
INVESTIMENTO
Inauguração da Rede

Fort Atacadista acontece

nesta sexta-feira.

LOURIVAL KARSTER

Boa leitura
Jornalista e escritor,

Fernando Bond lança "Eu,
Você e os Outros" com sessão
de autógrafos nesta quarta

feira naGrafipel.
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ESTELIONATÁRIO É PRESO MARCELE GOUCHE

GOLPISTA Joselério dos Santos, de camiseta branca, foi preso ontem. Ele é acusado de lesar
mais de 20 pessoas oferecendo ma computador porma preço bem abaixo domercado,
cobrandowna entrada de R$ 200, sem nunca entregar os equipamentos. Página 23

Festas e férias:
,

epoca em que o
abandono dobra

Segunda reportagem es- mais nesta época do ano madas entre os meses

pecial de verão do jornal dobra. Segundo dados de dezembro e janeiro.
O Correio do-Povo alerta da Ajapra (Associação Hotéis e cuidador domi
sobre um problema an- Jaraguaense Protetora ciliar podem ser boa al

tigo e até hoje sem solu- dos Animais), são regis- ternativa para quem vai

ção. O 'abandono de ani- trados emmédia 60 cha- viajar. Páginas 4 e 5

Dias decisivos
•

para conseguir
vaganaUFSC

E N

ontem, 330 candidatos
fizeram provas para tentar
uma vaga naUniversidade
Federal de Santa Catarina.
Este ano, o ColégioMarista
São Luís, no Centro de Iaraguá
do Sul, foi um dos locais de

.

prova para os residentes
na região. Página 19

Seara fecha
e 890 pessoas
são demltídas

ocorreu na última sexta
feira. O presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
das Indústrias de

Alimentação de Jaraguá
do Sul,Valcir Braga, critica
atitude da empresa e diz que
demissões deveriam ter sido
feitas aos poucos. Página 20

INVICTO

Alberto Bauer é ouro
naOlimpíada Escolar
DE FORMA INVICTA, OS

garotos daEscolaAlber-'
to Bauer conquistaram o

inédito título das Olimpíadas
Escolares (de 15 a 17 anos),
namodalidade de futsal

ses ..... / ... tH
ur.o,uu
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masculino. Foram 23 vitórias
em 23 jogos. Na final, a equipe
catarinense derrotou o Colégio
SantaEmflia (PE) por 3 a O, no

ginásio daUniversidadePositi
vo, emCuritiba. Página 21
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Comandados do técnico llugustinho
Ferrari venceram todos os seus jogos

,
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I. PERi()DO
N 11 0/0 30.NOVEMBRO.20 II

D Q,070% 12.DEZEMBRO.2011

1 CUB 1.127,75 DEZEMBRO.2011

C BOVESPA iJ -1.53% 12.DEZEMBRO.20I1

A POUPANÇA 0,5257 12.I:,>EZEMBRO.2011

D CÂMSIO CQMPltA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EN R$) 1,8430 1,8445 1//11 2,14%
R

.
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7300 1,8700 'dll 0,54%

E EURO (EMR$) 2,4311 . 2,�329 e/Ir 1,16%
S ÉIBRA (EM R$) 2,8720 2,8741 2,06%

--

Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Seara
Embora já esperado, o encerramento das atividades da Seara no município é
uma perda significativa, pois, além dos 890 empregos perdidos, tem um profundo
impacte sobre os 200 fornecedores integrados, isto é, os donos de granjas de
criação. O transporte dos frangos para abate não pode ser feito a uma distância
muito longa e, por isto, é uma atividade seriamente ameaçada, Embora certamente
haverá ocupação para a cerca de metade dos elnpregados diretos da elnpresa que
tnOranl na região, fica ainda mais fragilizada a produção rural'no nnudcípio ..A dona
(,la Seara - Marfrig -Juta para se tornar lucrativa e alénl disto está. assuulhndo rnais

-,- urna série de ativos da HHFoods o que dificuíta qualquer out.ra.. soluç,ão.

Bolsas de pós
graduação'
Estão abertas até o próximo dia
6 de janeiro as inscrições para
o Programa de Bolsas do Fundo
de Apoio à Manutenção e a�
Desenvolvimento da Educação
Superior- Fumdes, instituído
pela Lei Complementar n° 407,

.

de 25/01/2008. O programa
estadual prevê a concessão de
bolsas integrais de estudo a

alunos da pós-graduação,
.economicamente carentes,
incluindo matrículas e todas
as mensalidades do curso,
sendo que o valormáximo do
benefício não pode superar
dois salários mínimos.

Informações sobre como
concorrer a uma bolsa podem
ser obtidas através do site:

www.sed.sc.gov.br.

Rodollo Franci'sco Hullenüessler
Mais que merecida a homenagem que este grande empresário recebeu naAssembleia Legislativa
ontem. Trata-se de U:ql reconhecimento não só a sua atividade como dirigente da Duas Rodas
mas também a sua participação em diversas outras atividades, pois entre outras coisas, .foi

.

presidente do Sindicato das Indústrias da Alimentação de Jaraguá do Sul, presidente da

Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, ativo-membro de clube de serviços, entusiasta pela
preservação da cultura alemã e, atualmente, a atividade que está viabilizando a transformação
do Hospital e Maternidade Jaraguá em um centro de atendimento cardiológico. São muitas
atividade comunitárias a ponto de ficar a certeza de que merece muito mais homenagens.
Parabéns também para o deputado Carlos Chiodini que'viabilizou esta homenagem. '

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N°04613
1 ° 63.986 600.000,00
2° 59.249 12.000,00
3° 27.575 9.000,00
4° 25.091 7.410,00
5° 11.045 6.000,00

QUINA
SORTEIO N° 2768
07-18-49-56-75

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 694

01 - 03 - 06 - 08 - 09
10 -11-14 -15 -16
18 - 19 - 20 - 21 - 24

MEGASENA
SORTEIO N° 1344

08 - 19 - 21 - 36 - 42 - 59

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1200
01 - 09 - 11 - 14 - 17

31 - 34 - 40 - 42 - 43
44 - 49 - 55 - 56 -61
67 - 78 - 80 - 83 - 92

DUPLASENA
SORTEIO N° 1027
Primeiro sorteio

01 - 08 - 11 - 13 - 16 - 43

Segundo sorteio

04 - 19 - 27 - 30 - 35 - 39

REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS

ZOCATELLI LTDA.

Informa que foram
extraviados blocos de

notas fiscais de serviço de
números 1001 á 2000.

Absenteísmo
zero
Um dos problemas que
atormentam os gestores
é o absenteísmo que,
muitas vezes, exige grandes
malabarismos para suprir
os postos essenciais,
especialmente quando o

quadro está muito enxuto. A

Menegotti Metalúrgica adota
um programa que fornece a

cada funcionário - que não
faltou no mês - um cupom
para participar de sorteio no
final do ano. No próximo dia
16 de dezembro a campanha
Absenteísmo Zero sorteia
duas motos 125 cilindradas
- de um total de cinco - que
correspondem ao período de

junho 2011 a maio 2012.
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Não precisas mudar de página, não vou
falar de negócios, de economia, essas

coisas. Vou apenas me valer de uma man
chete do caderno de economia dos jornais
para dizer o que se me afigura importante
para você, paramim, para todos nós.

A manchete dizia que o Brasil parou
nestes últimos três meses, que o cresci
mento foi zero. Alarmante, não é mesmo?

Daqui a alguns dias será feito o balan

ço final do ano econômico, exatamente
também como todos fazemos na passa
gem de ano. Ou você vai me dizer que
não avalia o ano que termina e faz pro
messas a si mesmo na passagem do Ano
Novo? Imagino que sim. Eu já não faço

I
mais, 'não faço porque nunca consegui
cumprir com minhas promessas a mim

mesmo, sempre fui um retumbante fra
casso nessa área.

Pois bem, do mesmo modo que o Bra
sil tem um PIB - produto interno bruto -

que são as somas de todas as nossas pro
duções e riquezas, nós, pessoas, também
temos um PIB pessoal.

A grande questão é fazer a nós mes

mos a pergunta que precisa ser feita: o

nosso PIB pessoal cresceu este ano? Se
não houve visível e considerável cresci
menta, fomos um fracasso em 2011.

Nada justifica ficarmos a nos repetir
no trabalho, sem nenhum acréscimo de

ELASPROMESSA
Vou voltar ao assunto nofim do ano, mas já vou

antecipar que se for para fazer promessa furada,
melhor é nada prometer. Aquela história de que no
ano que vem vou estudar inglês, vou levantarmais
cedo, vou deixar de beber, de fumar maconha, vou
deixar de vadiar na escola, vou cuidar melhor da
minha mulher, do marido, do que for, se é só para
fazer promessa, melhor éficar quieto. Promessas de
fim de ano costumam ser só promessas...

/

,

De um modo geral, todas as profes
soras dizem o mesmo, que as gurias es

tão extremamente agressivas emau-ca
ráter. Para que se peguem pelos cabelos
basta qualquer dá cá essa palha, que,
aliás, costuma ter o nome de namorado.
Elas não brigam por notas mais altas,
brigam por bermudões sem graça nem

educação. Elas não se respeitam.

DO LEITOR

P
"' Jia de regra, hoje em dia to

V dos têm pressa. Até mesmo

as crianças já herdaram de seus

pais esse sentimento de afoba

ção, de ansiedade por qualquer
coisa. Dessa forma, querem ser

as primeiras a receber o lanche
.

no intervalo das aulas, desejam
que as aulas passem o mais breve

possível, como se não pudessem
esperar, como se estivessem per
dendo tempo vivendo o presente.

E tudo tende a piorar confor
me a idade vai avançando. Na
juventude temos pressa de che

gar à fase adulta o mais rápido
possível, e vivemos cercados de
dúvidas quanto ao nosso futuro,
que carreira deveremos seguir, e
vive-se sempre pressionado, seja
pelos familiares ou pelo ambiente
social. Buscando sempre ser um

"cidadão modelo", esse indivíduo
se preocupa apenas em passar ra

pidamente as etapas de sua vida
visando um sucesso futuro.

O problema disso é que mui
tas vezes esses cidadãos não

/

conseguem cumprir seus obje
tivos e tornam-se apenas mais

alguns nas fileiras de pessoas
frustradas e apressadas, agora
correndo apressadamente con

tra o tempo sem nem saber o

motivo. E durante a fase adul
ta continuam lutando contra o

tempo, querendo agora que ele

passe mais devagar para poder
completar seus objetivos que
ainda não saíram do papel.Vive
se pouco. Estressa-se muito. E é

quando se chega à terceira ida
de que se toma consciência de
todo o tempo perdido em busca
de um falso ideal perpetuado há
décadas por uma sociedade que
também perde tempo. E é aí que
pensamos em todo o tempo que
apressadamente perdemos. Ul
timamente dizia-se que o fazer
nada era perda de tempo. Hoje
em dia, fazer de uma forma ba
nal também o é.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

produtividade, de proficiência, de me

lhoria na competência profissional. Ser
o mesmo de um ano para outro, acaba
resultando em demissão ou em falência
do negócio.

O país pode irmal, nós não. Nós somos
o resultado do nosso gerente interno, que
não pode descansar e negligenciar na ad
ministração do nosso progresso humano,
profissional, afetivo, mental e espiritual.
Temos que crescer em tudo, não pode
haver crise interna no 'nosso PIB pesso
al. Se houver estagnação, a isso se pode
chamar de apatia ou vadiagem:Nada nos
pode justificar diante de um PIB pessoal'
frouxo, apático, "parado"...

PROVOCAÇÃO
Se uma garota quiser provocar

ódios e vinganças, basta estudar, ter
boas notas e ser educada. E se for ain
da bonita, bom, aí é briga na certa. As
indolentes não toleram bonitinhas es- .

tudiosas, as vadias as odeiam. Sabes o
que é isso? Falta de educação de parte
dos pais, falta de rédeas educativas ou
de bons "chinelos"na infância...

CHARGE

PhilipeMacedo Pereira,
acadêmico-de Letras

J1MtJT>O�DO De:P01S
'OE íAtJi05 A"'05 DE
�pÂwt-\etR\SMO !
�Ue: C.AC�Ot<RAOA!f
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Casos de abandono
dobram no im do ano

Com a chegada das férias, muitas pessoas acabam deixando seus

animais de estimação largados à própria sorte, soltos pelas ruas

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Apesar das festas, do espírito
de confraternização e de tudo

que. marca o final de ano, há uma
.

triste realidade que cerca esse pe
ríodo. A média de chamados para
resgate de animais registrada pela
Ajapra (Associação Jaraguaense
Protetora dos Animais), que é de
30 por mês, dobra e chega a 60 nos

meses de dezembro e janeiro. Isso
acontece devido ao grande núme
ro de pessoas que viaja e não se

preocupa com a situação de seu
animal de estimação. .

Na maioria dos casos, segundo a

presidente da Ajapra, Sirley Rank, os
donos dos animais viajam e deixam
os portões das casas abertos, permi
tindo que o animal saia. Com isso,
muitos se perdem, são atropelados,
passam necessidade e ficam longos
períodos sem abrigos. O descaso
acontece durante todo o ano e o nú
mero de registros varia, chegando a

50. "Recebemos muitos casos nessa

época, muitas chamadas de animais
encontrados nama", conta Sirley.

