
o governo modificará a redação
da proposta de acordo com as

sugestões apresentadas no even-
\
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Os pré-candidatos se apresentam
A colunaPlenário desta semana abre espaço para os

prováveis candidatos à Prefeitura deJaraguá do Sul em
2012. Por enquanto, cinco nomes estão no páreo, já sendo

colocados na condição de pré-candidatos pelos próprios
partidos. Faltando dez meses para o pleito, novos nomes
podem aparecer, masjá é hora de conhecer quem devem

ser os postulantes ao cargo demaior importância do
município e o que eles pensam sobre administração
pública. De hoje até sexta-feira, vocês leitores vão conhecer
um pouco mais deAntídio Lunelli (PMDB),DieterJanssen

(PP), Justino da Luz (PT) eMoacirBertoldi (PR).A prefeita
Cecília Konell (PSD) preferiu não semanifestar.

ARQUIVO PESSOAL

"Quero ser
prefeito

para poder
contribuir"

Nome: Antídio Aleixo Lunelli
Idade: 48 anos

Formação: superior
incompleto em

Economia pela Univille.
Família: pai de Daniel,

Bruno e Amanda Lunelli.

Cargos privados que
já ocupou: presidente das

empresas Lunender e Lunelli

Têxtil, atual presidente do
Conselho de Administração

(Grupo Lunelli)
Cargos públicos: nenhum

Patricia Moraes - Por que deseja
ser prefeito de Jaraguá do Sul?

Antídio Lunelli - É um desejo de
muitos anos, conheço vários nomes

da política, sempremantive um bom
relacionamento com políticos aqui
da nossa região e também do nosso

Estado, esta vontade de participar e
assumir um desafio maior coincidiu

com o convite do PMDB para ingres
sar no partido. Eu tenho participa
do em diversas reuniões e eventos

e sinto que a população de Jaraguá
espera um movimento de mudanças
significativas, que coloque Jaraguá
do Sul em primeiro lugar, em todos

os aspectos. Quero ser prefeito para

poder contribuir e colocar a minha

experiência como empreendedor em
benefício dos jaraguaenses.

Patricia - Qual o principal pro
blema domunicípio no seu ponto de
vista e como resolvê-lo?

Antídio - O maior problema de

Jaraguá do Sul hoje é mobilidade ur

bana. E a solução exigirá uma força
conjunta do poder público e de toda
a sociedade, ela virá de um estudo

minucioso e de um planejamento
detalhado. Vamos' precisar de força

política, convênios com o governo
federal e governo do Estado, e de um

ingrediente que considero indispen
sável: vontade para fazer as coisas

bem feitas. Novas estradas, pontes,
viadutos, ciclovias, transporte coleti

vo, são diversos problemas que não

podem ser adiados.

Patricia - Para 2012, o Orça
mento do município é de R$
487.632.930, sendo que cerca de R$
200 milhões estão reservados para
folha de pagamento do funciona

lismo público. Tirando os percen
tuais obrigatórios parainvestimen
to em alguns setores e o pagamento
de dívidas, sobrará pouco mais de

R$ 80 milhões para investimentos.

Como avalia essa conta, o que fazer

para aumentar a capacidade de in
vestimento próprio?

Antídio - Alguns chefes de família

fazemmilagres comum orçamento re

duzido, enquantomuitos solteiros bem
remunerados não sabempara onde vai

o dinheiro que ganham. É tudo ques
tão de responsabilidade e apreço pelo
valor do dinheiro. A Prefeitura deve ser

exemplo. Se uma telha custaR$ 3,00 ao
cidadão, não pode custar R$ 6,00 para

-

a Prefeitura. É preciso acabar com essa

aberração. Transparência nos gastos,
uso racional dos recursos, planejamen
to e projetos viáveis são diretrizes im

portantes. Firmar convênios federais e

estaduais deve ser agenda contínua.

Patricia - Corrupção e impunida
de são problemas que afetam o país
há décadas, mas nos últimos anos

a sociedade vem tentando extirpar
essemal. Como avalia esseproblema
e como pretende combatê-lo?

Antídio - A corrupção no Brasil

vem de uma época em que havia cla

ras distinções entre quem podia ter

dinheiro e quem não podia. Então,
corromper ou corromper-se era a fór

mula quase única de assegurar a ri

queza e o poder. A impunidade vem
de carona, nossa própria legislação
em muitos casos é omissa. No caso

da Prefeitura, é importante que o

prefeito tenha o compromisso'mo
ral e legal de cuidar dos recursos

com o máximo zelo, transparência,
compromisso com o cidadão e cer

cado de pessoas de confiança. Vemos
diversos casos em que verdadeiras

máfias operam com dinheiro de Pre
feituras. É preciso dar um basta.

i I I f r I "r r I ' I I I I ':
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o que pensa sobre:

• TRANSPORTE PÚBLICO

O transporte público deve considerarprincipalmente o respeito
às pessoas. Oferecer transporte coletivo apenas como ummeio

para elas chegarem ao trabalho e daípara casa, é desconsiderar

suas necessidades de se divertir, de confraternizar, de consumir.
Precisa servir com dignidade o cidadão.

• TRÂNSITO
Trânsito é coletivo, embora as pessoas julguem serproblema do
outro ou das instituições. E sua eficiência deve ser obtida com

a colaboração de todos. Ou criamos fórmulas de convivência
civilizadano trânsito, além dasmudanças estruturais, ou nos
arriscamos a ser apróximavítima.

• SISTEMADE SAÚDE
As pessoas elogiam, com razão, a gestão profissional dos
hospitais locais. É isso que esperam: algo que funcione
efetivamente. Mas é necessáriomaior investimento na

atuação básica, evitando superlotação hospitalar. Questões .

de saúde mais simples podem ser tratadas pelo
Programa de Saúde da Família.

.QUAUDADEDAEDUCAÇÃO
Educar é criar pessoas de valor. Quantomelhor a educação,
maior é o valor.A informação circula emvolume nuncavisto

e o acesso a ela nunca esteve tão rápido.Valorizar o professor
émais do que salário.Valorizar o aluno émais do que dar uma

sala e uma cadeira. Émodernizar a estrutura educacional.

• DMSÃO DE CARGOS

Falando como empresário, penso que o termo correto
seria avaliação de competências e delegação de desafios.
Não podemos delegar desafios a quem não demonstrar

determinação em vencê-los. E em Jaraguá do Sul existem
muitas pessoas competentes. O projeto doPMDB é deixar a

marca da competência, não da decepção.

"FORMAÇÃODEAllANÇAS
O sistemapolítico do Brasil permite alianças, portanto, não
podemos desqualificá-las. O PMDB é um partido aberto
a alianças. Uma aliança firmada em princípios sólidos de
confiança, em que os partidos existam para cumprirum
programa de governo e não para buscar dividendos

pessoais, é umbom exemplo.

• GOVERNO COLOMBO

Um ano de governo não permite um julgamento preciso.
Vemos combons olhos os recentes convênios assinados na

região, destinando verbas para Jaraguá do Sul emunicípios
vizinhos. É um governo que tem trabalhado, dando
continuidade a obras do antecessor.Acredito que nos

surpreenderápositivamente.

• GOVERNODILMA

Como pontos positivos, os investimentos emmatrizes

energéticas, habitação e a proteção da economia na crise
internacional.Mas o governo federal tem uma dívida conosco;

aduplicação daBR-280.Ainda faltam a reforma tributária e
estímulo à indústria nacional frente à concorrência estrangeira.
I' ': ! \

, I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1986

Garantia de energia elétrica até ano 2000
Na edição do dia 6 de dezembro de 1986, o jornal O
Correio do Povo trazia em sua capa boas previsões para
o suprimento de energia elétrica para a região doVale do

Itapocu. Segundo o semanário, a Associação Comercial e
Industrial de Iaraguá do Sul havia informado que a Ceiesc

(Centrais Elétricas de Santa Catarina) tinha aprovado
melhorias no sistema de abastecimento de energia elétrica
à região. "De acordo com a Celesc, em curto prazo será
instalada uma unidade transformadora de 138/ 13,8kV -

20/26 MVA na atual subestação da Tifa da Pólvora, bem

como será implantada mais uma linha de transmissão

proveniente da SE Jo inville (Eletrosul) para operar em
138kV, a partir de dezembro do próximo ano", dizia o

jornal. Outra novidade anunciada foi a construção, em
médio prazo, de uma nova subestação em Jaraguá do
Sul. Segundo a publicação, a implantação das obras viria

para equacionar o problema de abastecimento de energia
elétrica na região até o ano 2000, além de contribuir para
reduzir os altos níveis de carregamento no sistema de
transmissão.

PERSONAGEM HISTÓRICO

Jonas Alves: o lageano
que partiu em 1988
No dia 10 de julho de 1962 nascia Jonas Alves de Souza, no
município do Lages, localizado na região serrana do Estado
catarinense. Quando criança, suas principais atividadesI '

eram brincar de bola, andar de bicicleta e ouvir estórias
• - principalmente sobre seus antepassados. Mas a saúde

de Alves era frágil: desde cedo ele teve muitos problemas
como convulsões, dores no estômago e cabeça. Responsável
e obediente, Iorias adorava ajudar sua mãe nos afazeres
domésticos e seu pai na lanchonete e mercearia que a família

possuía. Ele estudou na escola "Dezenove dexbril", atualmente
EscolaMunicipal Renato Pradi (Caie). Sua disciplina favorita
era Ensino Religioso, mas segundo o relato da família, ele
reprovou diversas vezes na escola, em função de seu estado
de saúde. No dia 4 de março de 1988, Jonas Alves faleceu
repentinamente, aovoltar da igreja com seus pais. Através da
Lei 1.529/91, ele se tornou o patrono da escola do bairro Tifa
Martins. A decisão foi tomada por um abaixo-assinado para
escolher o nome de pessoas que haviam falecido no bairro.
O lageano foi o mais votado e passou a denominar a Escola

Municipal de 10 Grau Jonas Alves de Souza.

ESCOlA
C01V!EMOE

FOTOS DIVULGAÇÃO/E.M.E.F.JONASALVES DE SOUZA

, Atual

TANUÍTAVARES FILHO PMJS

Amanhã da última quarta-feira foi de festa
na EscolaMunicipal de Ensino Fundamental
Jonas Alves de Souza, do bairro TifaMartins.
A unidade de ensino celebrou seus 20
anos de atividades com uma programação
especial: o evento contou com declamações
de poesias, músicas, exposição de fotos e

.homenagens. A celebração teve a presença de

aproximadamente 250.pessoas, entre gestores
da Secretaria da Educação, diretores de escolas,
funcionários, professores, estudantes, ex
alunos, familiares do patrono da escola, pais,
membros daAssociação de Pais e Professores
(APP) e ex-colaboradores da unidade de ensino.

PELO MUNDO

J868

Batalha de Itororó
No dia 6 de dezembro de 1868, ocorre a Batalha de

Itororó, na Guerra do Paraguai, envolvendo cinco
mil paraguaios e 13mil brasileiros, comandados
por LuísAlves de Lima e Silva, o Duque de Caxias,
um dos mais importantes militares e estadistas do
Brasil. ABatalha de Itororó foi a primeira ocorrida
na Dezembrada, série de batalhas vencidas
pela Tríplice Aliança (formada pelo Brasil,
Argentiria e Uruguai) na Guerra do Paraguai.

l'Sâl

Criação da Petrobrás
Nessemesmo dia, em 195�, o então presidente
GetúlioVargas envia ao Congresso o projeto
para a criação da Petrobrás. A empresa foi
oficialmente fundada no dia 3 de outubro de

1953, com o objetivo de executar as atividades do
setor petrolífero no país. A criação da Petrobras é
resultado da campanha popular que começou em
1946, com o histórico slogan "O petróleo é nosso".

DESCOBERTAS ANTIGAS

o papel celofane
Em 1900, o químico e engenheiro têxtil suíço
Jacques Edwin Brandenberger estava sentado em
um restaurante na França, quando um cliente
derramou vinho na toalha de mesa. Foi aí que ele
teve a ideia de criar ummaterial que não absorvesse

líquidos, mas repelisse. Em 1908 ele criava o

celofane, polímero natural derivado da celulose,
popularizado hoje como forma de embalagem. ,

DIVULGAÇÃO
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oCORREIODO POVO

CONTAÇÃO

Hi
•

ara ouvir
e curtir,
Cia:Sapatada estreia espetáculo nesta
terça-feira, noArquivoHistórico
JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

e hoje até o próximo
dia 18, os amantes

das narrativas con

tadas com pitadas
de encenação têm
bons motivos para

abrir a agenda e anotar alguns
compromissos. É que a Cia.
Teatral Sapatada estreia, nesta
terça-feira, o espetáculo 'His
tórias de um outro sul do país'.

Baseado nos textos prove
nientes de uma pesquisa oral
realizada ao longo do ano na mi

crorregião e também no Arquivo
Histórico de Iaraguá do Sul, ele
será encenado em dez momen

tos distintos. A interpretação dos
causas cabe a Felipe Schlichting
e Fábio Prates. Os dois têm a di

reção da atriz Sandra Baron, inte
grante do Grupo Gats.

Com financiamento do Fundo

de Cultura do município, as apre
sentações são gratuitas. Por isso,
basta o público se dirigir às pla
teias nos locais, datas e horários
escolhidos no cardápio oferecido

pela trupe. As duas primeiras ses

sões ocorrem, hoje, no Arquivo
Histórico, às 10h e 16h. Já amanhã,
é a vez da Fundação Cultural re
ceber a contação, às 9h e 16h. Na

quinta-feira, às 10h e 16h, o pú
blico pode assisti-lo na Biblioteca
Pública Rui Barbosa. Para finalizar
a semana, no sábado, os atores so
bem ao palco do Teatro do Sesc, às
10h e 15h, e no Museu Emílio da

Silva, no domingo, às 18h.

SERVIÇO
IIG,:, '01DJ���;,: contação de 'Histórias
demn outro sul do país'
111"m'lIffi,,�lWn'whll" Arquivo 1Iistó'

•

i�JIIJ,I/':/UlllllhiUjl "II,:: nco, em

Jaraguá do Sul
�fl#ll/�JlliI11�jMJ:I:III$#i!Uq,:�/I� 10h e.l6h
'$;;�flU�!%,r��I!�Ui'(IUI:JIII' 11�:�'U�Wm!'YM:na,::� gratuito
W�f!IIIMlfl"II(I��!I�)j,�pr&lg�.�;:/Ii1IIIWj::��p':: (47) 8804·6926

Os ingressos para o tradicional A.uto de Natal da
Scar (Sociedade CulturaArtística) já estão à venda. O
espetáculo, gue une diversas �a�,es da arte, sétã'ence
nado" no próximo dia 11, d,omingo,às 19h! no Centro.,
Culfural, em Taragllâ aQ Sul., (Js aêessos custam R$,

'

,

10. p:studantes e pessoas cominais de 60at;l9§"(je ida'"
de pagarn;, apenas R$ 5"As entradas são v:ell<clidas n'a,
secretaria da ent�.dade�riform;l�oes: (47) 3275-2471',.· .

,
I

F lI.' , "", fi. I

Exposição 'Trajetória'
A Biblioteca Padre Elemar Scheid, instalada no campus jaraguaense da Católica de

Santa Catarina, abriga, até o início do mês de fevereiro, a exposição 'Trajetória', de Ma
risa Kaufmann. Ela é artista plástica das mais ativas na cena das artes visuais do Estado
desde a década de 1980. Nascida em Brusque, mora em Iaraguã do Sul há 46 anos. Gra
duada em História da Arte, a professora já expôs quadros em diversas cidades de Santa
Catarina e também do Paraná e de São Paulo, além de ter levado-os para a Eslováquia e

China. Amostra de Marisa pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e nos
sábados, das 8h às 12h. O acesso é gratuito.

Carimbe o seu futuro pa a
. um mundo melhor.

Faça o Processo Seletivo
Faculdade Jangada 2012.
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Firmar com o próprio nome

2. As iniciais da sambista Pittman / Dá poder antide
tonante à gasolina

3. Aquele que traz à memória
4. O símbolo químico do argônio, gás usado em

lâmpadas elétricas / Ação de policiais ou fiscais

para apreensão de mercadorias contrabandeadas
ou sem a devida documentação

5. Cópia de segurança, em informática / As iniciais
do cronista e cineasta Arnaldo

6. Mais veloz
7. (Ingl.) Vermelho / Uma pedra preciosa
8. Os minutos de um round / (Gír.) Coisa nenhuma,

nada
9. Alegar
10. Abreviatura de quilograma / Pessoa que tem a

missão de sábio e fiel conselheiro
11. (Fig,) Acordo de idéias ou sentimentos
12. Fachada / Outro nome do bicho-preguiça
13. Recíproco / Grito de angústia,

I

VERTICAIS
1. Um dos grandes compositores e pianistas do sé-

13
cuia XX (1881-1945) / As iniciais da atriz Mon

tenegro
2. Ter fim, morrer / (Pop,) Guia, pessoa que orienta

ou aconselha
3. Não resistir mais / (Bed.) Grande rede de compu

tadores que trocam dados e mensagens
4. A cidade cearense onde nasceram luís Carlos

Barreto, Renato Aragão e Belchior / Não comple
tamente vestido

5. (Ingl.) Máquina de terraplenagem que se usa para
escavar, transportar e depositar terras / Largura
de um tecido qualquer

6. Nascido em cidade do interior do Rio de Janeiro,
às margens do rio Muriaé

7. A ausência de tudo / Diz-se de ferimento não ci
catrizado

. 8. 12 meses / Que se acrescenta

9. (Poét.) Destilação gota a gota de orvalho ou das

lágrimas / Pequeno regato,
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,PREVISAO DO TEMPO

Dia de sol,
com pclltCCldas
de chuva
Nesta terça-feira, o dia deve í
ser ensolarado em todas as \ (I)
regiões do Estado. Porém, há \,
chance de chuva isolada no 1

Oeste, Meio Oeste e Planalto .

Sul e de trovoadas nas
..A.

""""�: j'� "'"�
demais áreas no entardecer.

� �ijipI' �

As temperaturas são estáveis.

QUINTA
MíN: 18°C
MÁX: 23°C

SUDOKU

J

HOJE

MíN: 18°C
MÁX: 27°C

DL

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 26°C

A quinta-feira será de sol com
aumento de nuvens e pancadas de
chuva nas regiões do Oeste eMeio
Oeste. Nas demais áreas do Estado,
mais nuvens e chuva isolada. As

temperaturas entram em elevação.
Vento de sudoeste a sudeste no
Oeste e Meio Oeste e de leste a

sudeste nas demais regiões.

CHAPECÕ
.. Â
21°29°

JOAÇABA
.. Â
210 320

3 1 ! 41
t----:-

6 8 5 1 I
" I

9 4 1
,

2 5 4 9

9 2 r
"

1 5 6 4 2

7 4 1

4 3 I 7

5 7 8

Assim como ocorre nesta terça-feira,
amanhã, um cavado permanece
influenciando o tempo no Estado. Ele

provoca chuva isolada. Na quarta
feira, os termômetros registram
temperaturas amenas. Os ventos

sopram de noroeste a sudoeste no
Oeste e Meio Oeste e de nordeste a

leste no restante de Santa Catarina.

,

Ensolarado Instável

J

Parcialmente ,Chuvoso
Nublado

Nublado Trovoada

SEXTA

MíN: 16°C
MÁX: 25°C

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

o balonista e o engenheiro
Um homem estava voando em um balão e, de repente, percebeu que
estava perdido. Ao ver alguém lá embaixo, resolveu descer um pouco para
perguntar sobre sua localização. Quando estava suficientemente baixo,
gritou:
- Você aí, pode dizer onde estou?
- Sim!Você está em um balão, a cerca de cinco metros do solo! - respondeu
o homem.
- Você é engenheiro, não é? - perguntou o balonista.
- Sim, sou! Como você sabe?
- Bem, tudo o que você disse está tecnicamente correto, mas não me serviu

para nada.
- E você é gerente, não é? - replicou o engenheiro.
- Sim, sou gerente! Mas como você adivinhou?
- Sei pelo fato de que você não sabe onde está, nem para onde está indo,
mas espera que eu te ajude. Você está na mesma situação em que estava

antes de me encontrar e agora quer colocar a culpa emmim!

JARAGUÁ DO SUL

.....
18° 27°

I

i
l

RIO DO SUL
.....
16° 26°

BLUMENAU
.....
18° 29°

\

FLORIANÓPOLIS
"Â
21° 28°

SE VOCÊ VAI PA

CORO
A terça-feira será de sol,

mas com aumento de nuvens k/I,

logo pela manhã. À tarde e à
noite, podem ocorrer pancadas
de chuva. As temperaturas

oscilam entre os 24° C e 31°C.

••

CRESCENTE 2/12

CHEIA 10/12

MINGUANTE 17/12

NOVA 24/12

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Os índios nunca estiveram tão namoda. E prova disso são essas estampas
étnicas - típicas das roupas usadas pelas tribos dos índios navajos - que
estão aparecendomuito tanto em sites de street style, como também
em revistas demoda (editoriais) e no corpo das 'it girls'. Caracterizada
pelo desenho geométrico e cores fortes, essa estampa (que foi febre

nas passarelas no começo deste ano), volta com uma caramuito mais

usável (aqui para nossa banda brazuca), sendo trabalhada em saias,
camisetas, biquínis (amamos), sapatos e até acessórios (quem aí não

viu em diversas lojas de bijus várias pulseiras nessas padronagens?).

Superprova que nomundo
fashion não precisa ser novo,
não égente?Basta saber usar!
Eaqui entre nós: quemfoi que
disse que índio não gosta de
moda, hein cara-pálida?

.

OCABULÁRIOms OH (USADO NACOLUNA,,__ .

Tendência: Produto do ciclo da moda.
Animal print: Estampas de bicho (cobra, onça, zebra)
Navajo: tribo indígina norte-americana, que vive em
uma reserva no nordeste doArizona, Novo México e Utah.

Atualmente, é a maior reserva indígina de todo os Estados

?
•e

Michele Camacho michelecamacho@gmail.com I 47 8838 3084

Pestinhade Final do ano está aí, e asfestividades também!
E você que não estava dando muito atenção a
isso, além dofato de sonhar desesperadamente
com asférias para relaxar um pouquinho, se vê a
poucos dias dofesterê e, daísim, começa a sofrer
perguntando:minha nossa senhora do azul

cobalto, com que roupa eu vou?

enc:er� en

da empresa
Posso me meter um pouquinho nessa TPFFA

(Tensão Pré Festa de Fim deAno) e falar uma coisa?
Mantenham a calma, já pensei nisso por vocês, e

estou aqui para ajudar. Vamos lá!?!

Está super quente? Abuse da tendência
da saia longa (seja ela floral, plissada

ou com estampa de animal print).

Pantalonas com tecidos leves também

são uma ótima pedida. Use com regatinha básica
(e vários acessórios) ou com uma

camisa de botões (é chique e bonito).

Vestidinho no estilo retrô é uma graça.
Só cuide com o modelo, ok? Escolha um que

forme seu corpo, não deforme. Mais

larguinhos também valem!

Que tal aproveitar aquela dica que eu dei do
branco total e se jogar nele? Para arrematar, uma

sapatilha colorida e, pronto, você estará linda.

Se a festa for em uma tarde de muito sol, use
um vestido longo (já falei dele aqui) e não

esqueçam dos óculos (quanto maior, mais cara de
rica você terá) e do chapéu. Lembrem-se

que palha está namoda.

Unidos, somando mais de 220mil indivíduos.
It girl: garotas que criam tendência.
Pantalona: tem as pernas mais largas que a
calça reta. Começa estreita em cima e vai abrindo
na forma de umA até a barra.É issó aí garotas, só me resta dizer: enjoy!
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Zum zum zum
Os linguarudos de plantão espalham
Vque a briga do casal de empresários
vai além da disputa pelo o poder da em

presa, ou seja, o casamento dos dois che
gou ao fim. O que é uma inverdade abso
luta, segundo os amigos mais próximos.
Como é sabido, os dois estão juntos há 20

anos, tem dois belos filhos, e ela só pediu
umas merecidas férias. Ô, raça!

Tô nessa!
o fim de ano começou, com tudo, no quesito
festas. Muitas. Amanhã, a partir das 19h,
vai rolar umabem bacana, naRecreativa
Palmeiras, emMassaranduba, pilotada
pelo o amigoAlberto Correa. No caso, um

churrasco de confraternização paramarcar a
inauguração da praça, em frente da empresa
Dipil e o aniversário do industrial.

UPPER k\d�

Casa&Cia
Quer deixar a sua casamais bonita neste
Natal? Então, aproveite os descontos de até
30% nos produtos natalinos da Casa & Cia
Presente. Está bom demais!

"

I er n-nh
Não ousem esquecê-la: Sonia
Schollemberg, a primeira dama do meu
amigo Adauto Schollemberg, dá Sport
Brasil, é a grande aniversariante de hoje
e vai adorar saber que foi lembrada.
Parabéns! O meu desejo é que você e sua

bela família sejam felizes para sempre.

Onde comer bem
Na Subway. Omelhor lanche natural
do sul do mundo.

,

Pontualidade, eficiência, .

conforto e segurança,
agora, de

.

I 32750909

Moa Gonçalves

PEDALADA FAMOSA Ciclistas invadiram as ruas de )araguá,
para curtir, no último domingo, a 3a Pedalada Famosa

Dupla
O industrialAmauri Jacobi e
o presidente daDipil, Alberto
Correa, estãomantendo a sintonia
com o verão. A dupla foi vista, no
domingo, bem cedinho, nomaior
bate perna pelas calçadas da urbe
sorriso. Estão em forma!

Bomba
É para quebrar: contratei uma
empresa para arrumar uma
bomba de piscina. Retiram do
local e levaram para o conserto.
Pasmem, 20 dias depoismandei
buscá-la e tive a grata surpresa: a
geringonça sumiu.Aliás, fizeram
um presente paraum prestador
de serviço.A reclamação foi feita
no Procon, mas, por enquanto,
nada. Nos resta, agora, entrar na

justiça comum. É pouco, mas é
um direito, nosso.