Sem a estrutura necessária, aAja
pra possui apenas lares temporários -

e não conta com abrigos permanen
tes para receber os animais. "Não
temos muito o que fazer e nossa po
sição é de não ter abrigo, porque vira
depósito e os casos de abandono po
dem aumentar. A responsabilidade
de cuidar do animal é da família", diz
a presidente.

A explicação para tanto abando
no, na opinião de Sirley, é o rápido
crescimento da população, que acaba
aumentando o problema. "Jaraguá do
Sul tem uma grande carência, o maior

. problema é aproliferação e a luta é pela
. castração, pois eles se multiplicam rá

pido e muitos têm grandes ninhadas",
lamenta Sirley. Segundo ela, a grande
população de cães acaba se refletindo
no fim do ano. "Ainda não temos cam

panhas de castração e precisamos de

consciência", completa.
A recomendação da presidente da

Ajapra é que as pessoas deixem seus

animais de estimação na casa de vi
zinhos ou parentes: Outra solução
indicada são os serviços específicos,
como hotel parà animais e pessoas
que cuidam dos bichos.

MARCELE GOUCHE

Dentro de um saco de lixo junto com outros seis
g(:itos mortos em uma obra de construção. Essa era

a situação da cadela-Laica antes de ser encontrada
por pedreiros, que cuidaram e alímentaram o animal
antes de levar ao veterinário, 011.de recebeu vacina,

'

remédio e tomou banho ...Após isso, não demorou'
muito para'que Laica ganhasse um lar.
'i O 'destino de Laica foi a casa da. fa�í1ia da oríen-

.
,.

tadora.de,etlucação, Paula Glarite 80to. Eles haviam
llerdidó um cachorro, que .morreu aos 14 anos. Por

tSSO, a mãe 'e os dois ,filhos iam constarftemente ao

veterinário, �nüe �in(;Ont�aJ:arn a' cadela. Não'levou
'

rpp.ito tempo para qtle os três decidissem levarLai
capara casa. A'mqdança aconteceuno .día 30 de no
vembro e· a'adaptação foi p:erfeita. ','EiaJá está sê sên -.
tíndo Hem, jáfaz parte da família, F� bagy:�ça, mas

"

aos poucos vai,apreÍl�encIo as regras", çonta Paula .

O filao mais novo; ;RuanCarla Schneidér, }]:.anos,
e a mais velha, 'Ruallâ Maira Schheíder, 21 anos, são
0S mais entusiasmados CC>,m a presença da

..
cadela.

"Ela brinca muito e queli 'h1qrd�r às vezes", 'diz Ru

ana, q�e estulta em Florianópolis. O casp dafamflía
''Ue Paula'pode servir (ie exemplo para que outras fa
mílias resolvam adôtar. (íTem muitos animais. para
,s�rem adotados, . ten%, que cúidar, pois aS§1;lmiu um
c�)Jp.p�qWisso'�, afirma a o!ient�dora.

.
I

O",tratàmento de EaiC�" que' custou, ..f{$ 360, ainda
p�ec�saser l?agó.".Qu�I1l quis�r colaborar; PQde ligarna

,

i.•
,'� ;

aAnlíza o telyfoUf3. 275-1887op'3'37 134ft,

. Caso antigo

,
'

Moradora da rua Iones Chio

dini, bairro Iaraguá Esquerdo, há
seis anos, a empresária Nedelina
Cadore Ribeiro conta que já can

sou de ver pessoas largando ca

chorros em casas em construção
próximas à sua rua. "Antes eu re

colhia os cachorros, porque tinha
parceria com a Ajapra e com uma

clínica veterinária. Hoje, não re-

colho mais, apenas busco ajuda",
diz Nedelina. A última vez que a

empresária recolheu um animal,
foi uma cadela que estava com o

quadril quebrado. Ela afirma que
já tentou ajuda na Prefeitura, mas
a alegação é sempre a mesma: o

animal precisa estar muito ma

chucado e oferecendo risco à so

ciedade.

Tem muitos animais para serem

adotados, tem que cuidar, pois
-

assumiu um com�romisso.
Paula CIarice Solo, orientadora

Balanço daAjapra este ano
Apesar do histórico de abando

nos, o saldo de adoções já é positi
vo em relação ao ano passado. Até
dezembro deste ano, cerca de 100
animais ganharam novos lares, No
ano passado, esse número foi de
70. De acordo com a presidente da
Ajapra, Sirley Rank, esse aumento

foi impulsionado pelas quatro feiras

realizadas durante o ano. Esses even
tos foram responsáveis pela ado

ção de 60 animais. Em seis anos de

atuação da entidade de proteção
aos animais, cerca de 500 bichos

ganharam um lar. Após a doação
é feito um acompanhamento e em

alguns casos a adaptação é difícil e
o animal acaba sendo devolvido.
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FOTOS MARCELE GOUCHE
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Adolescente dá comida ao cachorro Brutus enquanto cuida da gata Tobias no local onde eles donnem

SOLIDARIEDADE

Unindoamor
• •

aos arumais

comlrabalho
Há um mês em [araquá do Sul, Eduarda
já ganha clientes oferecendo o serviço
de pet sitter, pouco popular na cidade
JARAGUÁ DO SUL.
....................................................................................................................................

ALEXANDRE PERGER

Apaixonada por animais, Edu-
. arda Pinheiro da Conceição,
19 anos, resolveu unir o útil ao

agradávele passou a oferecer o

serviço de pet shop e pet sitter,
que significa babá de animal de

estimação. Assim, ela pode ficar

próxima dos bichos e ainda ga
nha algum. A adolescente, que
tem o sonho de ser médica ve

terinária, ainda é proprietária de
um pet shop. Eduarda é gaúcha
da cidade de Rio Grande e está há
um mês em Jaraguá do Sul.

O serviço de Eduarda é ir na
casa e cuidar dos animais para que
os donos possam viajar ou traba
lhar sossegados. "O meu sonho é
trabalhar com animais. Eu amo o

que eufaço, acho que já nasci com
esse dom de gostar dos animais",
conta Eduarda. De acordo com a

pet sitter, o trabalho começa um

pouco antes, com uma visita à

casa, para conhecer os hábitos dos
animais e para que eles se acostu-

mem. Entre Natal e Ano Novo, já
tem 18 animais cadastrados para
receberem.os cuidados; que vão

desde a alimentação, até passeio e

remédios.
Além do pet shop e do trabalho

de pet sitter, o sonho de Eduarda é
.

montar uma creche para animais,
que funcionaria no mesmo molde
da que existe para crianças. A in

tenção de Eduarda é montar um

hospital em seguida. "Gosto mes

mo porque eles sãomuito diferen
tes dos seres humanos. Eles "bel- ..
jam" a gente enquanto estamos

trabalhando e isso é gratificante",
explica Eduarda.

Quase ao lado do pet shop,
localizado na Barra do Rio Cer

ro, está um dos clientes, o em

presário Paulo Runini, que tem

dois cachorros: o Brutos e o-Paco,
. além da gata Tobias, que foi con
fundida com um macho e .rece
beu nome masculino. "Contratei

por uma questão de higiene e

também porque é uma pessoa
que gosta de animais", afirma o

empresário.

Empresária abre pousada para
<, ruidar de cães nas férias

Com a queda no movimen
to na marcenaria durante o fim
do ano, a empresária Maristela
Plebani. pensou em uma alter
nativa para completar a renda e

também para ficar perto dos ani
mais. O empreendimento será
uma pousada para cães. O nome

foi escolhido pela ideia de con

forro que o local pretende pas
sar. O novo negócio também ser-

virá para tentar suprir a falta de
seu dálmata que morreu há um

mês. Os cachorros também farão

companhia para Téo, o único ca

chorro da casa.

A pousada vai funcionar a

partir do dia 20 de dezembro e

algumas pessoas entraram em

contato, até para deixar gatos.
Mas Maristela avisa que, por en

quanto, vai ficar apenas com os

cães. Cada hóspede terá um ca

dastro onde constarão as infor

mações 'essenciais, como o hábi
to de cada cachorro e o lugar da
casa onde eles costumam ficar
mais tempo. A continuidade do

negócio para os próximos anos

é quase certa. "Por enquanto vou
deixar em aberto, se eume sentir
bem, vou continuar com o negó
cio", garanteMaristela.

�

��

MaristeIa cuida de Téo com carinho enquanto espera pelavinda dos outros cães
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Presidente
daCEFprevê
crescimento
POR ANDRÉA LEONORA

ADI-SC/CENTRAL DE DIÁRIOS/CNR-SC

Natural de Salvador (Bahia),
tem 55 anos e é formado

em Arquitetura pela Universi
dade Federal da Bahia (UFBA),
com mestrado em Arquitetura
e Urbanismo na Universidade
de São Paulo (USP). De. 1993
a 2002, acumulou experiên
cia nas secretarias paulistas de

Habitação e Desenvolvimento
Urbano do município de Diade
ma, de Desenvolvimento Sus
tentado de Ribeirão Pires; de'
Serviços e Obras de São Paulo,
como secretário-executivo do
Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC e como presiden
te da Companhia Metropolita
na de Habitação de São Paulo

(Cohab). Já no governo federal,
entre os anos de 2003 e 2005 foi
secretário de Habitação do Mi
nistério das Cidades. Em 2005,
assumiu a vice-presidência. de
governo da Caixa Econômica

Federal, cargo que ocupou até

março de 2011, quando assumiu
a presidência da instituição.

Hereda esteve em Santa Cata
rina na última sexta-feira, dia 9,
para uma reunião com empresá
rios da construção civil, inaugu
ração de duas agências da Caixa
- em Santo Amaro da Imperatriz
e em São José -, e para a entrega
de um condomínio habitacional
do programa "Minha Casa, Mi
nha Vida" em Palhoça, com 320

unidades para atendimento à

população com renda mensal' de
até três salários mínimos.

Pelo Estado - Como foi o de- ter a importância que tinha como

sempenho da Caixa neste primei- agente das políticas públicas do
ro ano de um novo governo? '. governo federal, mas também co-

Jorge Hereda - Nós avaliamos meçou a aumentar a sua parte de

que o ano de 2011 foi muito bom banco.de varejo -e no crédito. Ano

para um primeiro ano de governo, a ano os resultados foram melho

porque manteve o mesmo cresci- rando. Em 2011 focamos no obje
mento que a gente vem obser-

_
tivo demelhorar nossa capacidade

vando nos últimos anos, só que operacional, superar o patamar
agora com mais força. Com isso, em relação a lucros e resultados.
este será o melhor ano da histó- Temos um movimento interno, o

ria da Caixa, o de maior lucro, o Sinergia, cujo objetivo é fazer com
de maior carteira em negócios. que todas as áreas trabalhem con

Crescemos até outubro 39,4% da juntamente. Estamos falando de
nossa carteira de crédito, enquan- uma empresa com mais de 85 mil

.

to os outros bancos cresceram funcionários no país inteiro, que
perto de 19%. Estamos mantendo responde pela atividade de geren
a nossa participação no

.

merca - ciar loterias, penhor, poupança,
do em habitação em mais de 70% programas do governo e todo o

dos financiamentos originados crédito comercial. Radicalizamos
no crédito imobiliário no país. no sentido de conseguir essa in
Em 2010 aplicamos R$ 77 bilhões tegração e acho que isso já deu os

neste segmento, marca que vamos primeiros resultados.
ultrapassar em 2011. Aumentamos
nossa participação no mercado de

poupança. Mais de 35% das aplica
ções em caderneta de poupança do

país estão na Caixa. Chegamos a R$
510 bilhões de ativos próprios, mais
de 20% sobre 2010; se considerados
os ativos administrados, passamos
de um R$ 1 trilhão. A Caixa está em
franca evolução e ampliando seus

resultados.

PE- Qual a estratégia para tan
tos bons resultados?

JH - A partir do governo do
. presidente Lula a Caixa voltou a

Queremos
encurtar as

distâncias entre
as Prefeituras e a
nossa unidade de
atendimento.

PE - Como a população vai
sentir essas mudanças?

JH - Já em janeiro pretende
mosmelhorar algumas coisas com

I" I

relação ao atendimento, incluindo
a reforma de todas as nossas agên
cias. Até o começo de janeiro va

mos fechar o nosso planejamento
estratégico no cenário até 2023.
Uma das metas é que a Caixa ga-.
nhe mercado e consiga superar
inclusive a concorrência em um

prazo. Queremos ser o terceiro
banco em carteira de crédito até
o final do ano que vem, com um

crescimento de pelo menos 30%
sobre .0 que ternos atualmente.
Nós vamos ampliar a rede de aten

dimento' que hoje tem mais de 41
mil pontos no país. Em-2012 te

remos 500 agências a mais e pelo
menos uma casa lotérica em cada

município brasileiro, com atendi
mento bancário. Já estamos com

a autorização para contratar mais
10mil funcionários, que serão treí
nados com base em pesquisas que
fizemos com o objetivo de identi
ficar as expectativas dos clientes.

Queremos das .mais conforto, um
atendimento de excelência' mes
mo. Esse é o nosso foco para o ano

que vem.