Aline Bortolini e Suelen
Lescovitz, no coquetel de
Iaçamento do bazar da Karlache,
que vai até dia 10 de dezembro

moagoncalves@netuno.com.br

Siebel&
Haisi

,

Piscinas e Banheiras �-iX

TECON1EI
• O promoter PepeNarloch
pilota, hoje à noite, o
tradicional churrasco da
turma do Looks.

• Está acontecendo, no
MuseuWolfgangWeege, a
exposição "Pomeranos em
Santa Catarina': Vai até o
dia 15 dejaneiro.

CONFRATERNIZAÇÃO MônicaMenegotti Schünke com a filha Melissa
,

, ,

sábado, no Hotel Mercure, durante a comemoração dos dez anos da ARTe

Party
Chegando por aqui os ecos da big
party de aniversário da arquiteta,
colunista e socialite da ilha catarinense
ClicaVoigt, que deve tremer o
continente, dia 13 de dezembro.

.• Amanhã, mais conhecido
como quarta-feira,
comandado pelo chef
lulmirRozza, acontece
Adega Decanter, anexa
a Scar, um concorrido
curso de sushi e sashimi
para iniciantes. Mais

informações no fone 3372-
0851 ou 9993-3404.

.

Mãos ao alto!
Nos arredores do Terminal
Rodoviário, em Iaragua,o medo de
assalto é tanto que mudou os hábitos
da população daquela área da cidade.
Reforço nos portões e câmeras de

segurança estão em toda parte.
Enquanto isso, a ronda cidadã tenta
conter os marginais. Mas está difícil.

• No domingo, a partir
das 9h, vai rolar, no bar
doMarcelão, Barra do
Rio Cerro, uma deliciosa
Costela Fogo de Chão.

• Seja solidário, doe sangue.

Com essa, fui!

Nunca é demais
Me acuda! Ela está de volta! A ex do
cantor Belo, Viviane Araújo, vai posar nua
novamente. Amodelo estampa a capa
da edição de Carnaval da Sexy. Cá entre
nós, se ela não implantou um terceiro
seio, tudo o que tem ali eu já vi. Já vi, revi,
rasguei, baixei, deletei, mas, do outro
lado, o que há de errado em darmais uma
olhadinha, né não?!

Na juventude
aprendemos,
na velhice

compreendemos.
Ma....e Von Ebner

Eschenbach

LONDON As bonitas Fabe IUitzke e SonaUe Pessoa no London

a seca
O nosso figuraço Laércio
Latti, o "banbino', continua
no processo de "lei seca" O
garoto já está completando
quase dois anos sem beijar
ninguém. Ah coitado!

Pensando bem
. "Se o dinheiro for a sua
esperança de independência,
você jamais a terá. A única
segurança verdadeira consiste
em uma reserva de sabedoria, de
experiência e de competência."

Operadores
Li em um jornal que um ex-prefeito do Paraná acaba de ser condenado
por ter contratado, sem licitação, um escritório de advocacia que
trabalhou para ele na campanha eleitoral. Ué ... não é legal?
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CRÔNICA

o VERDADEIRO
SIGNIFICADO
DO NATAL

Eo Natal está aí, essa grandiosa festa da humani
dade que a própria humanidade transformou

em um mero evento comercial: a festa da frater
nidade e do amor, reduzida a uma época para se

gastar mais, para se comprar mais.
Mas ainda é tempo de mudar. Ainda há tem

po. Será que vamos nos esquecer, novamente, que
o Natal não e Papai Noel, não são cores e brilhos,
simplesmente? Alguém lembrará o menino que
está para nascer e que representa o renascimento
da vida para cada um de nós, a esperança de re

novação para cada cristão desse mundo de Deus?
O Natal é a oportunidade de reafirmarmos nos

sa fé em uma força superior que rege o universo, que
rege o futuro, não importa o nome que lhe demos.

Porque como já dissemos outras vezes, o que será de
nós, seres humanos, irmãos gêmeos da natureza, se
não tivermos fé e esperança em um amanhã que está
nas mãos daquele menino que está para nascer?

O que adiantará alguns de nós montarmos nos-

sas árvores de Natal,
com luzes e enfeites,
podermos comprar pre
sentes para os filhos,
pais, irmãos, amigos, se
não soubermos o ver

dadeiro significado do
Natal? Precisamos co

meçar a ensmar nossos

filhos, que desde mui
to pequenos esperam
ansiosamente o final

(,

de ano para que Papai
Noel lhes traga brinquedos e doces de presente, que
o Natal não é só isso. Que Natal é muito, muito mais
do que isso. Que o Natal existe porque um menino
nasceu, muito tempo atrás, para nos ensinar que
nunca é tarde para recomeçar, que sempre é possí
vel começar de novo, que nunca estaremos sozinhos,
apesar de tudo. Que podemos exercitar sentimentos
e emoções simples, próprios de nós, homens, filhos
de Deus, como a solidariedade e a fraternidade, a
amizade e a compaixão. Que esses sentimentos le
vam a sentimentos maiores. Não podemos deixar de
lembrar, sempre, este significado maior.

Em alguns lares, às vezes por falta de tudo, às
vezes por falta do espírito de Natal, nem a árvore
enfeitada com frutos coloridos e maduros e com

luzes, símbolo natalino que. representa agradeci
mento pela vinda de nosso Senhor, se faz presente.
Principalmente se não há crianças. E uma casa sem
Natal é muito triste. E um adulto que não tem mais
a capacidade de sonhar, de sorrir e de ter esperan
ça é mais triste ainda. É como se não deíxássemos
nascer o menino; o filho de Deus, que representa
a nossa alma, amagia e o encantamento de viver.

Natal é a celebração da vida, que ummenino cha
mado Cristo traz todo ano, tentando nascer em nos-

30S corações. É a comemoração do aniversário desse
menino, que há mais de dois mil anos veio para ilu
minar nosso caminho. Essa é a grande festa: ela pre
cisa começar dentro do coração de cada um.

Um adulto que
não tem mais
a capacidade
de sonhar, de
sorrir e de ter

esperança é mais·
triste ainda.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Goober parece feliz, não é? Mas, saiba que ele só está assim sorridente, pois a

equipe do programa de Controle de Zoonoses o recolheu das ruas jaraguaenses,
por onde perambulava abandonado. Para ficar mais alegre ainda, agora, ele

precisa de um lar cheio de carinho e responsabilidade. Quer adotá-lo? Entre em
contato com a Clínica Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268.

Contabilidade,
CoosuIIoria Em,RSadaI

-------------- ,----------------
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NOVELAS
• FINA ESTAMPA

René reclama de Tereza Cristina para Griselda. Crô
observa a patroa sem ser visto. íris fotografa René e Gri
selda se beijando. Quinzé tenta expulsar Teodora da an

tiga casa. Tereza Cristina ameaça se vingar de Crô se ele
tentar traí-Ia. Griselda pede para René esquecer o beijo.
Celina pede para Danielle ficar com Pedro Jorge enquan
to Henrique está internado. Griselda flagra íris tentando
abrir a mala de dinheiro. Leandro estranha a frieza com

que Nanda o trata. Teodora diz ao ex-sogro que quer sua

parte no tesouro. Antenor marca de salr com Beatriz. Te
reza Cristina procura Pereirinha e Griselda flagra os dois

juntos no antigo quarto.

beijo em Vicente, quando Maruschka avisa ao filho que
Grace Kelly quer falar com eles.

• A VIDA DA GENTE
Ana e Manuela se abraçam. Josias comenta com

Lorena queWilson acredita que Iná seja a admiradora se
creta. Rodrigo pensa em Ana e não consegue dormir. Eva
observa o interesse entre Lúcio e Ana. Cris induz TIago a

ligar para Lorena. Manuela convida Ana para conhecer
o bufê. Dora aconselha Celina a tentar se envolver com
Artur. Cris sofre ao ver TIago abraçar Lorena. Ana pede
para Manuela ajudá-Ia a se reaproximar de Júlia. Júlia
se surpreende ao ver as duas mães na porta da escola

• AQUELE BEIJO
Grace Kelly confronta Sarita e ameaça contar

um segredo para Maruschka. Ricardo tem a certeza
de que Camila abandonou a casa. Grace Kelly pede
,a Brigitte o telefone particular de Maruschka. Ricar
do chega à casa de Brigitte e é recebido por Camila.

Agenor circula com Danielle pela festa e vê Belezinha.
Damiana fala sobre o passado e emociona Felizardo.
Vicente discute com Lucena e cogita cancelar o casa
mento. Orlandinho leva Belezinha para casa e eles se

beijam. Rubinho cobra explicações de Claudia sobre o

• VIDAS EM JOGO
Antes de ser expulso por Zizi, Adalberto pede que

todos protejam Augusta porque ela é o próximo alvo
de Regina. Francisco vai até o Cariocas para conver

sar com os irmãos. Fátima enfrenta Francisco, que fica
muito irritado. Marialice visita Rita. Sozinha com Rita,
Marialice desmaia. Andrea mente para Lucas que se

apaixonou por outro homem. Andrea diz que não fica
rá morando no local em que foi estuprada por Cleber.
Fabinho leva para Marizete as fotos de uma fazenda
onde o casamento pode ser feito.

-

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

ANIVERSARIANTES
5/12 José I. Kramer 6/12 Jéssica Gesser
Adolar Hotch Kátia Shulz Addan D. Ferreira José Gonçalves
Aline K. Kimas Ketlyn D. Wolf Adilar Dalsochio José O. Pereira
Andre de C. Ferreira Kevlyn C. Wolf Aires Mengarda Jucimeire Ap. Eckert
Arlete M. Ortiz Lais de C. Ferreira Alicke A. Matzanke Lucas da Costa
Asta Hornburg Leandro Rech Aline Valentini Luis R. Costa
Beatriz Vamashita Lucas Rech Amarildo L. Gervin Marcos Coelho
Carla G. Dos S. Rocha Luiz C. Barabas Ana Hostin Marzorati da Cruz
Celso Rosa ManyMary Beto Fausel Nickolas L.Knihs
Cristiane Voelz Marcelo da S. de Lima Cesar J.Zarretti Nicolau Costa
Debora Rahn Maria L. S. Araújo Charles Harmach Nicolau Hinsching
Dirce T. Nunes Maria P. Correa Daniela Engelmann Nicolau Judarwoski
Dúlci Ulrich Mateus Lenzi Dario Pradi Patricia do Amarante
Elilia buzzi Olori Lombardi Edite S. Borchardt Paulo R. Petri
Felipe Lenzi Sonia Kienen Eronildes B. Krug Renato C. Walter
Gertrudes Olsterich Valerio da Silva Fabiano C. Bassanesi Robert C. Cerpa
Guilherme Erdmann Valtrudes Laube Fernando da Costa Soraia Siebert
Hilze Dóge Waldemar Maas Giselle Schmitz' Tatiane Venera
IIzeSchmidt Wanderlei Viola Igor L. R. de O. Lurci Teila S. Tomaselli
Irene Porinelli Van L.Scoz Jacir Buzarello Thais de Souza
Irineu Krueger Jean C. Naiberg Valdete Hernacki
Jean Cvleira Jeferson Malheiros

II' I n' \

OVO: LARRY CROWNE
o AMOR ESTÁ DE VOLTA .

Larry Crowne trabalha há
anos em uma loja, onde já
foi escolhido por nove vezes

como o funcionário do mês.
Um dia, porém, ele é demitido
por não ter curso superior.
Precisando recomeçar do
zero, ele resolve se matricular
na faculdade. Um dos cursos
que realiza é o de oratória,
ministrado por Mercedes
Tainot, que está desanimada
devido ao desinteresse dos
alunos pela matéria. A vida na

faculdade faz com que Larry
ganhe novos amigos, mude o

estilo de vida e se aproxime,
cada vez mais, de Mercedes.

o que o mito do rock Keith
Richards revela no livro 'Vida'
surpreende até quem conviveu
com ele. Imagina para os fãs
do Rolling Stones? Nele, o
astro conta, de maneira crua

e feroz, sua história, vivida
de forma intensa, desde a

primeira infância, quando
cresceu em um bairro pobre
ouvindo obsessivamente os

discos de Chuck Berry e Muddy
Waiers, até o modo como uniu
forças a Mick Jagger para
formar os Rolling Stones. Com
honestidade rasgada, ele revela
altos e baixos do rock'n'roll,
a subida meteórica para a

fama, as notórias prisões, as
mulheres que teve, o vício em

álcool e heroína.
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TIRINBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

OS ESPECIALISTAS
o agente especial Oanny, embora quisesse
desistir do profissionalismo na arte de matar, foi
forçado a fazer um último serviço para garantir
a sobrevivência do antigo parceiro de missões

secretas, Hunter. Para isso, ele deverá vingar
um poderoso xeque do petróleo que teve os três
filhos assassinados por três agentes das forças
especiais britânicas SAS. Contudo, Spike, um
poderoso ex-membro do grupo, está disposto
a defender os antigos parceiros e não medirá

esforços para eliminar o novo oponente.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1

.

• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• Operação presente - Dub (14h30, 16h40, 19h e 21h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub (14h1 O, 16h45 e 19h1 O)
• Happy Feet - Leg (21 h30)

• 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 (Sala Vip)
• 11.11.11 - Leg (18h)
• Não sei como ela consegue - Leg (14h, 16h, 20h e 22h10)
• Cine Norte Shopping 1
• Operação presente -Dub (14h20, 16h40, 18h55 e 21 h1 O)
• Cine Norte Shopping 2
• Os Muppets - Dub (12h45, 15h1 O, 17h40 e 20h10)
• Cine Norte Shopping 3
• Happy Feet 2 - Dub (13h40,
16h10, 18h30 e 20h55)
• Cine Norte Shopping 4
• Meu país - Nac (13h e 14h45)
• Cine Norte Shopping 5
• Não sei como ela consegue - Leg (13h15,
15h20, 17h25, 19h40 e 21 h45)

• Cine Norte Shopping 6
• Amanhã nunca mais - Nac

(14h20, 16h20, 18h20 e 20h20)

• Cine Breithaupt 3
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub

(13h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg
13h50, 16h30, 19h20 e 22h)
• Cine Garten 2
• 11.11.11 - Leg (16h40 e 22h1 O)
• OS 3 - Nac (14h e 18h)
• Reféns - Leg (20h)
• Cine Garten 3
• Não sei como ela consegue - Leg
(14h30, 17h15, 19h30 e 21h20)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h, 17h, 18h50 e 21 h)
• Cine Garten 5
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub

(13h30, 16h15, 19h e 21h40)
• Cine Garten 6
• Happy Feat 2 - Pinguim 2 - Dub (14h1 O e 19h1 O)
• O gato de botas - Dub (16h45)
• Cine Mueller 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (13h30, 16h15, 19h e 21h40)
• Cine Mueller 2
·11.11.11 - Dub (15h45, 17h45 e 19h45)
• Estamos juntos - Nac (13h45 e 21 h50)
• Cine Mueller 3
• Happy Feat- O Pinguim 2 - Dub (14h, 16h40,
19h20 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 7
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Dub (12h55, 15h40 e 18h15)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (20h45)

Charlie Sheen paga
liança da ex-mulher
Foi Charlie Sheen quem pagou a fiança de
US$ 11 mil para tirar a ex-mulher, Brooke
Mueller, da cadeia. Sob suspeita de posse de
cocaína e por ter agredido uma pessoa, ela
precisou ser retirada de uma balada no último
fim de semana. Por isso, teria ligado para os
pais e pedido ajudapara ser liberada,mas eles
negaram por achar que a filha precisava de
um choque de realidade.

Daniel Craig não se

satisfaz com papeis
O ator Daniel Craig disse à revista GQ
britânica que vive infeliz com a carreira,
pois é perfeccionista demais. O astro de
007 se prepara para vivermais um James
Bond no próximo filme da saga, Skyfall,
que deve estrear em 2012. Craig, de 43

anos, admitiu que ser escolhido para
interpretar o agente secreto mais famoso
do mundo, foi maravilhoso.

'

Raí: morte do irmão

já era esperada
Durante o velório do irmão, Raí disse que,
por conta do estado de saúde de Sócrates, a
notícia damorte já era esperada por todos.
No velório, o corpo de Sócrates foi recebido
com aplausos pelos fãs que estavam no

local aguardando. Sócratesmorreu na
. madrugada de domingo vítima de uma
infecção generalizada. O enterro aconteceu

por volta de 17h do mesmo dia.

Milena Toscano leva
marmita ao Projac
A atriz Milena Toscano gosta de cozinhar,
dom que herdou da avó, e usa isso a seu

favor. "Com ela, aprendi os primeiros
passos. Mas hoje cozinho de tudo. Adoro
a alquimia que os temperos podem fazer

pela comida", comentou. Inspirada, todas
as noites, ela costuma fazer o próprio
almoço e jantar para, no dia seguinte,
levar ao Projac, onde grava as cenas da
novela Fina Estampa.

HORÓS'COPO

Casal pode comprar
casa de RickMartin
Os astros Beyoncé e Iay-Z estão à procura
de uma nova casa, emMiami. Ao visitarem
amansão de RickMartin, de frente para o
mar, o casal se encantou.A casa vale U$S
12,5 milhões (cerca de R$ 22,5 milhões) e tem
sete quartos, dez banheiros e piscina. Os dois
já têm um apartamento emNova Iorque e,

agora que esperam o primeiro filho, querem
uma termais espaço para a família.

DaniloGentili não
está mais no CQC
Danilo Gentili confirmou que o programa
CQC, da Band, já não faz mais parte
de sua vida. "Já saí, não estou fazendo

-

mais matérias. O Rafinha saiu também",
disse ele, completando que a atração
não o interessavamais. "Já deu, né? Não
tenho mais para onde ir.Vamos fazer um

programa de humor agora", brincou. Em
2012, após o Carnaval, ele deve assumir as
noites de terça a sexta-feira na emissora.

r.'i1 ÁRIES

•• Ótimo dia para pensar nas finanças e economizar ou investir.
Cuide mais da alimentação. No romance, você estará
esbanjando sensualidade.

TOURO
Renove totalmente as expectativas de vida. Hoje é um dia para
ganhar dinheiro. Coloque em prática os seus sonhos. Bom dia

para fazer novas amizades. Há muita sensualidade no amor.

II
GÊMEOS
Ótimo dia para ganhar dinheiro, mas não se exponha. Em
casa, seja mais flexível e solidário. Faça planos longínquos
com a pessoa amada.

CÃNCER
As boas relações com pessoas importantes ou com amizades

especiais podem proporcionar oportunidades para melhorar as
condições de vida. Evije fazer gastos desnecessários.

LEÃO
Dia indicado para viagens de negócios. Divida as tarefas de
casa para não se sobrecarregar. No campo afetivo, faça um

agrado ao par.

VIRGEM
Momento indicado também para conversar com pessoas que
possam ajudar você a obter uma melhor colocação profissional.
O relacionamento a dois estará do jeoo que você sempre quis.

LIBRA
Melhore os ganhos e mantenha o foco nas finanças. Invista
com segurança. Nos assuntos do coração, a ambição leva a
fazer planos para grandes aquisições na vida a dois.

ESCORPIÃO
Dia ideal para ganhar dinheiro, lidar com o público e clientes.
Uma viagem a trabalho abre novos caminhos ao sucesso. No

amor, a sensualidade acaba com divergências e problemas.

•
SAGITÁRIO
Bom momento para as finanças, mas prepare-se para trabalhar
com dedicação. Aproveije para concluir tarefas importantes, mas
não deixe a pessoa amada em segundo plano.

CAPRICÓRNIO
Aproveite o dia para curtir o bem-estar e o conforto que tenha

alcançado por meio do trabalho. No amor, a sensualidade
acaba com qualquer atrito. Aproveite o momento!

AQUÁRIO
O dia é favorável para obter melhores resultados profissionais.
Contará com a cooperação dos familiares para concluir tarefas
importantes. Nos assuntos do coração, evoo fazer promessas.

PEIXES
Tudo indica que alcançará bons resultados no trabalho. Bom
momento para lidar com dinheiro ou atividades comerciais.
Cuide mais da saúde. Compartilhe com o amor as suas vijórias.
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·AGENDA
• 6/12
Teatro: Histórias de um outro sul do país
Onde: Arquivo Histórico, em Jaraguá do Sul

Horário: 10h e 16h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 8804-6926

Informações: (47) 3275-7028 ou
administrativo@apevi.com.br

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 8804-6926

• 7/12
Teatro: Histórias de um outro sul do país
Onde: Fundação Cultural, em
Iaraguá do Sul
Horário: 9h e 16h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 8804-6926

• 9/12
Balada: Hip-Hop com Dj André Heat
Onde: Fuel Livíng, em Jaraguá do Sul

Horário: 21h

Quanto custa: envie um e-mail com o

nome completo para contato@fueleventos.

com.br e pague R$ 5

Informações: (47) 3376-4822-ou 8433-0083

• 6/12
Teatro: Valsa nO 6

Onde: Grêmio Cruz de Malta, Rio
da Luz II, em Iaraguá do Sul

Horário: 20h

Quanto custa: um quilo de
alimento não perecível
Informações: (47) 3275-2477

• 10/12
Show: Tequila Baby
Onde: Espaço Oca, em Jaraguá do Sul

Horário: 22h

Quanto custa: R$ 20 (1° lote), R$ 25 (2° lote)
e R$ 35 (3° lote)
Informações: (47) 3370-9160

,. 8/12
Lançamento: livro "Cuida de
Mim", de Thiago Daniel
Onde: Biblioteca Pública Rui

Barbosa, em Jaraguá do Sul

Horário: a partir das 19h
Quanto custa: gratuito
Informações: avlamparina@gmail.com

• 7/12
Lançamento: livro "Deus Salve a

Rainha", de Marcelo Ferreira
Onde: Centro Empresarial, em
Iaraguá do Sul
Horário: 19h

Quanto custa: gratuito
Informações:m.marcel.l@hotmail.com

_

• 8/12
Teatro: Histórias de um outro sul do país
Onde: Biblioteca Pública Rui Barbosa,
em Iaraguá do Sul
Horário: 10h e 16h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 8804-6926

• 10/12
Teatro: Histórias de um outro sul do país
Onde: Museu Emílio da Silva,
em Jaraguá do Sul
Horário: 10h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 8804-6926

• 7/12
Workshop: Como lidar com os

imprevistos das vendas de final de ano
Onde: Centro Empresarial, em
Iaraguá do Sul
Horário: 19h30

Quanto custa: R$ 35 (nucleados), R$ 38
(associados) e R$ 57 (demais interessados)

• 9/12
Teatro: Histórias de um outro sul do país
Onde: Biblioteca do Sesc, em

Jaraguá do Sul
Horário: 10h e 15h

• 10/12
Show: Dany & Rafa
Onde: TheWay Club, em Jaraguá do Sul

Horário: 23h

Quanto custa: não informado

Informações: (47) 3376-4822,
8433-0083 ou 9604-8777

• 11/12
Concerto: Grupo de Câmara da Scar

Onde: Igreja LuteranaApóstolo
Pedro, Centro, em Jaraguá do Sul
Horário: 10h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-2477

• 11/12
Auto de Natal: Natal em Família

Onde: Centro Cultural Scar, em

Iaraguá do sul
Horário: 19h

Quanto custa: R$ 10 e �$ 5
Informações: (47)3275-2477

• 12/12
Cinema: A arte do trabalho

Onde: Teatro do Sesc, em Jaraguá do Sul

Horário: 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: avlamparina@gmail.com

• 13/12
Aula aberta: Dentro da dança
Onde: Centro Cultural Scar,
em Jaraguá do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: R$ 6 e R$ 3

Informações: (47) 3275-2477

ISOPE'
CONFIRMA:

PEtA qa VEZ,
A MAIS OINIOA.
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ECO

Benyamin Parham Fard

Brasil é 'sexto maior
poluidor no mundo
Segundo divulgaçãofeita pela Organização dasNações Unidas (ONU),
o ranking dos maiores emissores de gases de efeito estufa mundial tem
no seu topo de lista a China, seguida dos Estados Unidos, Índia, Rússia e

Japão. OBrasil ocupa a sexta posição. Os estudos comprovaram que dois
terços das emissões globais são provenientes apenas dos dez primeiros
países da lista. Na sequência do Brasil, vem aAlemanha, Canadá,
México e Irã. Em 2010, a Chinafoi responsável pela emissão de 9.441
megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (C02e), enquanto
o Brasil emitiu 1.441 megatoneladas de C02e. O uso de combustíveis
fósseis ainda éa principal causa das emissões de gases de efeito estufa.

FOTOS DIVULGAÇÃO

POlllição cancela voos

Uma poluição atmosférica considerada "perigosa" fez COIU
que as autoridades de Pequim, na China, cancelassem
centenas de voos nos últimos dias, oficialmente em
consequência da "neblina". O alerta foi dado pela
embaixada americana naquela capital, a qual atestou
que o estado perigoso é o mais grave na classlficação em
tempo real daquela embaixada, que calcula demaneira
independente a qualidade do ar, ante as suspeitas de que
o governomunicipal subestima o nível verdadeiro da
poluição. A nuvem cinza sobre a capital chinesa também
provocou o fechamento das principais estradas que
ligam Pequim ao norte do país. A poluição em Pequim
é provocada pelas várias centrais térmicas de carvão, as
indústrias dametrópole e o grande número de automóveis.

3% da eletricidade
da China será eólica
o mercado eólico chinêsmultiplicou"por dois sua capacidade de

geração anual instalada entre 2005 e 2009, e já supera os Estados
Unidos com amaior capacidade eólica instalada do mundo. A

projeção é de que três por cento da eletricidade anual da China
em 2015 procederá da energia eólica, o dobro em relação a agora,
atingindo 190 bilhões de quilowatts/hora anuais, segundo dados da
Comissão Estatal Reguladora da Eletricidade. Entre janeiro e outubro
de 2011, o setor eólico chinês já gerou 58,3 bilhões de quilowatts/hora,
quase 1,5% da eletricidade utilizadano país nesse período.

benyamin@biovita.com.br

Incentivo
Através do decreto federal
nv 7.619, as empresas que
comprarem resíduos sólidos
recicláveis de cooperativas de
catadores de lixo terão desconto
no Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), de acordo
com o tipo e a quantidade
de material utilizado e desde

que as cooperativas possuam,
no mínimo, 20 cooperados. A
comprovação deverá ser feita
através de emissão da nota
fiscal. Plásticos e vidros vão

proporcionar redução de 50%. O
desconto parapapéis e resíduos
de ferro ou aço é 30%, enquanto
resíduos de cobre, alumínio, níquel
e zinco permitem o abatimento de
10% do valor do IPI.