A evolução é fantástica.
PE- Como está a relação .com

as Prefeituras?
JH - Temos aí também um gran

de avanço. Para você ter uma ideia,
temos mais de 50 mil contratos de

repasse dos programas do governo
federal e estamos ampliando nos

sa rede neste segmento. Abrimos
seis superintendências novas e 14

unidades de desenvolvimento ur
bano em diferentes estados. Que
remos encurtar as distâncias entre
as prefeituras e a nossa unidade
de atendimento. Com isso, agora
temos 86 superintendências regio
nais no Brasil e 72 unidades de de
senvolvimento urbano. São unida
des que fazem análise de projetos
para contratação do Minha Casa,
Minha Vida, do PAC, seja para pre
feituras, estados ou, no caso da ha

bitação, para empresas.

PE - Por que este esforço?
JH - A Caixa é o principal agen

te das políticas públicas do goverp.o
federal. A gente tem o compromisso
de manter essa função e .melhorar
cada vez mais> nosso atendimento.
Por isso estamos aumentando nos

sa capacidade de resposta, nossa

agilidade no atendimento a esses

clientes. Por isso estamos chaman
do 1.500 profissionais que vão re

forçar o atendimento às prefeituras
e aos governos. Estamos também
fazendo uma série de modificações
na gestão para agilizar os processos

e aumentar a capacidade da Caixa
. de atender o governo federal e seus

programas sociais.
PE - Por tudo o que o senhor

falou, a expectativa é de cresci
mento. Apesar da crise interna
cional?

JH - Para nós, crise representa
oportunidade. Foi assim em 2008.

Enquanto os bancos privados co

locaram o pé no freio assim que
imaginaram que teriam a crise, nós
fizemos um acompanhamento e

verificamos que internamente não
estava acontecendo absolutamen
te nada de anormal. Por isso não
havia nenhum motivo para parar
de dar crédito, muito pelo contrá
rio. Demos mais crédito, o mercado
interno cresceu, um nível de quase
pleno emprego no país, consumo

elevado. Tanto que crescemos 54% no

crédito enquanto o restante do mer

cado encolheu. Ou seja, crescemos,
ganhamos participação no mercado,
garihamos dinheiro e cumprimos
um papel fundamental para a eco

nomia brasileira não ter proble
mas, assim como os outros bancos

públicos que têm também esse

compromisso com o país.

PE - Vale a mesma receita?

JH - Vamos continuar fazendo
a mesma coisa. E eu acho que os

bancos privados viram que se re

cuarem a gente avança mais, né? E
é meio sem graça você ganhar por
WO. (risos) .

PE - A capilaridade da rede

ajuda no crescimento?
JH - Sem dúvida. Até outubro,

. mais de R$ 288 bilhões passaram
pela Caixa, seja em créditos com

recursos próprios ou do governo fe
deral, seja pagamento de benefícios,
ou qualquer outra atividade. Em
2002 esse valor era de R$ 63milhões!
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Eleição ainda gera dúvidas
(47)3275-01 O(DEM) é tido como omais preparado para

ocuparafunção.Afavordele ofato de ter
sido líderdegoverno com bom desempenho.
Contrapesa ofato dePossamai não ter

. migrado para o PSD. Quem também quer
entrarnajogada éLorivalDemathê, que
provou suafidelidadeà prefeita Cecília
Konell ao deixaroPMDB e sefiliar no
novo partido. E o tucanoAdemarWinter

.

(PSDB) sabe que tem tudo para sero voto
decisivo, por issomesmo apresentou seu
nome como opção. Tem se comportado
comogovernista, mas nas duas últimas
votações importantes surpreendeu. Se
absteve de votarpela abertura de uma

ComissãoProcessante contra a

prefeita efoi contra o reajuste
do IPTU.Diz sempreque decide
seu posicionamento na hora e éavesso a

seguirorientaçõespartidárias. Seria uma
verdadeira incógnita.
Ás negociações estão namesae as conversas
de bastidores rolam comfrequência, até
porquea presidência da Câmara em ano de

eleições municipais émais importantedo
que nunca.Atéagora, somente vereadores .

da oposição ocuparam a cadeira,Jean
Leutprecht (pCdo B),NatáliaPetry (pMDB)
eJaimeNegherbon (pMDB), deixando os

governistas com um apetite e tanto.

Na quinta-feira da próxima semana, a
Câmara deVereadores deIaraguá realiza
a última sessão do ano, com a escolha do

presidentedo Legislativo pará o exercício de
2012. Pelo acordofirmado pelo esfacelado
C-8, o petistaFranciscoAlves seria a opção
de consenso. Porém, desde2009, quando o
tratofoifeito,muita coisamudou. Francisco
não seria unanimidadehojenem dentro do
PT. Jáqueopartido temJustinodaLuz como
pré-candidatoàPrefeitura, nãofaria sentido

· entãodar visibilidadeaoutro nomequenão o
deleejustamente em ano eleitoral.
No outro lado, ogoverno tem hoje dois
parlamentares no páreo. AdemarPossamai

.

Terminal·
A ação popular assinada
pelos vereadores Natália Petry
(PMDB), Jean Leutprecht (PC
do,B), e os petistas Justino da
Luz e Francisco Alves, contra
a Prefeitura pelo abandono
do ginásio Arthur Müller, deu

_ entrada no Fórum na última
sexta - feira. Mesmo dia em que
foi anunciado o arquivamento
da indicação do deputado
Darci de Matos naAssembleia,
que visava facilitar a mudança
de finalidade do local. Pelo
andar da carruagem, tem tudo

para mais um governo encerrar
sem a construção do novo
terminal no Centro e bairros.

Sessão'
itinerante
De autoria do vereador Afonso
Piazera Neto, o requerimento
que solicita arealização de
uma sessão itinerante na Fatej
(Faculdade de Tecnologia de .

Jaraguá do Sul) - Anhanguera
Educacional foi aprovado.
A sessão deve ocorrer no

próximo ano, com o intuito
de envolver os acadêmicos e a

comunidade com os temas de
interesse do município.

Recesso
ACâmara deVereadores entra em
recesso na próxima sexta-feira,
23, retomando aos trabalhos
na última semana de janeiro.

-

Enquanto isso, no Paço não se

· tem confirmação das férias da
prefeitaCecília Konell, que no ano

· passado deixou a cadeira ao vice,
Irineu Pasold, por 30 dias.

Prioridades respeitadas
A Lei OrçamentáriaAnual êül? (LOA) e o Plano Plurianua12012-2015 (PPA), de origem do

governo do Estado, terão incluídas todas as prioridades levantadas nas audiências públicas
do Orçamento Regionalizado, adiantou ontem o relator das propostas na Comissão de

Finanças e Tributação, deputado Gilmar Knaesel (PSDB). O colegiado deve votar o relatório
.

final do PPA na quarta-feira de manhã e a LOA em reunião extraordinária no período da
tarde. Da região, foram incluídas na LOA a duplicação, construção de ponte e elevado na BR-
280 entre Iaraguá do Sul e Guaramirim, a pavimentação da SC-413, entreMassaranduba, Luís
Alves e Blumenau, e o aporte financeiros aos hospitais Iaraguá e São José.

Instituto de Pesl
lfIIl

sa

A presidente da comissão que
elaborou aminuta do projeto de lei

que institui a Fundação Instituto de

Pesquisa ePlanejamento de Iaraguá
do Sul, Thaís Henieng, participou
de uma reunião com os vereadores
na Câlnara na semana passada. No
encontro, ela esdareCf�u as dúvidas dos

parlanlenta.res sobre a proposta., que
deve ser votada nos próxhnos dias .. O

presidente Jahne N1egherbon (P'MDB)
questionou sobre o irnpa(:to nnanc€�iro
covu a criação do órgão, que terá nui«

. equipe f()I'lnada por dez profif'sionais,.
Cerca. de H$ 900 mil esülo previstos
para serern gastos coes pessoal no
próximo ano. Segundd 'I'ha.ís, para
cornpor o irnsHtutop serão reulanLelados
servidores ptiblkos da Sec:retaria de
Planejanlento Urbano, que Já cmnpfjern
o quadro de funcioná.rios do ulun&cípio,
por isso não haverá. irnpacto,

Reconhecimento
o senador Casildo Maldaner (PMDB-SC)
foi eleito e empossado no cargo de lo

suplente'de secretário da Mesa do Senado.
A indicação de Casildo foi unanimidade
entre os senadores, que não pouparam
elogios ao catarinense.

'Avevi
Amanhã, às 14h, naAmvali, o presidente
daAvevi, o vereadorValmor Pianezzer,
apresenta balanço e prestação de contas da
entidade. Uma das mais recentes novidades é
a confirmação do convênio com a Interlegis,
do Senado. A parceria será pautada pela troca
de conhecimento e ferramentas que visam
qualificar o trabalho parlamentar.

Tamanini cotado
o presidente daAmvali, o prefeito de

Guaramirim, Nilson Bylaardt comanda
reunião da entidade hoje, com prestação
de contas dos trabalhos desenvolvidos no
ano. Na pauta também está a definição da
diretoria daAmvali em 2012. O mais cotado

para assumir a presidência é o prefeito de

Corupá, Luiz Carlos Tamanini. Na avaliação
de Bylaardt o ano foimuito produtivo.
Um dos pontos mais importantes foi a
assinatura da Amvali como grande parceira
do projeto de duplicação da BR 280,

, , ,�����? ��,Sp?����e!pela lic�tação do projeto.
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Enxurradas caus�m transtorno na, região
deve iniciar sua execução no próximo ano, com a abertura de

tubulação na ruaDomingos daNova até o rio Itapocu", dizia o
semanário. Em depoimento ao jornal OCp, o engenheiro e então
secretário de Obras eViação,Afonso PiazeraNeto, destacou que
apesar do término de mais urn exercício, aPrefeitura continuava
trabalhando em franca atividade, dando�omo exemplo o

alargamento, retificação e encaibramento daEstradaChico de
Paulo, cujos trabalhos estavam sendo feitos na altura do cemitério
e iriam continuar até o campo do Fluminense.

'

Na edição do dia 13 de dezembro de 1986, o jornal O Correio
do Povo trazia em sua capa detalhes sobre os prejuízos
(especialmente no sistema viário) causados depois de fortes
enxurradas de verão que atingiram a região nas últimas
semanas daquele ano. No Centro de Jaraguá do Sul, duas regiões
críticas de alagamento causavam problemas, principalmente na
avenida MarechalDeodoro da Fonseca e na ruaReinaldo Rau,
"O temporal de domingo foi urn exemplo dos transtornos e, para
minorá-los, aPrefeitura encomendou urn projeto de galerias que

UMA 'HOMENAGEM
AO uREI DO BAIÃO"

,

Boje, 13 de dezembro, é
comemorado em todo o Brasil
o Dia Nacional do Forró. A
data foi instituída pela Lei-
11.176, do dia 6 de setembro
de 2005, em homenagem à
data de nascimento do músico

pernambusanu Luiz Gonzaga'
do Nascimento, conhecido
como o "Rei do Baião". O autor

deAsa Branca (composta em
1975) - cujo centenário será
comemorado em 2012 - foi um '

dos músicos que mais contribuiu

para o fortalecimento da música
popular brasileira, com suas

canções acompanhadas de uma
sanfona, zabumba e triângulo.
Luiz Gonzaga popularizou o forró

pé-de-serra no resto do país,
quando amaioria das pessoas
desconhecia o baião, o xote e o

xaxado, Ele faleceu no dia 2 de

agosto de 19�9, aos 76 anos.
,

HISTÓRICO

A primeira larmácia de Jaraguá e seu

proprietário: George Horst
Foi no ano de 1908 que surgiu a primeira farmácia na sede do distrito de Jaraguá,
chamada de "Pharmacia Estrella - Sternapoteke". Naquela época, o costume
era dar nome de coisas, santos ou de animais às farmácias da região. O
proprietário era Georg Horst, que havia adquirido um terreno de Domingos
Rodrigues da Nova Iúnior, em 1907, onde construiu sua casa em estilo enxaimel
emeio sobrado. Na construção, cercadapor palmeiras, uma larga escada levava até

, urna ampla varanda por onde se alcançava a farmácia, decorada por um letreiro com
o nome do estabelecimento e urna estrela entalhada emmadeira de cor vibrante.
Naquele tempo, não haviamédicos estabelecidos na pequena vila ou povoado.
Eram raras as visitas do médicoAbdonBaptista, que atendiaalguns clientes tratados
por ele na cidade de Joinville. Nessas condições, GergHorst fazia o papel de socorrer
os doentes, enfrentando péssimas estradas e passando privações em suas viagens (às

,

vezes, dormindo debaixo de árvores nomeio do trajeto) para realizar os atendimentos.
A dedicação perdurou por 12 anos, até quando foi vítima de uma paralisia parcial
(da qual sofreu por vários anos), falecendo no dia 4 de julho de 1934. Com a

morte de Horst, Roberto Maurício assumiu a farmácia com seu ajudante
Ricardo Grünwaldt. O estabelecimento foi então transferido para a avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, recebendo 'o nome de "Farmácia Nova".

PELO MUNDO

l865

GuelTa do Paraguai
No dia 13 de dezembro de 1865, o
Paraguai declara oficialmente guerra ao
Brasil, durante a Guerra do Paraguai - o

maior conflito armado internacional já
ocorrido naAmérica do Sul. A guerra
foi travada entre o Paraguai e aTríplice
Aliança (composta pela Argentina, Brasil e
Uruguai). O confronto terminou em março
de 1870, com a vitória dos Aliados.