Reciclagem
Emmovimento para impedir os
impactos ambientais, a China vai
colocar em prática um sistema

completo e avançado para reciclar
70% dos resíduos produzidos no
país, até 2015. O sistema deve
caracterizar uma rede completa
de coleta de resíduos, com
tecnologias avançadas, bom
funcionamento, classificação e

padrãode gestão. Os resíduos
de produtos importantes
incluem: metal, papel, plástico,
vidro, pneus, carros e aparelhos
eletrônicos. O país deve criar
diretrizes de incentivo e um

amplo conjunto de investimentos

para acelerar a construção
do sistema, que contemplará
pequenas e médias empresas,
bem como os trabalhadores de
saneamento individuais, além de .

políticas favoráveis em termos

de financiamento e uso da
terra para o projeto. Em 2009,
a China reciclou 140 milhões
de toneladas de resíduos,
resultando em aproximadamente
R$ 137 bilhões, de acordo com um

comunicado do Ministério
do Comércio chinês.

Bancos que financiam .

a crise climática global
Segundo o relatório lançado por organizações civis e ambientais
na 17a Conferência da Partes (COP) da Organização das Nações
Unidas (ONU), em Durban, naÁfrica do Sul, os bancos JPMorgan,
Citi, Bank ofAmerica e Morgan Stanley estão entre as instituições
financeiras quemais emprestam dinheiro para empresas do setor de

energia suja (projetos ligados a centrais de energia a carvão, grandes
emissoras de C02, etc). Nos últimos seis anos os grandes bancos
domundo emprestarammais de 225 bilhões de dólares para
empresas que fazem uso intenso de carvão energético.
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Aguas residuais em papel
.
Um novo método desenvolvido em Israel, e já instalado no sul do
país, usa as águas residuais de zonas residenciais para fazer papel,
ummétodo que contribui com omeio ambiente e ajuda a baratear o
preço da água e do papeL A ideia vem do aproveitamento do material
sólido que é retido nos filtros das plantas urbanas de reciclagem e

que são ricos em celulose. Depois de serem secados e purificados, os
restos podem ser vendidos a empresas de papel a um preço inferior
ao do papel reciclado comum.

Porta giratória ge�a eletricidade
A Revolution Doar é uma porta giratória conceito, criada pelas
designers nova-iorquinas, Jennifer Broutine Carmen Trudell,
'do Fluxxlab, a qual aproveita a energia cinética a partir do
movimento giratório para produzir eletricidade. A ideia por trás
de tudo isso é que os seres humanos exercem um pouco de sua

própria energia ao empurrar uma porta giratória, e esta energia
pode muito bem ser capturada por engrenagens e um gerador
de eletricidade. As portas giratórias são comuns em diversos
edifícios de escritórios
e estão em uso a

qualquer momento do
dia. Capturar a energia
cinética para fornecer
eletricidade gratuita
ao local de instalação
é uma maneira de
oferecer a elas mais uma
utilidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Perante aperspectiva de um des
fecho dramático da crise euro

peia, que se refie na perda de dina
mismo da economia brasileira, o

governo está adotando uma série
de medidas para aquecer o merca
do doméstico de modo a estimular
o consumo neste final de ano. Ta
refa assentada na política exitosa
realizada durante o início da crise
de 2008, a principal medida está
sendo a redução do Imposto so

bre Produtos Industrializados (IPI)
que comportam produtos da li
nha branca, cuja desoneração terá
validade até março de 2012. Estas
medidas têm como objetivo esti
mular o crescimento e facilitar, ao
mesmo tempo, através domercado
interno de capitais,' o financiamen
to de empresas nacionais que têm
dificuldades de captar dinheiro no
exterior. As ações que estão sendo
efetuadas incluem a redução de 2%
para zero da alíquota do Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF)
de investimentos estrangeiros na

bolsa de valores, além da diminui

ção de 3% para 2,5% a alíquota de
IOF ligada ao crédito de pessoas fí
sicas. Por outro lado, o setor de ali
mentos também será beneficiado
com a redução do Pis/Cofins para

os farináceos de 9,25% para zero

até junho de 2012. Tais medidas
são acompanhadas pela redução
da taxa Selic de 11,5% para 11% ao

ano, demodo a diminuir o custo fi
nanceiro sem sacrificar os compro
missos fiscais do período, mesmo
tendo em conta a preocupação nos
gastos de consumo do governo.

Outro setor que continuará

sendo beneficiado será o programa
Minha Casa MinhaVida, por meio
da elevação do valor de habitação
de interesse social de R$75 para
R$85 mil, incluindo a redução da

alíquotapara 1% através de um Re

gime Especial de Tributação (RET).
Nesse pacote de medidas está sen
do incluído um incentivo à expor
tação através da reformulação do

Programa Reintegra do plano in

dustrial Brasil Maior, que contem

pla a devolução de impostos de
até 3% das receitas das exporta
ções de produtos manufaturados.
É importante destacar que as de

sonerações anunciadas pelo go
verno terão como resultado uma

renúncia fiscal de R$ 1 bilhão em

apenas um ano. Nesse contexto,
o IPI da Linha branca gerará uma
renuncia de R$ 164 milhões, as

sim como a do trigo e pão francês,

que será de R$ 284 milhões. O que
se espera como resultado dessas
medidas?

Nada mais e nadamenos que o

estímulo ao consumo, de modo a

não permitir que ocorram quedas
de vendas no setor de varejo. Tanto
para os empresários como para os

trabalhadores assalariados, as ati
vidades dinâmicas do mercado de

consumo, continuam sendo a me

lhor alternativa para acelerar a eco
nomia numa época de crise global
centrada na especulação financei

ra, fonte das políticas recessivas do
passado. Aproveitando esta última

afirmação, poder-se- ia dizer que
os tributos sobre os investimentos

estrangeiros que foram feitos num
determinado momento deveram
se a seu caráter especulativo.Atual
mente, nota-se que essa alternativa
está mudando, no sentido de que
a captação de recursos na bolsa
de valores está sendo direcionada

para o setor produtivo, de forma a

se transformar n em um financia
mento barato para as empresas,
como é o caso da desoneração do

imposto de renda para os estran

geiros que aplicam recursos em

obras de infraestrutura. Se for as

sim, bem-vindos os colaboradores.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANfACA1l\RlNA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGE HILLEWAGNER,

.

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

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

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitarou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde-já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) Jll'lssoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
noradaou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográ
fica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidadecom os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 23867 Sacado: AMIl1'OM ALEXANDRE DA SILVA CPF: 003.767.819-12 Cedente:
BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131041222 Espécie:
Cédula deCrédito BancárioApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOS
DataVencimento: 25/04/2011 Valor: 18.222,72 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con

dução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital:R$15,00

Protocolo: 24513 Sacado; D & C COMERCIO IMPORIACAO E EXPORTACAO IlDA - ME

CNPJ: 13.228.214/0001-61 Cedente: UDER lAR ESTOFADOS E COLCHOES ITDA CNPJ:
79.094.579/0001-59 Número doTítulo: 8122 03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por in
dicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 22/11/2011 Valor: 569,1l
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00

Protocolo: 24544 Sacado: DAlANE APARECIDA MARTINS CPF: 072.004.249-60 Cedente:
ALL CEBEL ESCOLADE IDIOMAS IlDA - ME CNPJ: 09.388.371/0001-67 Número do Título:
1630 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO
SADataVencimento: 20/10/2011 Valor: 140,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 24460 Sacado: DASBER TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM ITDA CNPJ:
00.489.003/0001-30 Cedente: MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LIDA CNPJ:
79.879.318/0001-44Número doTítulo: 0220049390 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento:
27/ll/2011 Valor: 1.850,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 7,20, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24020 Sacado: EVANDRA JUCARAVONZ CPF: 036.340.569-08 Cedente: IMO
BILIARIA BEM VlVER ITDA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número do Título: X237/02 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencimento: 10/1112011 Valor: 700,70 Liquidação após a intimação: R$

. 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 24348 Sacado: FABIORODRIGODASILVACPF: 055.796.219-65 Cedente: BORRA
CHARJA E COM. DE PNEUS PORTAL ITDAME CNPJ: 03.012.810/0001-56Número do Título:
3935/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA F,r:ONO
MICAFEDERALDataVencimento: 15/11/2011 Valor: 250,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$16,77, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24439 Sacado: FATIMA MONSSERRAT SANTANA BI{UM CPF: 451.156.480-91
Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84Número do 'T'" :0: �,)705'002 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencimento: 21 /1l/2011 Valor: 254,85 Liquidaçãr após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 24541 Sacado: GUINCHO BATIS'D\ TRANSPORTES LIDA ME CNPJ:
10.856.875/0001-43 Cedente: VENTUS PNEUS IMPORD\DORA E DISTRIBUIDORA CNPJ:
07.573.244/0001-02 Número do Título: 6698:1/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: lTAUUNIBANCOSADataVencimento: 071ll/2011 Valor: 220,04li
quidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24580 Sacado: JULIO CESAR ROCHA WTITO CPF: 837.952.190-00 Cedente:

BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 530219696 Espécie:
Cédula de Crédito BancárioApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOS
DataVencimento: 08/06/2010 Valor: 144.954,24 liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 24312 Sacado: LEANDRO DE OLIVEIRA FONSECA CPF: 047.032.879-78 Ceden
te: GUARA ARTIGOS DE lNFORMATICA ITDA CNPJ: 07.266.284/0001-01 Número do Título:
000158Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTAN
DER (BRASIL) SA. DataVencimento: 10/ll/2011 Valor: 340,00 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,(0, Edital: R$15,OO

Protocolo: 24560 Sacado: LUIZCARLÓSMANNESME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Cedente: ES
CRITORIO CONTABIL MARLlAN ITDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 88597

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA FE
DERAL DataVencimento: 15/11/2011 Valor: 152,04liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24408 Sacado:MARCIO JOAOOSOVSKI CPF: 003.620.449-88 Cedente:VALCANAlA
AUTO PEÇAS ITDAMECNPJ: 03.387.767/0001-03Número doTítulo: 3565 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARA
l\1IRIM DataVencimento: 17/11/2011 Valor: 302,00 liquidação após a intimação: R$1O,85,
Condução: R$ 22,76,Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00

Protocolo: 24582 Sacado: RIVAEL BATISTA CPF: 782.459.589-72 Cedente: BV FINANCEIRA

S/ACEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131027981 Espécie: Cédula de Crédito
BancárioApresentante: SERGIO SCHUIZE EADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento:
26/ll/2009 Valor: 13.280,64 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 10,88, Di-_
ligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24075 Sacado: SARA PAS'D\ CPF: 059.638.749-04 Cedente: MARCOS JOSE IREIS
CNPJ: 80.113.939/0001-00Número doTítulo: SAR.007 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Venci
mento: 14/11/2011 Valor: 155,00 liquidação após a intima,ção: R$lO,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24532 Sacado: VALMIR LUIS VICENTIN CPF: 798.830.959-53 Cedente: TONON
TINTAS ITDA CNPJ: 07.094.885/0001-84 Número do Título: 0339460200 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento:

14/ll/2011 Valor: 1.195,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23996 Sacado: VALNEI DA CONCEIÇÃO - COMERCIO CNPJ: 12.691.031/0001-15
Cedente: COOPERATIVADE CREDITO VALE DO ITAJAI CNPJ: 82.639.451/0001-38 Número
doTítulo: 001-RONEI/0001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 081ll/2011 Valor:
344,28 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$15,00
Protocolo: 24431 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI CNPJ:
82.639.451/0001-38 Número do Título: 001-RONEII0002 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data
Vencimento: 18/11/2011 Valor: 344,28 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24516 Sacado: VICK EXTRACAO DE SAIBRO ITDA CNPJ: 10.988.980/0001-
36 Cedente: BELLUNO FUNDO DE INVESI EM nm CRED - MUillSETORIAL CNPJ:
1O.338.49110001-39 Número doTítulo: 1.520/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por in

dicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 06/11/2011 Valor: 402,30
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00

Protocolo: 24449 Sacado: VlLMAR BERNARDO NUNES ME CNPJ: 07.051.648/0001-36 Ce
dente: GUARA PRINT IMPRESSOES DIGIWS LIDA CNPJ: 11.184.423/0001-25 Número do
Título: 380/ 1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECO
NOMICA FEDERALDataVencimento: 17/ 1112011 Valor: 80,00 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

-.

Guararnirim, 06 de dezembro de 2011.