'2001

Troco lacilitado
Nesse mesmo dia, em 2001, a Casa da
Moeda do Brasil (estatal fundada em
1694) lança as cédulas de dois reais.
O começo da produção teve como

principal objetivo facilitar o troco das
, cédulas com valores intermediários. A
cédula, de tons azul e cinza, recebeu
como marca-dágua a figura de uma

tartaruga-de-pente, umadas cinco
espécies de tartarugas marinhas
encontradas na Costa brasileira.

INVENÇÕES ANTIGAS

o estetoscópio
Foi o médico francês René Théophile
Hyacinthe Laennec quem inventou o

estetoscópio em 1816. O aparelho, também
chamado de fonendoscópio, é utilizado para
amplificar sons corporais '(cardíacos, do
aparelho respiratório e ruídoshidroaéreos).
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RICARDO GAMA/RIO DE JANEIRO

INSPIRAçÃO Ex-integrante da-equipe OCp, FerDando
Bond diz qÚe Jaraguá foi umà elas inspirações

para "Eu, você e os outros"

O quê : Sessão deAutógrafos com Fernando Bond.
Onde: Papelaria e livrariaGrafipel- RuaQuintino de Bocaiúva 42, Centro
Quando: quarta-feira, das 17 às 19h
Custo: Gratuito.

F esta.Hatch 1.01 2012

LITERATURA

Autor de "Eu,Você e
-

.

os Outros" na Grafipel
esta quarta - feira, o

jornalista e escritor
Fernando Bond fará
uma sessão de autó

.grafos do livro "Eu, .

você e os outros", da
Editora Sextante, que está sendo.

lançado com sucesso em todo o

país. A sessão de autógrafos será
das 17h às 19h na Grafipel (Rua
Quintino de Bocaiúva 42, Centro).

Ajudar as pessoas pode ser o

.
melhor caminho para ajudar a si
mesmo. Esta é a proposta do livro

Eu, você e os outros, que propõe
o início da Era da Mútua Ajuda, a
partir da experiência do autor com
o noticiário do dia a dia: "Senti que
as pessoas se sentem bem, ficam
recompensadas e até felizes quan-

do ajudam as outras. Isso acontece

especialmente na hora das gran
des tragédias. Então, passei a me

perguntar: por que não fazemos
da mútua ajuda um estado per
manente, que tem como condição
básica ajudar os outros para tam
bém ser feliz?", diz o jornalista.

Apesar da proposta de mútua

ajuda, Eu" você e os outros reafir
ma o conceito de que, para aju
dar os outros, é preciso primeiro
ajudar a si mesmo. "Pense num

avião: qual é a orientação da

equipe de bordo em caso de des

pressurizarão da cabine? Primei
ro ponha a máscara de oxigênio
em você, para depois ajudar os

outros", lembra o autor, citando
uma das diversas' situações da

vida cotidiana retratadas no li
vro para facilitar o entendimento
dos conceitos de mútua ajuda.

Em um toque de interativida
de, Bond propõe que o leitor es-

.

creva sobre suas próprias experi
ências, problemas e desejos em 15

pausas para reflexão ao longo dos

capítulos. liA partir daí cada leitor
passa a escrever o seu roteiro do
livro. Portanto, cada 'pessoa terá
um final diferente, a depender das
escolhas que faça", diz Bond. Tam
bém é interativa aDietaEspiritual,
uma proposta do livro para que as

pessoas usem alimentos "bons"

para a alma e o corpo, a fim de
eliminar os "venenos", que às ve
zes nos transformam' em pessoas
amarguradas e deprimidas.
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Promoção "Ford Kali (válida até 31/12/2011). Novo Ford Ka 1.0120t2 [cat KBX21 a partir de R$ 24.500,00 à vista ou financiado com taxa de 1,59% a.m. e 20,84% a.a., com R$l.OOO,OO de entrada paga pela Ford, exclusivo para financiamentos através
do Programa Ford Credit, e saldo em 60 parcelas de R$ 647,94 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 39.876,40, Custo Efetivo Total (CEr) - calculado
na data de 01/12/2011 a partir de 1,83% a.m. e 24,26% a.a., através do Programa Ford Credito Promoção eompre e Ganhe "A decisão é sua" {válida até 31/12/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades, considerando-se a data de emissão da
nota fisGa!). Na compra de um veículo da linha Ford Fiesta RoCam, o cliente poderá escolher entre mais 2 anos de garantia de fábrica ou OVO portátil ou Vale Combustível. Regulamento completo e maiores informações podem ser consultados através do
site www.ford.com.br/promocao. nos Distribuidores Ford ou através do CAF 08QO 703 3673. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 {cat. FAE2) a partir
de R$ 26.900 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CEl poderá sofrer alteração,
quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesescontratadas pelo cliente, cus!ós de Registros de CalÍórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CED a data da
contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

I Faça revisões em Seu veículo regularmente. I � �
.

,'I!i If"_ Seguros t6wi

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800CARTAo FORD rrAúCARD, SOLICITE JÁ o SEU.
Acumule até RS 10.000 em descontos lia compm'de seu Ford Zero.
Capltõls .·,egUle< metropolitanas; 4001-4851)1 peinal' loalldades: 0800 722 48511.
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SUDOKUPALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. (Fam.) Porcaria, coisa ruim ou malfeita / Pato, em in

glês
2. Falta congênita e absoluta de dentes
3. Elem. pref.: fogo / O músico popular norte-americano. 2

Baker (1929-1988), um dos maiores trompetistas de
todos os tempos

4. Elem. de comp.: arte, ofício, habilidade / Associação
Nacional de Escritores

5. Pequena extensão de terra cercada de água por todos
os lados

6. Corda com' que uma embarcação reboca outra / Instituto
Nacional de Meteorologia

7. Região histórica situada à margem esquerda do Danú
bio, na atual Romênia

8. Peça de movimento oscilatório que comanda a abertura
das válvulas do motor, nos automóveis

9. O nome da 12a consoante do nosso alfabeto / O filósofo,
historiador e economista escocês David (1711-1776);
um dos principais representantes do empirismo

10. Esbugalhar (os olhos)
11. Um sistema operacional para computadores / Divisão
12. O esporte de Rafael Nadai e Roger Federer / Prefixo 1 '1

que exprime a ideia de afastamento, privação, ação
contrária

13. Cada um dos períodos de tempo em que se divide uma

luta livre, de boxe, de jiu-jítsu, etc.

VERTICAIS
1. Uma das duas espécies de porco-do-mato existentes no

Brasil/Pentagrama musical
2. O ator mineiro Antônio, do cinema, teatro e TV / Nascido

ou habitante de Berna, na Suíça
3. Porção que pode conter certa colher, própria para ser

vir caldos ou sopas / Os órgãos que se inflamam na

nefrite
4. Gênero de plantas rubiáceas, originárias das regiões

tropicais da Ásia e da América / (Ant.) Veste que os

mouros usavam e com a qual se diferenciavam dos
cristãos

5. Visão / O centro de .. , Oslo
6. Departamento Nacional de Combustíveis / Acolher, abri

gar (diz-se geralmente de coisas boas)
7. Caixa, arca, para guardar o pão ou outros gêneros ali

mentícios / Manchado, enodoado
8. Conhecedor / Ministro da religião muçulmana
9. A atriz britânica Winslet, de "Titanic" / Assustador.
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OIf�nlOS

TODOS OS MESES NAS BANCAS

-

PREVISAO DO TEMPO

c
""

!ir
"2i
cn

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 .

17 ;z fi. i ii Çlll � �j
s 5J 't I 11. ;z i' i fi. 9 �
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síleíro instalou
a&';,ê,'.hbntroI�,I'"

aBalo.s sísmicos no. país. O Centro.
Sísmico. Nacional, poucos dias
aBós entrar�IU funeíonamentc, J� o,

'detectou que h�vedã umgrande'
.'

terremoto no. Rio. de Janeiro.
Assim, enviou um telegrama à

delegacia de polícia do Rio, com a

seguinte mensagem:
Urgente:
Possível movimento sísmico. na
zona,

Muito. perigoso. 7 na escala Richter.
Epicentro. a 3km da cidade.

Somente uma semana depois,
o. Centro. Sísmico. recebeu um

teleg a que "qiz}a:
i�qt1Í aPolícia do. Rio.
Movimento sísmico. totalmente
desarticulado.
Richter tentou fugir,mas foi abatido
a tiros.
Desativamos a zona, Epicentro,
Epiíânío, Epicleíson e outros cinco
irmãos estão detidos.
Não respondemos antes porque teve
uma porcaria de terremoto. aqui!"

, ..-

JOINVILLE
T .A
19030°

Sistema deixa

tempo instável
o litoral continua sob um

, sistema de baixa pressão
que favorece chuva com
trovoadas. No. restante
do Estado, instabilidade
crescente com temperatura'
elevada. Em toda Santa

. Catarina, há chances de
temporaís isolados.

, 1
,

CHAPECÕ

,.1

JOAÇABA
,. ....
20€1. 30°

y ....
19028°

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE AMANHÃ QUINTA SEXTA
MíN: 19°C MíN: 18°C ��, MíN: 17°C MíN: 17°C �
MÁX: 30°C MÁX: 25°C jjj,1jll MÁX: 27°C MÁX: 28°C ',�f

Ensolarado Instável

-

,

"
,

T ....
190300

Embora a semana tenha começado
com sol forte, o. tempo aberto. não.
deve semanter nos próximos dias - ao.

longo da semana, um sistema de baixa

pressão sobre o. sul do. país devemanter
a instabilidade elevada, principalmente
próximo ao. litoral. Há chance de chuvas
fortes, com acumulados entre 20 e 40mm,
podendo sermaior em áreas isoladas,

Com a chegada de águas mais
quentes ao. Iitoral catarinense desde
a semana passada, deve awnentar
a aparição. de águas vivas nas praias
do. Estado, O verão. é a época de
reprodução. dos animais, que podem
causar queimaduras nos banhistas
- recomenda-se atenção. nas praias,
para evitar ataques.

��
Jjj.j

Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado

BRUNÓPOLlS
A manhã começa

ensolarada, com aumento
de nuvens ao longo do dia.
A partir da tarde, pancadas

de chuva isolada que
continuam durante a noite.
As temperaturas oscilam
entre os 17°C e os 27°C.

CRESCENTE 2/1 2

CHEIA 10/12

MINGUANTE 17/12

NOVA 24/12
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FOTOS DNULGAÇÃO

A gente adora uma bolsa grande, aliás quanto maior melhor
pois dá para colocar mais coisas dentro!! Mas, quando

chega o verão, todas somos unânimes em dizer que nada
melhor que levar uma clutch pra passear né gente?!

Pequenas, práticas, lindas e super fashion as clutches
comportam exatamente o que queremos levar para uma
balada: dinheiro, chave do carro e de casa e make para
dar uma retocada vez em quando no banheiro. Que tal

aproveitar agora a época mais quente do ano e usar uma

clutch com uma pegada mais alegrei Então invista nas

cores, franjas, na palha (já falamos dela aqui), ou até
mesmo em crochê. É uma graça, e você com certeza não

só dará um descanso para os �eus ombrinhos, como
também vai arrasar na produção.

Michele Camacho mieheleeamaeho@gmail.eom I 47 8838 3084

Queridinho das fashionistas e reinando absoluto
no top do top, o vermelho é a cor de batom

que têm que ter na nécessaire durante o verão
2011/21012.

Capaz de transformar um look simples,
o vermelho não só dá cor à roupa como

também passa um ar de elegância,
sensualidade e poder.

Para quem têm um certo receio de combinar
o batom com o restante damaquiagem,

especialistas dão a dica: bocão carregado,
olhos mais discretos (e vice-versa).

E mesmo quem se pergunta "mas com tantas

cores em alta além do dessa cor, porque ele
ainda se difere sendo apenas um vermelho?

Bem meninas, a boa nova é que não há
'

apenas um tom de vermelho, mas vários, e o
que faz a diferença é a sua escolha na hora de
usar (de acordo com seu tom de pele é claro).
Para quem é mais branquinha (e acho divino
pele clara-batom vermelho), aposte nas cores

mais vivas. Já as morenas ficam ótimas em
.

vermelhos alaranjados ou mais opacos.
Não tem como errar!

MustHave (make verão 2012) :
Bo a vermelha

fim fi�,Jrí\If.It&irrtJ
(j:lJjr!fl)tlt�}h4tÇi:

(L,Jedi!�ilkjaJ:h:.
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ocABULÁRlo
Midi: comprimento que vai até o meio da panturrilha.
Dress Code: Traje sugerido para determinado evento.

Bapho: Tudo demuito bom!
Peep toe: se caracterizam por deixarem os dedos do pé à mostra.
Bandage: Super sexy e colado ao corpo o bandage é uma peça feita
de faixas de tecidos como lycra, elastano e rayon, para não tirar a
liberdade do movimento, e parecem ataduras envolvendo o corpo:
Cluteh:-Bolsa/carteira, de mão.

r I' '111111 .1 .1'
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TioSam
1\ Ta�ondição de pais coruja, no próximo1 "dia 18 de dezembro, o meu amigo e em

presárioRenato Freiberger e a esposa Lurdes
aterrissam nos Estados Unidos. O casal vai

conferir na cidade Cleveland, em Ohaio, a
- colação degrau dafilha Tahyse, no curso de

Administração de Empresa, pela faculdade
BaldwinWallace.Bom demais!