CHRIS'D\ INGE H1LLEWAGNER, Interventora
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os formandos do ensino
fundamental e médio agra

decem
.

a oportunidade que o

Centro de Educação de Jovens e

Adultos de Guaramirim nos pro
porcionou, dando assim uma

virada em nossas vidas através
do conhecimento, pois nunca é
tarde para aprender. Pessoas que
não tiveram oportunidade quan
do jovem de frequentar uma sala
de aula ou sequer aprender a ler,
hoje estão indo rumo ao ensino

superior graças à dedicação e

disciplina do seu diretor profes
sor Irineu Pommerening, seus

educadores e educadoras, inclu
sive os colaboradores em geral.

O sonho de muitas pessoas
está sendo realizado neste mês de

dezembro, melhor presente não

existe, ser um cidadão reconheci
do por seus esforços. É através de
muita luta que se conseguem gran
des realizações e os colegas que não
conseguiram este ano realizar seus
sonhos com certeza conseguirão
em 2012. Desistir nunca. Particu

larmente, eu gostaria que os gover
nos federal, estadual e munícípal
olhassem com mais carinho esta

instituição "tão gloriosa e que faz
muitos corações batermais forte.

Luis CarlosOliveira
(Carioca), comerciante

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 5/12 às 6h45 o Sr. Orlando H. Toebe, com
idade de 59 anos. O' sepultamento será realizado hoje dia

6/12, às 1 Oh, saindo féretro da Capela Mortuária da Vila Len

zi, seguindo após para o Cemitério da Vila Lenzi.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
. Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br
site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato do Contrato n". 204/2011-PMS
Processo de licitação n", 141/2011 - PMS - Modalidade Tomada de

Preços na. 09/2011 - PMS
Contratante: MUNiCípIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o

na. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Cas

telo Branco, nO. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ

sob o no 03_620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, na.
1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa

Catarina, CEP: 89270-�00.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução
(com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da
pavimentação asfáltica das Ruas Acre, Jorge Lacerda e Palmeiras,
no município de Schroeder/SC, totalizando a área de 485,50 metros,
conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e de

mais anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório.

Valor total do contrato: R$ 349.786,72 (trezentos e quarenta e nove

mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos),
Data da Assinatura: 5/12/2011 - Vigência: 1/1/2012 até 31/12/2012

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá,
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC,
torna público pelo presente edital, que AMAURI INACIO DOROW, CI n° 1.261.903-5-SESP/SC, CPF
n° 501.381.549-53, empresário e sua esposa TÂNIA NIGIA DOROW, CI n° 1.980.969-SESP/SC, CPF
n° 577.038.849-87, do lar, brasileiros, casados pelo-regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência
da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Julius Verch n° 134, bairro Czerniewicz, nesta cidade;
requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na

Rua 1 074-Eurico Duwe, bairro Rio da Luz, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado,
aprovado pela Prefeitura-Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n° 146/2011, expedida em

25/05/2011, assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Antonio Carlos da Silva,
CREA n° 47483-8, ART n° 3977074-6. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total

de 50.000,00m2, sendo constituido de 6(seis) parcelas, sistema viário e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze)dias, contados da data da última publicação do

presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço
da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 29 de Novembro de 2011.
AOFICIALA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDITALDE INfIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço:RuaCeL ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro 89251-201- JARAGUADO SUL - se - Novo 'telefone/Fax: (47)3274-1700Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESlD
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ci
ência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no

prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto
e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 194667/2011 Sacado: AGOSTINHO FERNANDO ZIMMERMANN Endereço: RUAFREDERICO
CURT ALBERTOVASEL 324APTO 201 BLA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-560 Credor: CONDOMINIO RE
SIDENCIALORION Portador: - _Espécie: DMI - N'Titulo: 20lA092011 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
52,30 - Data para pagamento: 09/12/2011-Valor total a pagarR$117,57 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 52,30 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$9,6

Apontamento: 195232/2011 Sacado: AlLISON FREDERICO Endereço:WALDEMAR RAU 590 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-260 Credor: AHMAD ADNAN KARlM CELULARES ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItu
lo: 713 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 465,33 - Data para pagamento: 09/12/2011- Valor total a pagar
R$539,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 465,33 - Juros: R$ 1,86 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 194535/2011 Sacado: ANTONIO MARCOS MORAIS Endereço: RUA PAULO EGGERT 353 - la
raguá do Sul-SC - CEP: 89257-770 Credor: MECANlCA NECKEL IJ'DA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
07072011 A3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 167,00 - Data para pagamento: 09/12/2011- Valor total a
pagar R$245,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 167,00 - Juros: R$ 0,38 Emolumentos: R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 194878/2011 Sacado: AR! NUNES REPRESENTA OES IJ'DA Endereço: RUA PRES. EPITACIO
PESSOA 933 SL 301 - ]araguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor: ElETRO BUSCARIOm LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 0014163 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 276,00 - Data para pagamento:
09/12/2011-Valor total a pagarR$341,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 276,00 - Juros: R$ 0,64 Emo
lumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194786/2011 Sacado: ARTHUR DA SILVA PAZ Endereço: RUA PROF MARINA FRUTUOSO 909
101- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-500 Credor: CENTRO FORM COND LES IJ'DA EPP Portador: - Espécie:
DMI- N'Titulo: 28783 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 288,50 - Data parapagamento: 09/12/2011-Valor
total a pagar R$356,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 288,50 - Juros: R$ 3,75 Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 195220/2011 Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL HII.AMAR Endereço: RUA JOSE PAVA

NELLO, 150 - ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-110 Credor: MARMORARIA MULLER
lTDA Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 533-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 98,00 - Data para
pagamento: 09/12/2011-Valor total a pagarR$I68,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 98,00 - Juros: R$
0,35 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 195068/2011 Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLE OU SOLEI Endereço: RUA
EXP CABO HARRYHADUCH, 817 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: MARMORA
RIA MULLER LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 460-03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.274,00 - Data para pagamento: 09/12/2011-Valortotal a pagar R$1.348,66 Descrição dos valores: Valor
do título: R$1.274,00 - Juros: R$ 5,52 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 195077/2011 Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLE OU SOLEI Endereço: RUA EXP
CABO HARRYHADUCH, 817 - CENTRO - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor:MARMORARIAMUL
LER lTDA Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 421-04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 420,00 - Data

para pagamento: 09/12/2011- Valor total a pagar R$490,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 420,00
- Juros: R$I,82 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24
-----------------------------------------------------------------------,---------------------------------------------------_---

Apontamento: 194765/2011 Sacado: DESENruPIDORAJUNG GAMBIENTAL lTDAME Endereço: AVWAL
DEMARGRUBBA 4955 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: SAMUELJUNG Portador: JUNGTRANS
PORTES ECOMERCIO IJ'DAEspécie:DMI-N°Titulo: 18 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.800,00 - Data

para pagamento: 09/12/2011-Valor total a pagar R$2.962,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.800,00
- Juros: R$ 88,66 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 195115/2011 Sacado: DIAS E FEllER COMERCIO DE MEDIC lTOA Endereço: RUA JORGE
CZERNIEWICZ 397 LOJA 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: CERVOSUL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS IJ'DA. Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 206337211 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 911,52 - Data para pagamento: 09/12/2011- Valor total a pagar R$984,30 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 911,52 - Juros: R$ 3,64 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 195032/2011 Sacado: ELENElAMUllER Endereço: EXPEDICIONARIO ALFREDO BEIiNKE
638 AP 4 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-520 Credor: MARCIO ENKE Portador: - Espécie: DSI - N' Titulo:
202011006 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 550,00 - Data para pagamento: 09/12/2011- Valor total a
pagar R$622,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 550,00 - Juros: R$ 1,83 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;;-----------

Apontamento: 195245/2011 Sacado: ELIAS LOPES DOS REIS Endereço: RUA ANlDN FRERICH 380 - VILA
RAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: BORRACHARIA E COM DE PNEUS PORTALlTDAM
Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 917/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 420,00 - Data para pagamen
to: 09/12/2011- Valor total a pagar R$493,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 420,00 - Juros: R$ 1,26
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 194663/2011 Sacado: EUZABErE ELERTECIA Endereço: RUA JOSE POMlANOVlSK 246 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: JERRYROBERTOBRANDES - ME Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo:
2062-A006 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.104,00 - Data para pagamento: 09/12/2011- Valor total a
pagarR$2.l78,l6 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.104,00 - Juros: R$ 3,50 Emolumentos: R$ 10,85-
Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 194740/2011 Sacado: ERMES SILMAR PIECKARZEWICZ Endereço: RUA JOSE EMMENDO
ERFER 851 APTO 103 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor: RESIDENCIAL SAN RAPHAEL Portador:
- Espécie: DMI- N'Titulo: 103 - 11111- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 256,96 - Data para pagamento:
09112/2011- Valor total a pagarR$327,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 256,96 - Juros: R$I,l1 Emo
lurnentos: R$I 0,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 195119/2011 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL lTDAME Endereço: RUA JOAOWlEST JU
NIOR 969 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: MACRO F-ACTORINGEFOMENTOMERCANTIL lTDA
Portador: COMERCIO DEPRODUTOS Espécie: DMI - N'Título: 000838101- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 3.538,60 - Data para pagamento: 09/12/2011- Valor total a pagar R$3.621,39 Descrição dos valores: Valor

do título: R$ 3.538,60 - Juros: R$10,61 Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$17,28

Apontamento: 194742/2011 Sacado: FABIO MONN Endereço: RUA LEOPOLDOMAHNKE 35 APTO 402 - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIALPlATANUS Portador: - Espécie:
DMI- N'TItulo: 9200009389 - Motivo: falta depagamentoValor: R$199,78 - Data parapagamento: 09/12/2011-
Valor total a pagar R$265,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 199,78 - Juros: R$ 0,86Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194730/2011 Sacado: FlAVIO RODRIGO DE OUVEIRA E ClA lTDA Endereço: RUA BERNAR

DO DORNBUSCH 700 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: RICHTER SCHNAPS COMERCIODE BE
BIDAS IJ'DAME Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 007198 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.140,79
- Data para pagamento: 09/12/2011-Valor total a pagar R$1.212,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.140,79 - Juros: R$ 2,66 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 195130/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONFECCOES lTDA Endereço: R PAUUNA DEMATHE
Plcom 81- JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BARRA BENEETEXTlLlTOAME Portador: - Espécie:DMI- N'
TItulo: 3906 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 263,70 - Data para pagamento: 09/12/2011- Valor total a
pagar R$335,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 263,70 - Juros: R$ 1,49 Emolumentos: R$1O,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 195045/2011 Sacado: FRANCISCOALVES O EDITOR ME Endereço: BERNARDO DORBUSCH
800 - BAEPENDf - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: EUROENG INDUSTRIA DE PRODUTOS ELE
TRONlCO Portador: - Espécie: DMI-N°TItulo: 1642 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 780,00 - Data para
pagamento: 09/12/2011-Valor total a pagar R$853,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 780,00 - Juros:
R$ 4,68 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 194861/2011 Sacado: GELSON SILVEIRA MEIRELES Endereço: RUA FREDERICO BARG 100-

Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: FM COM DE BRINQUEDOS LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N'
TItulo: 2325-9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 306,51 - Data para pagamento: 09/12/2011-Valor total a
pagar R$377,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 306,51 - Juros: R$ 1,43 Emolumentos: R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 194750/2011 Sacado: GUSTAVO FEUPEMARCEUNO Endereço: TEREZAMARW FLORIANO
88 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: VALDOCIR HAASME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 29410-1
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 311,50 - Data para pagamento: 09/12/2011-Valor total a pagarR$381,67
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 311,50 - Juros: R$I,03 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 194762/2011 Sacado: GUSTAVO FEUPE MARCEUNO Endereço: TEREZA MARW FLORIA
NO 88 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: VALDOClR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
29198-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.100,00 - Data para pagamento: 09/12/2011-Valor total a pagar
R$1.173,9ODescrição dos valores: Valor do título: R$1.100,00 - Juros: R$ 4,76Emolumentos: R$10,85 - Publica

ção edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 19516112011 Sacado: IRINEU MILBRATZ Endereço: RUA ANGELO RUBINI, 555 - BARRA DO
RIO CERRO - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-250 Credor: CONCREPOSTE IND E COM DE ARTEFAIDS DE
CONCRETO L Portador: - Espécie: DM - N° TItulo: ooo148A- Motivo: falta de pagamento Valor: R$9.550,00
- Data para pagamento: 09/12/2011- Valor total a pagarR$9.768,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$
9.550,00 - Juros: R$143,25 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligên
cia: R$ 20,31

Apontamento: 194738/2011 Sacado: JAIBORA DE OUVEIRA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 570
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-101 Credor: IMOBILlARIA ClZESMOB lTOA Portador: - Espécie: DMI- N'
TItulo: 06/2011003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 500,00 - Data para pagamento: 09/12/2011- Valor
total a pagarR$571,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 2,16 Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 195028/20ÚSacado: JOSNEI FERREIRA Endereço: R ELISAWOLKMANN MAASS 103 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-642 Credor: T E S COM E REPRESENTACOES lTOA ME Portador: - Espécíe..
DMI- N"Titulo: 055003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.000,00 - Data para pagamento: 09/12/2011-
Valor total a pagarR$1.080,06Descrição dos valores: Valor do título: R$1.ooo,OO - Juros: R$ 3,33 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 194934/2011 Sacado: JSKSERVlCOS DEREBOQUE IJ'DAME Endereço: RUAMlCHEUCRIS
TINA BARTEL 99 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-120 Credor: UNI<COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR
TADORA lTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 55160-1/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 570,00
- Data para pagamento: 09/12/2011- Valor total a pagar R$640,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$
570,00 - Juros: R$ 1,33 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 194811/2011 Sacado: KATlA LEIlCIA DA ROSA Endereço: RUA ALVINOWOLPI 90 - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: 89266-600 Credor: COOPERATIVA DE CREDITOVALE DO ITAJAl-VlACREDI Portador: STE
CKLING COMERCIO E Espécie: DMI- N'Titulo: 420/0001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 206,25 - Data

para pagamento: 09/12/2011- Valor total a pagar R$286,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 206,25
- Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,89