Novela
"Baltazar", personagem da novelaPina
Estampa, da Rede Globo, já virou apelido de
muito bacana em Jaraguá.

,

Iver

Síbele Borba foi a querida aniversariante
de ontem, mas comemorou a data sem
festa, nem badalação.

Na área
Madalena Lages está sendo esperada pela
filha Francine Lages from Campinas, para o

verão afora aqui na área:Welcome! f'

Memorando
"Mais um santo de casa resolveu fazer

milagres contra os raios ultravioleta
nas peles de fino trato. "0 plástico
verde desenvolvido pela Braskem, a
partir do etanol da cana-de-açúcar,
matéria 1'00% renovável, utilizado-como
combustível noscarros flex, acaba
de ganhar desdobramento. Os novos
frascos do protetor solar Sundown
já estão disponíveis no mercado, em
embalagens mais sustentáveis."

Pontualidade, eficiAnda,
(Onf0rto e segtJlranç l

agQra, de

Moa Gonçalves

BELAS CarolinaWittkowski e Fernanda MuDer na TheWay

JUNTOS Os empresários Amauri Jacobi e Otaviano Pamplona, na festa
de aniversário do industrial.lUberto Correia, quarta-feira, última

Alma gêmea
Quem foi visto juntinho, de mãos
dadas com um novo amor, na última
quinta, no Coconut, foi o amigo
Rodrigo Lima, e agora ele afirma que
dessavez encontrou sua verdadeira
alma gêmea.

Casa Mais
Interiores'
Aminha amiga Carol
Tironi, da CasaMais
Interiores, uma
das lojas de móveis
mais elegantes da
cidade, continua
recebendo elogios
pelo bom gosto do
seu showroom. .

SEGUROS
GARCIA

001\1 TORA

47 3371·1788

BALADA'
Amanda

Pasqualno
concorrido
FuelLiving

•Dia 31 de dezembro, no
Pavilhão de Eventos; em
'[araguâ do Sul, aâÇJntecé? a

.

. ,":peia da Virada. R�velllon
movido a musica, alto

.

astral emuita com-ida. Que
saber mais? Ligue para
Confraria do Churrasco no
fone 3275-1449: ,

• Elsina Stengerfoi a mais
festejada aniversariante,
ontem na cidade.

•A VallerDedorações
também está com mil .

novidades na loja.

• OExposição intiiuiada
"Pomeranos em

'

Santa Catarina'; em
comemoração açs 150 anos
da imigração pomerana em
Santa Catarina, no'Museu
WolfgangWeege, vai até dia
'15 de janeiro.

.

,.;. '.
). .1, "ii

Um projeto aprovado na última semana autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa
/lAdote um Ponto de Ônibus'� A inidativa vai ao encontro de recorrentes manifestações na
Câmara, relatando problemas como falta de manutenção ou até 'a inexistência do abrigo

·

em locais de parada dos ônibus.
De or,igem legislativa, a propositura sugere que o município celebre termos de coopera
ção com empresas e particulares (moradores), a fim de promover a limpeza, conservação
emanutenção dos pontos de ônibus. O termo será celebrado pelo prazo de dois anos, prer- ,

rogável por igual período.
Segundo o projeto, compete a Secretaria de Planejamento e Urbanismo a viabilização téc-

·
nica e a fiscalização do termo de cooperação, bem come a definição das normas e instru- .'

ções técnicas.
. Como contrapartida, a empresa ou morador participante 'poderá manter uma placa iden
tificadora da empresa no abrigo de passageiro, que deverá ser retirada no prazo de 48

· horas após a rescisão contratual.

Pensamento
do dia

Recheio
Afine Fiare
deixa vocêmais
bela ainda neste
Natal, para isso
recheou os cabides
e prateleiras da
sua concorrida e

sofisticada loja com
a famosa marca
Dudalina ..

"Se um dia você tiver de
escolher entre o mundo
e o amor...

Lembre-se: se escolher
o mundo, ficará sem o

amor, mas se escolher
o amor, com ele você

conquistará o mundo".

o que hoje é

comprovadamente
verdadeiro foi
uma vez apenas
imaginado.

,'w..
:···· •• ..;.,

.

....1aIn, �e

BOM DE GARFO O meu amigo
César Pradi, na confratemização
da galera do Look

os
O casal Jacson Barbi Rocha e Marcela Rosa vive grudadinho e

apaixonado. Vira e meche eles postam fotos no Facebook fazendo
carinhos em jantares. Super românticos.

.• Seja voluntário, doesangue.

• Com essa/fui!
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CRÔNICA

LIVRO.
PRESENTE

LUIZ CARLOS AMORIM. DE N'II ....IILESCRITOR E EDITOR n&n

Na continuação de uma crônica recente, quando
falei de uma feira do livro realizada aqui em Flo

rianópolis a menos de um mês do Natal, coisa que po
deria disseminar a idéia de se dar livro de presente a
amigos, na grande festa de final de ano, não posso dei
xar de falar de uma idéia que uma amiga colocou em

prática, muito original, ameu ver, já no ano passado.
Falo da amiga Fátima de Laguna, que leu minha

crônica "Semana do Livro" e em seguida enviou-me

mensagem comunicando que passara na feira, tema
da crônica,' e aproveitou para - encomendar livros

meus, que ela desejava comprá-los para "presentear
amigos com livros de amigos". Ela já havia me falado

alguma coisa a respeito, pois fizera isso no ano passa
do e eu acho a idéia sensacional. Pensando a respeito,
constato que ela não está apenas presenteando amí
gos com livros. Ela está divulgando, também a obra de
escritores da terra, pois estápromovendo um rodízio,

Q

fazendo com que as obras de uns sejam conhecidas

por outros, de regiões diversas.
Não posso deixar de abordar aqui este fato, pois

penso que a idéia deve se espalhar: é o tipo da idéia

que deve ser copiada. Eu 'mesmo vou seguir o exem�

plo, este ano, e vou mandar livros de meus amigos es

critores para outros amigos, escritores ou não.
,Pode parecer que não

há muita vantagem em

presentear com livros

pessoas que já são ótimos

leitores, mas a verdade é

que, se considerarmos que
todo escritor tem no seu

círculo de amizades ou-

- tros escritores que nãovi
vem na mesma cidade que
ele, que vivem às vezes até

bem distante, os livros presenteados podem ir muito

longe. E a disseminação da obra presenteada pode ser

bem ampla, pois muitos escritores são professores,
são cronistas de jornais, revistas, blogs, críticos ou co
mentaristas de literatura" etc. e podem recomendar a
leitura, ou simplesmente comentar o que leram. E isso

pode conquistar novos leitores, por que não?
Então agradeço pela ótima sugestão -que Fátima

me dá de presentear os amigos com obras de amigos
e pela oportunidade de divulgar, de uma maneira ori
ginal, a literatura de gente da terra da gente. Dar livro
de presente no Natal não é mais uma prática comum,
pois se não conhecermos bem o presenteado, corre
mos o risco de dar uma obra que não vai ser lida. Mas

présentearmos nossos pares é um incentivo à leitura

para pessoas que já têm esse hábito e mais, faz com
que nossos amigos conheçam obras de autores que

- até então não conheciam, ou saibam de novas obras

que não tinham ainda chegado ao seu conhecimento.
É uma variante daquele projeto de "soltar" livros em

lugares públicos, para que os transeuntes que se inte
ressarem em ler possam levá-los. No nosso caso, a tro

ca de livros que não sejam os nossos pode, inclusive,
revelar grandes talentos. Não seria um grande presen
te de Natal propiciar a um amigo a leitura de um bom
livro? Não seria um presente maior ainda saber que o

fato de presentearmos um livro a um amigo escritor,
crítico ou jornalista, fez que esse livro fosse descober
to como uma grande obra? Isso já me aconteceu. Não

seria um ótimo presente ao público leitor a indicação
de um grande livro?

Não seria um

grande presente
de Natal

propiciar a um
amigo a leitura
de um bom livro?

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Jocilaine está de mudança e precisa encontrar um novo lar para esta fêmea
de Pastor Alemão, pois não tem como levar ela para o novo lar. Quem tiver

espaço e carinho para dar uma nova família para a pobrezinha, e não deixar ela
sozinha no fim de ano, pode entrar em contato pelo telefone (47) 3708-969.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Renê tenta conversar com Tereza Cristina, mas

ela o manda embora do restaurante. Tereza Cristina
não conta para Patrícia o que aconteceu. Griselda,
Isolina, Celeste e Vilma conhecem Albertinho, o primo
de Guaracy. Rafael se entrega para a polícia. Juan
Guilherme fica pasma ao saber dos crimes que Rafael
cometeu. Griselda descobre que Renê foi expulso de
casa e do "Le Velmont". Tereza Cristina pede para Fer
dinand atear fogo na mansão de Griselda.

• A ViDA DA GENTE
Júlia se sente desconfortável em sair sozinha

com Ana. Ana leva Júlia a um parque de diversões,

Rodrigo fica impactado com a notícia de que Ana e

Lúcio estão se aproximando. Iná mostra a Laudelino

que Aurélia eWilson modificaram o visual. Renato en
contra com seu antigo sócio e fica constrangido ao ser

tratado com hostilidade. Rodrigo fica arrasado ao ver

Ana entrar no carro de Lúcio.

• AQUELE BEIJO
Sebastião conta para a mãe que pediu Raíssa em

casamento e Brites sugere que ele crie um golpe. Brigitte
aconselha Camila a esquecer Ricardo. Valério conta para
Orlandinho que viu Agenqr pulando a janela da casa de
Belezinha. Olavo descobre que Violante roubou a van e

avisa a Marieta. Brites flagra Joselito com Amália. Ma
ruschka impõe condições a Alberto para assinar o di
vórcio. Grace Kelly insinua que pode se tornar dona da

Comprare. A Comissão de Inquérito descobre que Regina
é a titular das contas da Comprare.

• VIDAS EM JOGO
Ernesto ameaça Severino dizendo que se Da

niel e Jaqueline não ficarem com a mãe, ele fará
questão de assumir a paternidade da menina. Os
dois brigam, mas são afastados. por Valdisnei e

Adalberto. Ao descobrir que Cleber está prestes a

revelar a verdade sobre o brinco, o garçom se de
mite da confeitaria. Adalberto pede que Augusta o

ajude a reconquistar Zizi. Em troca, ele propõe uma

aliança para neutralizar Regina. Regina recebe um

cravo de Augusta. A flor chega acompanhada de um

�ilhete ameaçador.

AHlVERSARlANTES
12/32 Marcelo Marciano CatianéFernandes
Alice Krueger Mària G. Rozza Cirineu Marcilio
Ana C. Rozza Moacir Vieceli Claudia R. de Souza
Berta F. Schmelzer Osvaldo Bridaroli Diego L. Couto
Catiane M. L Schumann Rafael Engelmann DiegoLeal
Claudio M. K. Junior Revelino Raitz -Fabiana Pinheiro
David W. L. Horongoso Roberto CJunior Fabiano Roters,
Delci N. Barreto Rosa M. Behling Gilberto Uber

Diogo Rocha Rosa M. Fernandes GiseleZoz
Edson C. Junior Rosangela do Amaral João B. Cordeiro
Elcio L. Junior Sérgio Vargas Josuel Schimiguel
Graciele Z.Kleis Silvia Piazera Luzia Backer
Irene Schulze Tim da Silva Luzia Deluca
Jean G. Luz Valdirene S. da Costa Luzia Machado
Jean V. Pereira Vanessa J, Zastrow Marisa R. Ribeiro
Ketlin C. Dalpiaz Vilmar B.C. Pettri Moacir Losi
Leticia E.C. dos Santos VitorVeler Nicole Iúrguetf
Lindalva M.Engelmann Wilson Alegre Rivair Bachmann
Luaná Giese Ruth silva
Luciano Pereira 13/12 Simone C. Coelho
Marcelehe S. da Silva , II Adriana S. de Serra I ·11 .. Valdir Gudzinger

CD: BIOPHllIA

Biophilia é O sétimo e mais
conceitualmente complexo
álbum de Bjõrk. Biophilia é
um projeto multimídia, que
inclui um álbum de estúdio,
um aplicativo, um novo site
conceituado, instrumentos
musicais feitos sob medida,
shows ao vivo e oficinas
educativas. O CD Biophilia é um

álbum de estúdín tradicional
de 10 faixas inspirado por
uma leitura de Musicophilia de
Oliver Sachs. Biophilia é uma

mistura de ciência e emoção.
É sobre ritmo, mas é também
sobre o emocional.

Em 2006, Benjamin Mee

comprou um zoológico e

-levou a família para viver
nele. Apesar de muitos dos
seus amigos acharem a ideia
completamente absurda, a mãe,
o irmão, a esposa e os filhos
de Ben abraçaram o projeto de

mudança para um zoológico
falido com 200 animais
selvagens e administrá-lo como

uma empresa familiar.
"Compramos um Zoológico" é
um livro sobre amor, o poder
da família, e o triunfo da

esperança. A versão para o

cinema tem estreia prevista
para o dia 23 de dezembro
no Brasil, com Matt Damon
no papel principal e Scarlett
Johanson como uma das
funcionárias do zoológico.
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TIRINRAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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OS3
Cazé (Victor Mendes), Camila (Juliana Schalch) e
Rafael (Gabriel Godoy) se conheceram na porta do
banheiro em uma festa. Os três chegaram há pouco
tempo na cidade e apenas Cazé encontrou um lugar
para morar: um galpão abandonado. Logo eles se

tornam amigos e passam a morar juntos, durante
todo o período da faculdade. Entretanto, há uma

regra básica: não pode haver qualquer envolvimento
entre eles, em nome da boa convivência. Cazé,
Camila e Rafael andam tão juntos que logo são
apelidados pelos colegas como se fosse um só, os
três. Já perto do fim do curso, Rafael pensa em se

mudar por notar que sente algo por Camila. Até que
surge uma inusitada proposta: que eles estrelem um

reality show em sua própria casa, baseado em um

trabalho que apresentaram na faculdade.

JARAGuÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• O gato de botas - Dub (14h10, 16h, 17h50,
19h40 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub (14h30)
• Operação presente - Dub (16h40, 19h e 21 h1 O)
• Cine Breithaupt3.
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• O gato de botas - Dub (14h, 16h,
18h, 20h e 22h)
• Cine Garten 2
• Os especialistas - Leg (19h40 e 22h1 O)
• Os Muppets - Dub (13h1 O, 15h20 e 17h30)
• Cine Garten 3
• Noite de ano novo - Leg (14h15, 16h45,
19h10 e 21h40)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h1 O e 21 h20)
• Uma professora muito maluquinha -

Nac (13h30, 17h15 e 19h20)
• Cine Garten 5
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (21 h30)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub

(13h45, 16h15 e 19h)
• Cine Garten 6
• O gato de botas - Leg (21 h50)
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Cine Mueller 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (13h45, 16h20, 19h e 21 h45)
• Cine Mueller 2
• Oper�ção presente - Dub (16h45 e 21 h30)
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub (14h15 e 19h20)
• Cine Mueller 3
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30,
17h40, 19h50 e 22h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

·.0 gato de botas - Leg (21 h50)
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Cine Garten 2
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (16h30 e 21 h30)
• Amanhecer - Parte 1 - Dub (13h50 e 19h)
• Cine Neumarkt 3
• O gato1:te botas - Dub (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Neumarkt 4
• Não sei como ela consegue - Leg (22h10)
• Os Muppets - Dub (13h30, 15h40, 17h50 e 20h10)
• Cine Neumarkt 5
• Uma professora muito maJuquinha - Nac (15h50, 17h30 e 19h20)
• Operação presente - Dub (13h40 e 21 h1 O)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Noite deano neva- Leg (14h15, 16h45, 19h1 O e 21 h40)
• Cine Norte Shopping 1
• O gato de botas-Oub (12h40, 14h50,,17h, 19h10, 21h20 e 23h30

- somente sábado)
• Cine Norte Shopping 2
• Noite de ano novo - Leg (11 h, 13h30, 16h, 18h30, 21 h e 23h40

- somente sábado)
• Cine Norte Shopping 3
• O gato de botas - Dub (13h45, 15h55, 18h05 e 20h15)
• Um conto chinês - Leg (22h20)
• Cine Norte Shopping 4
• Amanhecer - Parte 1 - Dub (16h45, 19h20 e 21 h55)
• Amanhã nunca mais - Nac (13h, 14h55)
• Cine Norte Shopping 5
• O palhaço - Nac (13h45 e 15h35)
• Entre segredos e mentiras - Leg (17h45, 20h e 22h15)
• Cine Norte Shopping 6
• Os Muppets - Dub (17h20, 19h50 e 22h10)
• Meu país - Nac (13h15 e 15h15)
• Cine Norte Shopping 7
• Operação presente - Dub (16h55 e 19h05)
• Happy Feat 2 - Dub (12h20 e 14h35)
• A saga Crepúsculo: An;I�h�CI3r :-'IR�rte 1 - Leg (21 h25) I I I � : t

Ciyanecchinirecebe
'alta e planeja Natal
Reynaldo Gianecchini teve alta, do

hospital Sírio Libanês, em São Paulo,
neste fim de semana. O ator estava

internado desde o dia l° de dezembro para
realizar a última etapa de quimioterapia
antes de se submeter ao transplante
antólogo demedula óssea. Gianecchini irá
comemorar o Natal com seus familiares em
seu apartamento na capital paulista.

Neymar reclama de
falta e sinceri ade
Parece que Neymar anda meio desiludido
com o amor... Em entrevista à revista "TPM":
o craque, que está sempre cercado de belas
mulheres e é alvo constante de boatos sobre
novos romances - só nos últimos tempos a
atriz Daniela Carvalho, a ex- BBB Anamarae

.

amodelo Carol Abranches foram apontadas
como suas namoradas -, reclamou que não

consegue achar umamulher "sincera".

Atriz quer ··botox

para pensamentos··
A atriz Marieta Severo deu entrevista à
revista "Moda" e falou sobre arte, família,
moda e questionou a onda do botox.

"Queria botox para os neurônios, sabe?
Juro por Deus, isso é muito grave! Meu
sonho seria preservar o meu pensamento.
Minha dúvida apenas é se o botox faz
atrizes melhores, com mais capacidade de

chegar à transparência do ator."

Massafera falta em
evento de Icmçamento
Segundo o colunista Leo Dias do jornal
"O Dia", GraziMassafera deu bolo no

.

evento de lançamento de ummodelo de
celular realizado na quinta-feira, 8, em um

shopping no Leblon, Zona Sul do Rio. A atriz
teria dito à coluna que ficou presa em uma

gravação e que, por isso, não compareceu
ao evento. De acordo com o jornai, Grazi
terá que devolver o cachê recebido.

HORÓSCOPO

··Dancinha mudou
a vida··. diz Teló
Depois que a onda sertaneja atingiu os

jogadores de futebol, o cantorMichel Teló
ficou aindamais famoso pela composição
''Ai Se eu Te Pego". Após Neymar dançar
o hit, foi a vez de Cristiano Ronaldo

coreografar a música em campo, o que
popularizou a canção na Europa. ''A
dancinha deles mudou minha vida", disse
Teló ao jornal "Diário de São Paulo".

Benício será pai de
Cauã em novela
Cauã Reymond será um jogador de
futebol na próxima novela das 21h da
TVGlobo, segundo o colunista Ancelmo
Gois, do jornal "O Globo". Ainda de- acordo
com a coluna, MuriloBenício interpretará
um atleta aposentado e pai adotivo
do personagem de Cauã na trama.
Os dois estariam sendo treinados

pelo ex-jogador Cláudio Adão.

ÁRIES
Neste período, mantenha o foco no trabalho. Antigas
questões em família serão deixadas'para trás, Dê mas
atenção ao seu par e acabe com desconfianças,

LIBRA
Leve o trabalho a sério se pretende conquistar uma
promoção ou aumento salarial. Bom dia para desfazer mal-
entendidos entre pessoas que se amam.

TOURO

Seja mais ambicioso(a) e busque uma melhor colocação
profissional. Tente conversar com serenidade sobre os

problemas que enfrenta ao lado do seu amor.

ESCORPIÃO
No trabalho, bom momento para chamar a atenção dos seus

superiores e melhorar os seus rendimentos. No romance, o·
clima é de muito entendimento.

GÊMEOS
No ambiente de trabalho, dedique-se a tarefas rotineiras.
Cuidado com gastos, evite comprar qualquer coisa que
estiver fora do seu orçamento.

'SAGITÁRIO
Atividades em equipe poderão trazer bons resultados.
Aproveite para mostrar o valor das coisas. Há grande
compreensão e confiança no romance: aproveite!

CÂNCER
Em casa, ofereça o apoio que o pessoal precisa, mas evite

gastos desnecesSários. No romance, o período é favorável
para conciliar interesses de ambos.

CAPRICÓRNIO
Mantenha a sua família sempre por perto para que possa
cuidar dela. Mesmo que esteja cansado(a), fique mais tempo
com sua cara-metade. Isso fortalecerá a união.

LEÃO
No campo profissional, olhe para os problemas de outro
ângulo e conseg4irá resolvê-los. Ótimo momento para trocar,
confidências e fortalecer os laços de afeto.

AQUÁRIO
Mantenha o foco em suas tarefas pendentes antes de iniciar
novos trabalhos. No campo afetivo, ouça com atenção os

conselhos de seu par antes de chegar a uma conclusão.

VIRGEM
Excelente momento para desenvolver atividades em equipe
na área profissional. Nos assuntos do coração, mais carinho

; I ; f : l vai trazer harmonia para o romance.

PEIXES
Na área profissional, colabore nas atividades em equipe.
Organize melhor seu tempo para não precisar sacrificar os
momentos com sua cara-metade.
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o SEDAN MAIS VENDIDO DA CATEGORIA É O PRESENTE IDEAL PARA VOCÊ E SUA FAMILIA.
E VOCÊ AINDA GANHA MUITOS PRÊMIOS DA TOYOVILLE NA HORA,DA COMPRA. VEJA SÓ:

BANCO TOYOTA

, '!fi i'bdo têrJitórto nacional para a lihha Corollà ano/modelo 2011/2012 Okm (modelo GLi MIT, Nr, XEI e ALTIS exceto Xli MIT eNT) de 01/12/2011 a 31/12/2011 ou até o término do estoque da concessionária Toyoville (Totála) Na compra de um ,modelo participante da promoção, ganhe 1 (um) Vale-Presente no valor de R$ 4,000,00 (quatro mil reais) a ser utilizado como crédito na compra de produtos disponíveis no slte de compras, OD 1 (um)bustíV�1 que ser� umoartão Good Card com crédito de R$ 4,000,00 (quatro mil reais) que você receberá em no máximo 40 dias úteis a partir da compra do veículo, válido por 01 ano a partir do seu recebimento, UtiliZado. êomente,n,a r�d�ero(iiÇié)r:)cI�dÇj� pela Good Oa,rd: www.gooclcard.com.br. Esta promoção não abrange os veículos adquiridos diretamente do fabricante através de Vendas Diretas, inclusive com isenção de tributos, (b) Os benefíoios são pessoais e,

Promoção não. cumulat!).ia com outras promoções vigentes, (�) Consu!te ° Regulam�nto da P:or:noção, disponível na rede de concessionárias Toyota partcípantes e nos sites �:natalantecipadotoyota.Gom.br e.br, para maiores Informaçoes, A Toyota oferece tres anos de garantia de fábnca para toda a linha, sem limte de qUilometragem para uso particular e, para uso comerciai, tres anos de garantia de fáorica ou 1 00.000�, prevalecenqQe1r�,.'5;9[,2$Y'te o livrele de gaf?l1tia, o rnanu!3Ldo proprietário ou Q site www.toyota.com.br para obter mais informações. Imagem do modelo Corolla AltisNr 2011/2012, meramente ilustrativa. ' .,' 'r' '

,',', '," ,

,
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Benyamin Parham Fard

ECO

benyamin@biovita.com.br

o Brasil. inteligente. sel1lpre· será soberano
Muito tem se discutido acerca

da instalação das grandes
hidrelétricas nq norte do país,
entretanto, não se deve deixar levar
pela "visão romântica"de alguns
poucos grupos de críticos que
teimam em retardar o crescimento
do nosso país, com a visão de

queoBrasil "não precisaria de
tais usinas"em função de seus
"irreversíveis impactos':
Em uma democracia plena e

madura, a discussão sempre é
salutar, mas não devemos nos
esquecer que as novasmatrizes
energéticas renováveis (como a
energia eólica ou solar) ainda
não possuem custo de viabilidade

tampouco capacidade instalada
suficientes a ponto de suprir'
omínimo do crescimento da
demanda energética noBrasil dos
próximos dez anos (de 4,8% ao

ano, segundo 'relatórios daAneel).
As energias alternativas ainda
não garantem a carga firmede
energia consumida de forma

ininterrupta pelo país, e servem
hoje apenas como energia de

apoio. Certamente em algum
momento do.futuro teremos no

Brasil um balanço entre estas

alternativas energéticas, mas .

hoje precisamos ser realistas.
Se nós, umas das novas lideranças
mundiais dentre osBlliCS, não
nos atentarmos para estefator
critico de desenvolvimento que é o
suprimento energético, estaremos
sempre um passo atrás dos
nossos competidores efadados à
dependência de'outros países os
quais inteligentemente investem
em infraestrutura, e irão nos

.

vender knoui-houi tecnologia e

produtos acabados, enquanto nós
iremos eternamente lhes vender
commodities.
É verdade que nosso país
precisa defontes alternativas e

limpas de energia, entretanto
"no fim do dia'; em uma região
do país (região norte) em que
predominam as Termoelétricas

alimentadas a Combustíveis
Fósseis (carvão mineral, diesel,
etc.), grandes projetos hidrelétricos
têm seus enormes beneficios,
tanto em características de

redução de poluição como em
. desenvolvimento regional.
De acordo com a legislação
ambiental vigente, a instalação
de grandes usinashidrelétricas
é permitida e passível de
licenciamento por possuir seus
impactos inerentes, mas os
mesmos devem ser mitigados
e/ou minimizados conforme
previsto em lei, visando o

equilíbrio entre economia, meio
ambiente e sociedade para o bem
de todos.
Se o país não quiser enfrentar
um novo apagão energético ou
deixar escapar a possibilidade
de se estabelecer como uma

grande potência mundial, terá de

apostar em um mix energético,
que inevitavelmente incluirá

grandes hidrelétricas.