Apontamento: 195106/2011 Sacado: LAUPS COM.DE LAM.,FER.EREPRES. Endereço: RUAPREEWALDEMAR
GRUBBA 1922 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: REHAU INDUSTRIALIDA Portador: - Espécie: DMl - N°
TItulo: 34247/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 534,60 - Data para pagamento: 09/12/2011-Valor total a
pagar R$61O,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 534,60 - Juros: R$ 1,78 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 194727/2011 Sacado: LEANDROBAHIENSE FERNANDES Endereço: RUAPEDRO GESSER206
CASA - Iaraguá do Sl�-SC - CEP: - Credor: COMERCIO DE CELULARES BANDEIRA LIDA ME Portador:
- Espécie: DMI - N' TItulo: 0793009 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 131,00 - Data para pagamento:
09/12/2011-Valor total a pagar R$207,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$13I,00 - Juros: R$I,48 Emo
lumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 194836/2011 Sacado: LEHMERT RESTAURANTE BAR LTDA Endereço: RUA OLIVIO DO
MINGOS BRUGNAGO 501 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: TELEVlSAO LAGES lTOA Portador:
- Espécie:DMI- N'Titulo: UNI040776 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 829,12 - Data para pagamento:
09/12/2011-Valortotal apagarR$892,99 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 829,12 - Juros: R$ 3,86 Emo
lumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 194920/201 � Sacado; LETIClA S)LVADE SOUZA Endereço: RUAEMMASCHMIDT 226 - JOAO

Programação:
Jornal da Band .. Das 6�00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronco - Das 7:00 h as 9:00 h
Humor e irreverência na sua manhã!

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

partlcípaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programa daJarde .. Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades., prêmios. 'e a partiCipação do ouvinte

Apresentação: Marcelo Straok

TOZINl- CORUPA-SC - CEP: 89278-000Credor: HANSATURTRANSPORTEE'I1JRlSMO lTDA Portador: - Es

pécie:DMI - N°Titulo: 7958 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$I60,OO - Data para pagamento: 09/12/2011-
Valor total a pagarR$265,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$I60,OO - Juros: R$ 0,48 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 194726/2011 Sacado: LG TRANSPORTE lTDA ME Endereço: RUA JOSE EMMENDOERFER
1123 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: CARROCARIAS ARGI IJ'DA Portador: - Espécie: DMI- N'
TItulo: 3301111- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 256,10 - Data para pagamento: 09/12/2011-Valor total
a pagarR$325,66Descrição dos valores: Valor do título: R$256,10 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos:R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 194446/2011 Sacado: LUCIANO KROGEL Endereço: ESTRADA GERAL BRACINHO(NO JATO
DE AREIA) LADO ESQUERDO GALPAO - SCHOROEDER-SC - CEP: - Credor: FLORDUARDO VIEIRADA
ROSA Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: SN - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 12.000,00 - Data para
pagamento: 09/12/2011-Valor total a pagarR$12.l75,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$12.000,00-
Juros: R$ 80,00 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 40,90

Apontamento: 195098/201 I Sacado: MECANICA JSK IJ'DAME. Endereço: RUA MICHELE CRISTINA BAR
TEL99 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89257-120Credor: COREMMAlTOA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
0705587601- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 243,10 - Data para pagamento: 09/12/2011-Valor total a

pagar R$318,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 243,10 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$10,85 - Pu

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

Apontamento: 194741/2011 Sacado: MICHELE PFEFFER Endereço: RUALEOPOLDOMAHNKE35 APTO 503
- CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIALPLi\D\NUS Portador:
- Espécie: DMI- N'Titulo: 9200009427 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$106,87 - Data para pagamento:
09/12/2011-Valor total a pagarR$I71,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$I06,87 - Juros: R$ 0,46 Emo
lumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

-- Apontamento: 195133/2011 Sacado: MILENA DE UMA MACHADO Endereço: RUA CHRISTINA ENRI
CONI MARCATTO 44 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-423 Credor: KRAMARO CONFECCOES LTDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 000392-007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 363,06 - Data para
pagamento: 09/12/2011-Valor total a pagar R$433,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 363,06 - Ju
ros: R$ 0,96 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 194758/2011 Sacado: MlREUA DE OUVEIRA Endereço: RUA ROBERTO ZlEMANN 1749
CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: COMERCIO DE CELULARES BANDEIRA lTDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5061009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 46,40 - Data para pa
gamento: 09/12/2011- Valor total a pagarR$116,06Descrição dos valores: Valor do título: R$ 46,40 - Juros:
R$ 0,52 Emolumentos: R$10,B5 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 19418112011 Sacado: NADDYCOMERCIO DOVESTUAR!O IJ'DAME Endereço: RUA PAULO
EGGERT 87 SALA 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-770 Credor; SThR LUCK IJ'DA Portador: - Espécie: DMI
- N' TItulo: 4295/007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 556,85 - Data para pagamento: 09/12/2011-Valor
total a pagarR$636,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 556,85 - Juros: R$1,48 Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 194950/2011 Sacado: NEUMARCHI REPRESENTACOES COMER Endereço: R PAULO
PAPP 133 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-420 Credor: HARD COM FlXADDORES RESINAS IJ'D Portador:
- Espécie: DMI- N° TItulo: 019702/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 242,27 - Data para pagamento:
09/12/2011-Valor total a pagarR$308,28 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 242,27 - Juros: R$1,45Emo
lumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194862/2011 Sacado: REJANE CLYMENE ROCHA Endereço: RUAWAlTER JANSSEN 50APTO
104 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-340 Credor: CONDOMINIO EDIFICIO GAlA Portador: - Espécie:
DMI-N'Titulo: 0000000647 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 401,90 - Datapara pagamento: 09/12/2Q11-
Valortotal a pagarR$468,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 401,90 - Juros: R$ 1,87 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194746/2011 Sacado: RENAN DE OUVEIRA CAMARA Endereço: RUA AV PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA 4885 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: O RT SOM EACESSORIOS AU
TOMOTIVOS lTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 7739-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.000,28 - Data parapagamento: 09/12/2011- Valor total a pagar R$1.077,97 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.000,28 - Juros: R$ 4,00 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 18,79

Apontamento: 194737/2011 Sacado: RENATA CRISTINA DEABREU Endereço: RUAFRIEDRICHWIIHELM
SONNENHOHL 462 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-320 Credor: ALL CEBEL E IDIOMAS lTDAME Porta
dor: - Espécie: DMI- N' TItulo: 1542 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 195,00 - Data para pagamento:
09/12/2011-Valor total a pagarR$268,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$195,00 - Juros: R$ 2,53 Emo
lumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 194899/2011 Sacado: RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPESTRE lTDA ME. Ende

reço: RUA R 857 COG SOHNSTlEFE JGS 473,290 - RIO DA LUZ - laraguã do Sul-SC - CEP: - Cre
dor: MINERVA SA Portador: - Espécie: DM - N° TItulo: 050498/A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.544,50 - Data para pagamento: 09/12/2011- Valor total a pagar R$1.811,22 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.544,50 - Juros: R$ 191,51 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

-'"
---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 194769/2011 Sacado: SANDRA DOS SANTOS Endereço: RUA WAlTER BREITHAUPI 139
APTO 202 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-540 Credor: PODERIMOVEIS lTDAME Portador: - Espécie:DMI
N°TItulo:'0000008575 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 900,22 - Data para pagamento: 09/12/2011-Valor
total a pagar R$967,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 900,22 - Juros: R$ 2,70 Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194728/2011 Sacado: SONlA BE.AJ'RlZ CONTI Endereço: GEORG N1EMANN JARDIM EUROP
- BLe ESP 301- BAEPENDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-090 Credor:M&M INDUSTRIAECOMERCIODE
MOVEI Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 000034/001- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 570,00 - Data

para pagamento: 09/12/2011- Valor total a pagar R$641,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 570,00 -

Juros: R$ 2,47 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
06112/2011. Jaraguádo Sul (SC), 06de dezembro de2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 45
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Especialista em
enxaim.el fala
sobre processo

PRESERVAÇÃO

Recursomunicipal
restaura imóvel
Construída em 1924, a casa da família

Friedel, em estilo enxaimel, passa por
uma remontagem total de sua estrutura

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

LORENA TRINDADE

Oitenta e sete anos de histó

ria espalhados pelo chão. A

casa da família Friedel, número
1749 da rua Roberto Ziemann,
no bairro Amizade, foi completa
mente desconstruída. Mas, a in

tenção não é apagá-la da memó
ria jaraguaense. Pelo contrário,
o patrimônio foi contemplado
com R$ 39.900 pormeio do edital
do Fundo Municipal de Cultura

para passar por uma restauração.
A obra do início do século 20 foi
construída em estilo enxaimel

por Alberto Friedel. Desde sua

'conclusão, em 1924, ninguém
que não tivesse o sobrenome

Friedel habitou a casa de 145 me

tros quadrados.
Dona Lili Friedel, atual pro

prietária, herdou o imóvel dos

avós de seu marido, Donato Frie
del, que faleceu há oito anos. Lili

conheceu a construção colonial

em 1970. Ela e Donato viveram

durante seis anos na moradia. A

ideia da restauração não surgiu
intencionalmente. "Queríamos
demolir a casa para construir

uma nova. Foi quando soubemos
que ela é tombada pelo patrimô
nio histórico", conta. Conforme
Lili, a Fundação Cultural inter-

feriu sugerindo a Darlei, um de

seus filhos, que desenvolvesse o

projeto para concorrer a recursos
para a restauração.

O imóvel continuará perten
cendo aos Friedel e não ficará dis

ponível para visitação pública. No
entanto, Darlei gostaria que a co

munidade acompanhasse a mon

tagem da estrutura de madeira,
que vai até esta sexta

- feira. Ao fim
da restauração, que ainda não tem
data para terminar, a casa ficará de

presente para a netamais velha de

Lili, Mirella de Oliveira, 21 anos.

"Quero manter a casa na nossa

família. Está há tantas décadas

com a gente, tem que continuar",
declara. Ontem foi o primeiro dia

de montagem. Lili opina e obser

va cada detalhe do processo. "Essa

construção tem valor sentimental

para nós", finaliza.

Madeira por madeira em um

desenho lógico. É assim que tra

balha a equipe de Paulo Volles,
especialista na construção e res

tauração de casas enxaimel. Ele

reside em Blumenau e há três

anos trabalha exclusivamente

com residências deste tipo. "Esta
é a nona casa que fazemos e a

terceira restauração", diz. Embora
Paulo explique sobre o processo
como se fosse algo simples, pode
não parecer para um leigo. A casa

é toda desconstruída, a madeira

é retirada e vai até Blumenau. Lá,
o material recebe um tratamento

contra cupins e umidade. "Nume

ramos as peças e montamos como

estavam", explica. O arquiteto e fis

cal do Patrimônio Histórico, Carlos
Baratto, explica que amontagem da

estrutura é só aprimeiraparte. "Para
continuar a restauração, a família
Friedel precisa concorrer a outro

edital", lembra. Atualmente, mais
duas construções de Jaraguá estão
passando pelo mesmo processo.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Lili Friedel presenteará a netaMirella com a casa assim cple estiver pronta. A intenção é que o imóvel permaneça com a família Friedel

De hoje até sexta-feira, dia 9,
os pais que cadastraram, entre
os dias 7 a 11 de novembro, os
nomes de seus pequenos para

vagas dos Centros de Educação
Infantil devem ser contatados

Alunos começam a ser chamados nas creches
pelas instituições., Os agenda
mentos para que os pais com

pareçam às creches e matricu

lem seus filhos devem ser feitos

das 8 às llh30 e das 13 às 17h.

De acordo com a diretora de

-�------

Educação Infantil da Secreta- pita e, em um segundo momen
ria da Educação do Município,' to, por ordem de chegada. Até a

Graciosa Fock, a seleção é reali- tarde de ontem a' diretoria não

zada por um sistema que elege tinha o número de vagas nas

as famílias a serem contempla- crecehs e cada escola estava

das com base na renda per cJ-· !;�espodsáver'lrpela contagem.