Parque eólico
A Eletrosul Centrais Elétricas S.A., subsidiária da
Eletrobrás, oficializou 'O início das 'Obras de mais
cinco parques eólicos, em Sant'Ana do Livramento,
no Ri'O Grande d'O Sul, na fronteira com 'O Uruguai. A
'Ordem de serviço permitirá ao consórcio construtor

começar 'Os trabalhos de infraestrutura da área com
a abertura das vias de acesso aos locais 'Onde serão
instalados o canteiro de 'Obras e 'Os aerogeradores,
O Complexo Eólico Livramento será construído
em parceria entre'Eletrosul (49%), Fundo Ri'O Bravo
Investimentos - FIP (41%) e Fundação Eletrosul
de Previdência e Assistência Socíal- Elos (10%). O
consórcio construtor é formado pelas empresas
Impsa (fabricante argentino de aerogeradores),
Efacec (grupo português especializado em
equipamentos eletromecânicos) e Iccíla

. (empreiteira de construção civil da região).
Os empreendimentos terão capacidade instalada
total de 78 megawatts (MW), e foram viabilízados
no último Leilão de Energia Nova (A-3), daAgência
Nacional de Energia Elétrica (Aneell, realizado em
agosto deste ano.

Toyota&BMW
F'Oi confirmada a parceria daToyota e a BMW; na última semana,
para investimentos conjuntos em tecnologias sustentáveis.As duas
montadoras farão pesquisas sobre baterias de íon-lírio e a partir de 2014 a
BMWirá fornecermotores 1.6 e 2.0 a dieselpara a companhia japonesa,

AN.

Kyoto prorrogado até 2020
A 17a Conferência das Partes (COP-17) da Organização das

Nações Unidas (ONU), mantida emDurban, África do Sul, decidiu
pela extensão do protocolo de Ky'Ot'O até 2020. Os participantes
concordaram em iniciar as negociações para um novo acordo que
vai assegurar que 'Os países serão legalmente responsáveis por
cumprir as promessas que fizerem. C'Om'O anteriormente feito, 'Os
Estados Unidos ficaram relutantes e se posicionaram contráríos
ao Pr'Ot'Oc'Ol'O de Ky'Ot'O p'Or sentirem-se preocupados em concordar
c'Om um sistema internacional que "provavelmente encontrará
oposição no congresso norte-americano"

Enel'gia 50 ar
ei ti" t rt j dI'" d "li 'li 'I;

eu .. S as no . e ..a.lnel' c·anos: .• OI . nstnuto .. e: j_ec:no"�og�I..
deMassachusens (l\UT) des.cobriram uma novamanelrn
de concentrar o calor do sol sem o uso de e:spdbos..

_

A novidade é a utilização de dlspositivos eh•.rnados
Termofotovoltaicos (TI?v, sigla em inglês), os quais sio
dispositivos no estado sõlído, que geram eletricidade

_

. diretamente a partir do calor emitido plelo, solou Qualquer
outra. fonte de calor radiante, C.o1110 combustível,! e devem
desta formapermitir uma.maneiramais, simples e· barntt\.

.

de aproveitar a energia solar usando sistemas, tompattos�

)
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA -

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em cumprimento ao princípio da transparência e nos termos que dispõe o artigo
19, § 5° da Lei 11.445/2007, convoca a comunidade em geral para participar da Audiência Pública de divulgação do Plano
Municipal de Saneamento Básico, que se realizará no dia 14 de dezembro de 2011, a partir da 19h (dezenove horas), junto
ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores.

.

Jaraguá do Sul 07 de dezembro de 2011.
Cecília Konell

Prefeita Municipal

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANIACATÀRINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTI\INGEHIlLEWAGNER,

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

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

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou dorniciliada(s) fora daCircunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no
endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023,
todos do CNCGJ.

Protocolo: 24734 Sacado: ALDIR VITAL ZERMIANI CPF: 351.350.349-00 Cedente: COOPE
RATIVA REGlONALAGROPECUARIA VALE DO ITAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número
do Título: 00412501 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 261ll/2011 Valor:
2.640,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 18,31, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo:24748Sacado:JCLPINTURASEJATEAMENTOS IlDA - MECNPJ:02.473.951/0001-
03 Cedente: RESICOWRTINTI\S EVERNIZFS IlDACNPJ: 95.800.637/0001-79 Número do
Título: 0123087109Espécie: I)uplicata deVendaMercantilpor Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencirilento: 071ll/2011 Valor: 1.454,76
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00

Protocolo: 23868 Sacado: JUllO CESARROCHA LOTITO CPF: 837.952� 190-00 Cedente: BV
FINANCEIRAS/AC.EICNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131039278 Espécie: Cé
dula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUIZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
DataVencimento: 18/01/2011 Valor: 33.025,92 Liquidação após a intimação: R$10,85, Porte
Postal: R$-l,OO, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 24868 Sacado: LEtmDRO THOMAZEW CPF: 073.325.329-64 Cedente: COOPE
RATNA CRED. RURAL INTER soun LUISALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09
Número do Título: 400-2009-964 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: COOPERATI
VA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES DataVencimento: 11/0112010
Valor: 53.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 64,09, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24665 Sacado: LEONIDES BRUNO BOGO ME CNPJ: 83.108.662/0001-07 Ce
dente: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO IlDA CNPJ: 06.224.121/0001-01 Número
do Título: 0400089762 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 281ll/2011 Valor:
3.375,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 33,30,

Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24584 Sacado: LUCIANA DOMASZAKMEYER ME CNPJ: li.759.247/0001-02
Cedente: ALffiSIO DA SILVA CPF: 003.882.829-40 Número do Título: M-000017-5
Espécie: Cheque Apresentante: ALUISIO DA SILVA DataVencimento: 17/03/2011 Va
lor: 1.320,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24827 Sacado: NETO IMPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES
.

LIDA ME CNPJ: 07.034.463/0001-13 Cedente: SALLO CONFECÇÃO E COMERCIO DE
ROUPAS LIDA CNPJ: 01.968.595/0002-17 Número do Título: 0001185015 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data
Vencimento: 28/11/2011 Valor: 802,64 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24839 Sacado: PRIClLAWACHOlZ CPF: 032.688.559-54 Cedente: ARIEGE IN
DUSTRIAE COMEROO IlDAEPP CNPJ: 78.856.333/0001-04 Número doTítulo: 9334/2 Es
pécie:Duplicata deVendaMercantilpor Indicação Apresentante: ITAUUNIBANCO SAData
Vencimento: 051ll/2011 Valor: 277,33 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
44,10, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24699 Sacado: TRANSIDI TRANSPORTES IlDA ME CNPJ: 07.340.707/0001-96
Cedente: BRITI\GEM BARRACAO IlDACNPJ: 06.053.093/0001-07 Número doTítulo: 16427
Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação Apresentante: BANCO BRADESCOSA
DataVencimento: 25/11/2011 Valor: 951,16 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24635 Sacado: TRANSPORTES LETICIA ZANCANARO IlDA CNPJ:
11.112.297/0001-01 Cedente: BANCO SOFISA S/A CNPJ: 60.889.128/0001-80 Número do
Título: 0028429302 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCO SA Data Vencimento: 26/11/2011 Valor: 445,44 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24657 Sacado:VICKEXTRACAO DE SAIBRO IlDA CNPJ: 10.988.980/0001-36 Ce
dente: BANCOVIPAL CNPJ: 09.526.594/0001-43 Número do Título: 6025 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 03/1lI2011 Valor: 937,11 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
Protocolo: 24659 Cedente: BANCO VIPAL CNPJ: 09.526.594/0001-43 Número do Título:
6375 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA- .

SIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 031tl1l2011 Valor: 416,50 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 24661 Cedente: BANCO VIPAL CNPJ: 09.526.594/0001-43 Número do Título: .

1737 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por lnrlicação Apresentante: BANCO DO BRA
SILSA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 091ll/2011 Valor: 1.542,00 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Guararnirim, 13 de dezembro de 2011.

CHRISTI\INGEHlILEWAGNER, Interventora

I

A Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaraguá do Sul e Região, com
base no estatuto social, convidam todos os associados para participarem da
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 16 de dezembro na sede
do Sindicato, situada na rua: João Planinscheck, 157, bairro nova Brasília,
nesta cidade de Jaraguá do Sul, em primeira convocação .às 15h30 min e a

segunda e última chamada às 16 horas com qualquer número de associados
presentes.
Ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a prestação de contas, com a especificação da
aplicação do patrimônio; apresentadas pela Diretoria Executiva, referente ao
ano de 2010, bem como o parecer do Consettio Fiscal.
Deliberação sobre proposta de Orçamento das Receitas e Despesas para o

exercício do ano de 2012, com a especificação da aplicação do patrimônio,
bem como o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Edital de Convocação
Assembléia Ordinária

Jaraguá do Sul13 de dezembro de 2011
Vilmar Sizino Garcia - Presidente do Sindicato

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, dos Materiais Elétricos, dos Motores Elétricos, de Equipamentos
Elétricos, de Eletro Eletrônicos, de Geradores, de Alternadores, de
Implementas Agrícolas, de Máquinas para Reparação de Veículos, de
Fundição e das Oficinas de Latoarias e Mecânicas de Jaraguá do Sul-e Região,
convoca toda sua categoria da base territorial, sócios e não associados, para
participarem da ASSEMI3LÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no

dia 17.12.2011, em primeira convocação às 9 horas, e a segunda e última
chamada às 9h30min com qualquer números de trabalhadores presentes,
tendo por local a sede Recreativa do Sindicato, sito a rua: João Marangoni
137, (defronte o parque fabril Weg II), bairro vila lalau, neste município de
Jaraguá do Sul.
COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
- Apreciação e deliberação sobre a proposta patronal referente à Negociação
da Convenção Coletiva de Trabalho para o ano de 2012 e seus respectivos
termos aditivos.

Jaraquá do Sul13 de dezembro de 2011.
VILMAR SIZINO GARCIA - Presidente

Apontamento: 195626/2011 Sacado: EUZABETE ELERT E CIA Endereço: RUA JOSE POMlANOVISK 246
- laraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: JERRYROBERTO BRANDES - ME Portador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 2254-A003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.996,50 - Data para pagamento: 16/12/2011-
Valor total a pagar R$2.069,l5 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.996,50 - Juros: R$ 1,99 Emolu
mentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 195687/2011 Sacado: FABIO RUDIGER Endereço: R PREFEITO WALDEMAR GRUBBA
2155 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: USACARAUTO PECAS IlDAME Portador: - Espécie:DMI: N'Título: 2656/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Data parapagamento: 16/12/2011-
Valor total a pagarR$271,52 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 195813/2011 Sacado: FAVORITOS ALIMENTOS IND E COMERCIO UDA Endereço: RUA
ROBERTO ZIEMANN 2651 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: HSBC BANKBRASIL SA BANCO
MUITIPW Portador: CAFEAUTOMATIC IlDAEspécie:DMl- N'Titulo: 4305 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 420,00 - Data para pagamento: 16/12/2011-Valor total a pagarR$490,26Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 420,00 - Juros: R$1,12 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 195773/2011 Sacado: FlEX - ACAO CONFECCOES IlDA Endereço: R PAULlNA DEMA:
THE PlCOLLI 81- JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BARRA BENEE TEXTlLIlDA ME Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 3984 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 712,27 - Data para pagamento: 16/12/2011-
Valor total a pagarR$786,96Descrição dos valores: Valor do título: R$ 712,27 - Juros: R$ 4,03 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 195945/2011 Sacado: HENRYPEREIRARODRIGUES Endereço: RUAARTHURGUNTHER
222 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: BANCO ABN AMRO REAL S/A. Portador: - Espécie: CF - N°
Titulo: 977900760 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 61.994,85 - Data para pagamento: 16/12/2011-
Valor total a pagar R$71.761,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 61.994,85 - Juros: R$ 9.691,86
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 195610/2011 Sacado: LEAO DISTRIB DE PCS E CARDANS LTDA Endereço: AV PREF
WALDEMAR GRUBBA 4955 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: F CONFUORTO IND COM
DE PECAS ACESS UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5 060087B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 442,25 - Data para pagamento: 16/12/2011- Valor total a pagar R$509,46 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 442,25 - Iuros: R$ 2,65 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 195622/2011 Sacado: MARCOS BARBOSA DA SILVA Endereço: R JORGE KOHLER 215
CASA - VIEIRAS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-205 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Es
pécie: CBI - N° TItulo: 251019128 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.673,59 - Data para pagamento:16/12/2011- Valor total a pagar R$2.966,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.673,59 - Juros: R$
217,45 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$20,31

Apontamento: 195790/20_ll Sacado: MASSA FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA LEOPOLDO
MANHKE 230 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALLAGNOL IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 124947/67 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.375,10 - Data para
pagamento: 16/12/2011-Valor total a pagarR$3.458,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.375,10
- Juros: R$ 19,12 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$9,66