Segundo Graciosa, em 2011

cerca de 500 alunos não foram
chamados. "Nossa tentativa

é reduzir, cada vez mais, este
número", declara. Mais infor

mações pelo: 2106-8246.
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PRIMEIRA DI

Dez vezes Grêmio
Esportivo Cruz deMalta
Em jogo marcado por
lances polêmicos e

defesas do goleiro Cris,
o Cruz de Malta festeja o

decacampeonato
JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Enquanto oVasco empatava e dava adeus às
chances de título no Campeonato Brasileiro,

um outro time simbolizado pela Cruz de Malta
soltava o grito de campeão, mas em Jaraguá do
Sul. Pela décima vez, o Grêmio Esportivo Cruz
de Malta conquistou a competição mais impor
tante do futebol amador do Vale do Itapocu, a
PrimeiraDivisão da ligaJaraguaense deFutebol.

Jogando no estádio Eurico Duwe, os

cruzmaltinos ficaram no empate em 1 a 1

com o João Pessoa. Como haviam vencido o

jogo de ida por 2 a O, fora de casa, voltaram
a festejar o título depois de dois anos. Um

público estimado pelaPolíciaMilitar em 600

pessoas prestigiou a decisão no Rio da Luz.

o jogo
o João Pessoa precisava vencer por dois

gols de diferença, mas nem teve tempo de se

ajeitar em campo e acabou buscando a bola no
fundo da rede. Logo no primeiro minuto, Adria
no cobrou falta na área e Thiago desviou de ca
beça, com um leve toque, tirando o goleiroAlan
da jogada. "Fazer gol é importante. Fazer gol
numa final é aindamais", festeja o zagueiro.

Sem outra alternativa, o Vovô se atirou ao

ataque. Foi quando brilhou a estrela do golei
ro Cris, que realizou difíceis defesas e segurou
o ataque do João Pessoa até o último lance do

jogo, quandoWagner invadiu a área driblando
e foi derrubado por Nino. O próprio Wagner
cobrou o pênalti, com categoria, marcando
seu décimo segundo gol na competição.

"Soubemos jogar pelo resultado", festeja
Cris, herói da tarde cruzmaltina. Do outro

lado, o João Pessoa reclama de dois lances,
ambos na primeira etapa. No primeiro, Bi
cudo marcou, mas teve seu gol anulado por
impedimento. No segundo, Natan avançou
em velocidade e foi derrubado sobre a linha
da grande área. Pênalti, que árbitro Luis Car
los Pereira (CBF) marcou como falta, por in
dicação do bandeirinha.

Retrospecto
A campanha do Cruz de Malta foi marcada

por nove vitórias (56%), cinco empates (32%)
e duas derrotas (12%), 24 gols marcados (1,5
por partida) e 10 sofridos (0,6 por partida),
um saldo positivo de 14 gols. O clube faturou
também o troféu na categoria Aspirante, e de
forma invicta, após superar oVitória por 2 a 1,
na segunda partida da decisão.

HENRIQUE PORTO

� .

Conquista fechou com chave de 01U'0 as festividades do cinqüentenário do clube

Vice-campeão,mas de cabeça erguida
Se a primeira partida decisiva

do Campeonato Catarinense da
Divisão Especial foi emocionan
te, a segunda pode ser classifi
cada como épica. De lamentar
o fato de o título ter ficado com

o Concórdia, que venceu a ADJ /
FME por 6 a 5 na noite de domin

go' no Oeste catarinense.
Os comandados de Renato

,

Vieira fizeram um grande jogo,
mas pecaram novamente nos

momentos decisivos. Abriram 2 a .

O em doze minutos, gols de Xoxo
e Felipe, obrigando o técnico Ser

ginho Schiochet a utilizar o golei
__

ro linha ainda na primeira etapa.
Mas foi no segundo tempo

que a partida ganhou em emo

ção. Os donos da casa desconta
ram aos 51 segundos, com Felipe
Santos. Umminuto depois, Jonas
marcou para a ADJ/FME. Mais
um minuto e Vitor anotou para
o Concórdia. Gabriel empatou a

partida aos 12, mas Diogo recu-

perou a vantagem jaraguaense
dois minutos depois. A equipe
ainda comemorava, quando Fe-

Time lutou, mas se contentou
com o vice-campeonato

lipe Santos devolveu a igualdade
ao placar.

O minuto e meio final foi

imprevisível. Primeiro Felipe
marcou o quinto gol jaragua
ense. Na sequência, Maran des
contou em cobrança de pênalti.
E quando restavam 15 segun
dos, o mesmo Maran não des

perdiçou uma cobrança de tiro

livre, virando a partida e dando
números finais à decisão.

"Uma final é norteada por de
talhes e hoje nossa equipe não

conseguiu fazer esses detalhes
fecharem a nosso favor", analisa
,Vieira. "Estivemos bem, tranqui
los, com posse de bola, mas no

final faltou um pouco de experi
ência", lamenta Xoxo. "Saímos de
cabeça erguida, pelo bom traba
lho que fizemos", conclui.

o jovem'Felipe dos
Santos, de 17 anos,
foi o artilheiro do

time e' do célmJ)eonato
com 17 gols.'
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Júlio César celebra
conquista histórica
,

Unico prata da casa entre os titulares,
goleiro comemora o título da redenção

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Encerrado o jogo de domingo
no Pacaembu, enquanto o

técnico Tite e o presidente An

dres Sanchez se abraçavam e vá

rios jogadores do Corinthians se

ajoelhavam, o goleiro Júlio César

corria em direção ao alambrado.
Ficou durante quase um mi

nuto gritando cara a cara com os

torcedores. Em seguida, desaba
fou aos microfones. "Pode acon

tecer o que for daqui para frente,
eu vou ficar marcado para sem

pre na história do Corinthians".

Para Júlio César, não é pouco.
Único jogador titular formado
nas categorias de base do clube,
atravessou o ano sendo contes:'

tado. Quando falhou na final do

Campeonato" Paulista, o Corin

thians correu para contratar Re

nan, revelação do Avaí, com pas

sagem pela Seleção Brasileira.
Não bastasse a sombra que

o clube lhe impôs, Júlio César se

machucou com gravidade contra
o Botafogo - ficou famosa a foto

de seu dedo mindinho todo tor

to - e acabou fora de cinco jogos
da equipe. Renan não conseguiu"
se segurar entre os titulares, e a

volta de Júlio César virou uma

questão de sobrevivência para o

Corinthians no torneio.
"Eraum sonho de criança", disse

o jogador, que fazia parte do elenco
campeão de 2005 e do rebaixado

em 2007. "Sonho realizado". Teve

atuação segura contra o Palmeiras,
sobretudo nas bolas paradas, prin
cipal arma do adversário. E come

morou a expulsão de João Vitor no
meio da confusão generalizada.

Dirigentes do Corinthians ju
ram que não pretendem contra

tar outro, goleiro para a disputa
da Libertadores.

ItA gente merece mais do que

ninguém esse título", declarou o

zagueiro Paulo André. "Era para
ter" acabado semana passada, a

gente não merecia sofrer tanto",
completou.

MAURÍCIOVAL/VIPCOMM

Apesar dos sálários atrasados, Ronaldinho deseja permanecer no Flamengo

Permanência de Ronaldinho está indefinida
Sem receber há três meses da

Traffic, o meia-atacante Ronal

dinho deixou em aberto a sua

permanência no Flamengo. ItA

situação não é tão simples assim.
Vamos conversar a partir de ago
ra. Uma nova empresa pode apa
recer", disse o jogador, que de

monstrou a intenção de encerrar

sua carreira na Gávea.

Parceiro. do clube na contra

tação do jogador, a Traffic deve

ouase R$ 3 milhões ao meia. O

salário do atleta é de aproxima
damente R$ 1,3 milhão por mês,
dos quais a empresa é responsá
vel pelo pagamento de cerca de

R$ 1 milhão mensal. Pelo contra

to, a Traffic recuperaria parte de

seu investimento negociando o

patrocínio principal do clube, o

que não ocorreu.
Contrato à parte, Ronaldinho

comemorou a classificação para
"a Libertadores do ano que vem.

"Conquistamos a vaga e estou

muito feliz por isso. Foi um ano

maravilhoso paramim. Pormim,
encerraria a carreira aqui", conta
o meia-atacante. I \

':'1' ii 1,I,lllIllll11lJl Iii

DIVULGAÇÃO/NlKE FUTEBOL

De questionado a unanimidade,
Júlio César comemora com a torcida

'I
,.
·'-'""fili'

"

Boca runiors retorna à
ilii

Libertadores daAmérica
O Club Atlético Boca Iuniors

I

conquistou domingo o Campeo
natoArgentino após vitória sobre
o Banfield, por 3 a O, 'no estádio

La Bombonera, em Buenos Aires.
A conquista do torneioApeítura -

hª também o chamadp Clausura,
no primeiro semestre - acontece
,três anos apÓs,Q :ú1tima títu}o na:;::
cional do Boca.

C�rh �"cb'

eliminou da última parti
cipação' em 2008; Gran

de rival do Boca e maior

. CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO

7° Figueirense
8° Coritlba
9° Botafogo
10° Santos

11° Palmeiras

12° Grêmio
13° Atléticry.GO
14° Bahia

15° Atlético-MG

16° Cruzeiro

lr Atlético-PR
". 18° Ceará
". 19° América-MG
". 20° Avaí
".

60 ,38, 1 "
12,10

,
57 : 43 14'53

,59 J3� 1� 11111157f46 '111\54
58 :38 1513!10,46[45 11 '51
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I 1 1 i r .. t
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Classificados Copa Sul-Americana

". Rebaixados para Série B
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IIOMICÍDIO

Adolescente
é acusadode
assassinato
Menor de 17 anos, que está internado,
foi ouvido no hospital ontem à tarde e

afirmou ter agido em legítima defesa

SCHROEDER

CAROLINA CARRADORE

Odelegado Walter Santin ou

viu ontem à tarde o depoi
menta do adolescente de 17 anos

acusado de ser o autor da facada

que matou Fernando José Brida
rolli, 31 anos, na madrugada do
último domingo, em Schroeder.

O adolescente, que também foi

ferido, segue internado no hos

pital São José, em Jaraguá do Sul.
Em seu depoimento, o menor

alegou legítima defesa e afirmou

que usou o facão para se defen
der. O delegado deve pedir a

apreensão do acusado assim que

ganhar alta do hospital. Em se

guida, ele ficará à disposição do
Poder Judiciário.

Segundo o delegado, a con

fusão iniciou quando três jovens
que saíam de uma festa come

çaram a fazer algazarra na rua

Jaraguá, em Schroeder. Um mo

rador da via, conhecido como

Vítor Vergílio Brandão, 21 anos,

que estava indo para um encon

tro automotivo, passou a discutir

com o trio. No meio da discussão,
ele pegou um facão e agrediu o

menor que sofreu cortes profun
dos no braço e também foi ferido
na mão, ao arrancar o facão das
mãos do agressor.

Ao escutar os gritos, Fernan
do, cunhado de Vítor, saiu de

casa na tentativa de defender

o parente. Ele foi agredido pelo
menor, que mantinha na mão o

facão. Fernando levou uma faca
da no pescoço. Foi encaminhado
ainda com vida ao hospital pela
família, mas morreu ao dar en
trada na instituição. Vítor está

detido no Presídio Regional de
Jaraguá por lesão corporaL

Acidente na Serra de Pomerode

interdita trânsito poruma hora
Um acidente entre uma Fiori

no e um caminhão interditou o

trânsito por cerca de uma hora,
na Serra de Pomerode, na SC-

416, por volta das 17h de on

tem. Apesar do estado dos dois

veículos, ninguém ficou grave
mente ferido.

O motorista da Fiorino, Celso
Conche de Souza, 44 anos, seguia
na rodovia quando, em uma cur-

va, bateu de frente contra um ca

minhão guiado por Diomar dos

Santos, 38 anos.
Ambos tiveram que ser reti

rados das ferragens pelos Bom

beiras de Pomerode. Apesar do
susto, Celso que seguia para uma
estamparia de sua proprieda
de em Pornerode, foi levado ao

hospital São José, em Iaraguá,
com dores no peito e lesões na

face. Ele foi medicado e passa
bem. Já Diomar, nada sofreu.

Ainda assustado, o motorista do
caminhão contou o que aconte

ceu. "Esse trecho é perigoso, o

motorista da Fiorino fez a curva

e quando me viu tentou desviar,
mas não conseguiu. Graças a

Deus nada mais grave aconte

ceu", diz Diomar, que carregava

ração para Jaraguá do Sul.

MARCELE GOUCHE

TObO QU� ACONTECE EM JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM,
MASSARANDUBA, CORUPÁ E SCHROEDER VOCÊ LÊ AQUI!
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Jantar reuniu cerca de 200
Corretores de Imóveis
No último dia 02 de dezembro, a AIJS (Associação das Imobiliárias de
Jaraguá do Sul) promoveu um jantar de confraternização para
encerramento das atividades 2011 .

O evento foi realizado na Recreativa da Duas Rodas e reuniu cerca de

200 profissionais da área, além do delegado regional do Creci/SC, Sr. Joel

Mendes.

Durante o Encontro, o presidente da entidade, Ednilson dos Passos,
destacou as atividades realizadas durante o ano, agradeceu o apoio e

desejou um feliz 201 2 a todos.

Imobiliária Leier Equipe Imóveis Planeta Vilson Silveira Corretor de Imóveis Girolla Imóveis

Equipe Ivana Imóveis Imobiliária luna Vivenda Imóveis, .

Momento do jantar e
confraternização
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