Apontamento: 195826/2011 Sacado: MECANlCA JSK LIDA Endereço: RUAVITOR SOTERO VARGAS
35 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTOR S IMPORT S DISTRIBUIDOR DE AUTO PE
CAS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 025493C05 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
160,00 - Data para pagamento: 16/12/2011-Valor total a pagarR$230,20 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 160,00 - Juros: R$ 1,06 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 195833/2011 Sacado: MECANICA JSK IlDA Endereço: RUAVITOR SOTERO VARGAS 35 -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTOR S IMPORT S DISTRIBUIDOR DEAUTO PECAS IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 027364B05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 368,43 - Data para
pagamento: 16/12/2011-Valor total a pagarR$440,27Descrição dos valores: Valor do título: R$ 368,43 - Ju
ros: R$ 2,70 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO f'
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/ c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 195806/2011 Sacado: ACADEMIA CORPO EMENTELIDAME Endereço: RUABARAODO
RIO BRANCO 414 SL 01- CENTRà - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: HYGIE SYSTEMS
COML E DIST IlDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 4060/ - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
135,00 - Data para pagamento: 16/12/2011-Valor total a pagar R$200,68 Descrição dos valores: Valor do
título: R$135,00 - Juros: R$I,12 Emolumentos: R$ -r0,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 195511/2011 Sacado: ALECANDRO DIAS Endereço: RUAPASTOR HAROLDWILLlANS 69
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-710 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo:
251005553 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.483,58 - Data para pagamento: 16/12/2011-Valor total
a pagarR$2.939,46Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.483,58 - Juros: R$ 379,15 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 195496/2011 Sacado: ANDERSON FABIANO SCHMlTT - ME Endereço: RUA JOSETHEO
DORO RIBEIRO 3867 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: DI COMUNICACOES E EXPWRACAO
DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 00000059101 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
300,00 - Data para pagamento: 16/12/2011-Valor total a pagar R$372,29 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 300,00 - Juros: R$ 2,40 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 14,99

- Apontamento: 195497/2011 Sacado: ANDERSON FABIANO SCHMITT - ME Endereço: RUA JOSE
THEODORO RIBEIRO 3867 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: DJ COMUNlCACOES E
EXPLORACAO DE SERV1COS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000071501 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 150,00 - Data para pagamento: 16/12/2011-Valor total a pagar R$220,74 Descriçãodos valores: Valor do título: R$150,00 - Juros: R$ 0,85 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 195498/2011 Sacado: ANDERSON FABIANO SCHMITT - ME Endereço: RUAJOSETHEO
DORO RIBEIRO 3867 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO
DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000050601 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
280,00 - Data para pagamento: 16/12/2011- Valor total a pagar R$351,10 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 280,00 - Juros: R$1,21 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 195499/2011 Sacado: ANDERSON FABIANO SCHMITT - ME Endereço: RUA JOSETHEO
DORORIBEIRO 3867 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO
DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000093001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
300,00 - Datapara pagamento: 16/12/2011- Valor total a pagar R$371,59 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 300,00 - Juros: R$ 1,70 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 195469/2011 Sacado: BIANCO KIOMA BARDIN Endereço: RUA PLACIDO SATLER 250 -

BARRA DO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CFC MARQUARDT IlDA Portador:
- Espécie: CH - N°Titulo: 000004-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 334,00 - Data para pagamento:
16/12/2011-Valor total a pagar R$421,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 334,00 - Juros: R$12,46
Emolumentos: R$10,85 - Publícaçãoedítal; R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31
---------------------------------------------------------------------- ----------------------_\._-------------------------

Apontamento: 195760/2011 Sacado: CINDER COMERCIO E TRANSPORTES IlDA Endereço: RUA JOAO
JANUARIO AYROSO 2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: ESTOFARIA XAXINENSE IlDA
EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1410/02/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 800,00 - Data
para pagamento: 16/12/2011-Valor total a pagarR$872,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 800,00
- Juros: R$ 3,46 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação erlital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$
14,24
--------------------------------------------------------------;;------------------------------------------------------------
Apontamento: 195586/2011 Sacado: CLEYfON FERREIRA DE ALMEIDA Endereço: RUA JOSE MENE
GüITI, 157 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-190 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI
VlACREDI Portador: ENOC DE SOUZA ME Espécie: DMI - N° Titulo: 02794/0001 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 500,00 - Data para pagamento: 16/12/2011- Valor total a pagar R$570,80 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 1,66 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35

Apontamento: 195834/2011 Sacado: MECANICAJSK IlDA Endereço: RUAVITOR SOTEROVARGAS 35 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor:MOTOR S IMPORT SDISTRIBUIDORDEAUTO PECAS IlDA
Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 027502B05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 134,28 - Data para
pagamento: 16/12/2011-Valor total a pagarR$204,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$134,28 - Ju
ros: R$ 0,94 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

EDITI\L DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATNADO BRASIL - ESTADO DE SAN11\. CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 195835/2011 Sacado: MECANlCA)SK LIDA Endereço: RUAVITOR SOTERO VARGAS
35 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTOR S IMPORT S DISTRIBffiDORDE AUTO PE
CAS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 027566B05 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
144,38 - Data para pagamento: 16/12/2011-Valor total a pagar R$214,48 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 144,38 - Juros: R$ 0,96 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21, 7Ú - Diligência: R$ 14,24

Condução: R$ 21,70 - Diligência R$14,24

Apontamento: 195800/2011 Sacado: PEROLA COMERCIO DE MAl' DE CONSTRUCAO Endereço: RUA
VENANCIO DA SILVA PORTO 1013 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-230 Credor: VALPER ELETROFER
RAGENS UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000013573VOl- Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 351,38 - Data para pagamento: 16/12/2011- Valor total a pagar R$421,33 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 351,38 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 195615/2011 Sacado: ROQUE DE LIMA PINTO Endereço: RUAMAXWILLlAN 140 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 000062705 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$162,27 - Data para pagamento:
16/12/2011-Valor total a pagar R$232,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$162,27 - Juros: R$1,13
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 195695/2011 Sacado: STYLUS .cOM DE ROUPAS E ACESSORIOS 11' Endereço: RUA
PASTORALBERTO SCHNEIDER 699 SL 02 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: CONFEC
COES THAROG LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0031355501 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.573,13 - Data para pagamento: 16/12/2011- Valor total a pagar R$1.652,01 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.573,13 - Juros: R$ 3,67 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 195632/2011 Sacado: TOMAZELLI MAl' CONST IlDA Endereço: AV PREFWALDEMAR
GRUBBA 1555 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: PALMA INDUSTRlADE PRODUTOSPLASTICOS IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 739001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.354,33 - Data para
pagamento: 16/12/2011- Valor total a pagar R$1.428,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.354,33
- Juros: R$ 3,16 Emolumentos: R$10,85 - Publicação erlital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$
15,76

Apontamento: 195513/2011 Sacado: UILDERLANIO FERREIRA BRAZ Endereço: RUA 986,100 PT 02 - RIO
DA LUZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP:..89250-000 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espé
cie: NP - N° Titulo: 43263177 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.039,88 - Data para pagamento:
16/12/2011- Valor total a pagar R$2.393,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.039,88 - Juros: R$
262,46 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 36,33

Apontamento: 195902/2011 Sacado: VIEMRA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUAR Endereço: R
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13/12/2011. Jaraguádo Sul (sq, 13 de dezembro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 28

r Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Dias decisivos para
os vestibulandos
Em Jaraguá do Sul, 330 candidatos

.

fizeram provas para tentar uma vaga na

Universidade-Federal de Santa Catarina
JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

"-

As 13h de ontem, o clima era

de tranqüilidade em frente
ao Colégio Marista São Luís. Ape
sar do grande número de jovens
reunidos para enfrentar o tercei
ro dia de provas do vestibular da
UFSC, apenas dois candidatos
foram impedidos de realizar a

avaliação por conta de atrasos.
Esta foi a primeira vez que

Iaraguá do Sul sediou a prova do
vestibular. Antes, os candida
tos precisavam se deslocar até
Joinville ou Blumenau, destinos
mais próximos. Fabíola Eckert,

18 anos, aprovou a mudança.
Esta é a segunda vez que ela
busca uma vaga na Federal: a

primeira tentativa, para cursar

Direito, não deu certo e agora
ela quer cursar Biologia. "Fa
zer a prova aqui é bem melhor,
podemos descansar e almoçar
tranquilamente, o que ajuda na

hora da concentração", conta.
.

Mas a mudança não agradou
a todos. Pela quarta vez, Diogo
Berns, 21 anos, concorre a uma

vaga para o curso de Cinema. O
morador de Guaramirim disse

que apesar de ser.mais perto, o
local agora é menos silencioso.
"O barulho dos carros atrapa-

lhou um pouco. A prova também
teve assuntos mais específicos,
facilitando para quem decorou
certos temas."

Do total de 3�0 inscritos, 46
candidatos faltaram às provas
do último sábado, dia 10. No do

mingo, dia l l, foram 51 ausentes.

Ontem, o número de abstenção mi

aumentou para 55 faltantes. Se

gundo a Comissão Permanente
do Vestibular, os gabaritos se

riam divulgados a partir das 19h
de ontem no site www.vestibu
lar2012.ufsc.br. Já a divulgação
dos resultados não tem data
definida, já que as notas do Exa
me Nacional do Ensino Médio
(Enem), ainda não divulgadas,
interferem no processo de classi

ficação. A previsão é que os resul
tados sejam publicados no site
do vestibular em [aneíro de 2012.

EDUARDO MONTECINO

Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail
eventos@apevi.com.br

II 13/12
Apresentação: Natal Marisol
Onde: Em frente à empresa Marisol,
Jaraguá do Sul
Horário: 20h30

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3372-6000

14 13/12
Aula aberta: Dentro da dança
Onde: Centro Cultural Scar, Iaraguá do Sul
Horário: 20h t.

Quanto custa: R$ 6 e R$ 3

Informações: (47) 3275-2477

.. 1311 16/12
Diversão: Colônia de férias Magic Kingdom
Onde: Magic Kingdom Festas e Eventos,
Jaraguá do Sul
Horário: 13h3.o às 17h30
Quanto custa: R$ 18 (diário) - inclui lanche,
brincadeiras e brinquedos
Informações: (47) 3274-8332 ou 99198881

161. 14/12
Apresentação: Coral e Orquestra dos

PequenosVencedores
Onde: MuseuWeg
Horário: 19h

Quanto custa: gratuito
Informações: www.jaraguadosul.cdl-sc.org.br

• 14E 15/12
Apresentação: Auto de Natal do Centro de

Educação Infantil Guilherme Tribess
Onde: auditório da Escola Renato Pradi

Horário: 19h

Quanto custa: gratuito
Informações:www.jaraguadosul.cdl-sc.oig.br

'II 15/12
Confraternização: Festa de encerramento

.

do Caps
Onde: Pavilhão A do Parque Municipal de
Eventos
Horário: a partir das 13h
Quanto custa: gratuito e destinado aos

pacientes, familiares e profissionais dos
Caps 2 (Centros de Atenção Psicossocial da
Saúde Mental) e Caps AD (Álcool e Drogas)
Informações: (47) 3276-0604

IA 15/1'2-
Apresentação: Auto de Natal e

Confraternização das Famílias
Onde: Escola Ribeirão Molha
Horário: 19h30

Quanto custa: gratuito
Informações: www.jaraguadosul.cdl-sc.org.br

IA 20/12
Apresentação: Auto de Natal com o Coral
PequenosVencedores
Onde: Museu Emílio da Silva, Jaraguá do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito
Informações:www.jaraguadosul.cdl-sc.org.br

I� 30/01
Curso: Empretec 2012
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 8h às 18h

Quanto custa: R$ 1.250 (parcelado em 1 + 3
com cheque)
Informações: (47) 3275-7024 ou 3371-7843

II 30/01 A2/02
Treinamento: Qualidade no atendimento
telefônico
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7.024 ou e-mail
eventos@apevi.com.br

fi tiAS/02
Treinamento: Gestão de materiais e

estoques
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7024 ou e-rriail
eventos@apevi.com.br

II 6A9/02
Treinamento: Negociação com foco em

resultados
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail
eventos@apevi.com.br

(

fi, 13A 16/02
Treinamento: Remuneração por benefícios
Onde: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260

II 13A 16/02
Treinamento.Admínístração de pequenos
negócios
Onde: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h
Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260 .

Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail

eventos@apevi.com.br

fi 13A 16/02
Treinamento:Atendimento pós venda
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h
Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail
eventosê'apevi.com.br

ri 28/02
Curso: Básico de licitações
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h
Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail
·eventos@apevi.com.br·

'II 29/02
Treinamento: Elaboração de Impugnações
e os Recursos Administrativos
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h
Quanto custa: o valor varia de R$ 230 a R$ 260
Informações: (47) 3275-7024 ou e-mail
eventos@apevi.com.br
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[ I Estado]
Projeto original ou denúncia

Tudo
ou tudo. Esta é a posição das lideranças empresariais e

políticas que participaram ontem pela manhã de uma reunião
. na sede da Federação das Indústrias (Fiesc), comandada pelo
presidente da entidade, Glauco José Corte, para debater o contorno
rodoviário da Grande Florianópolis. Foi aprovada uma moção em

defesa do projeto 'realizado pelo Departamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes (DNIT), já licitado, que determina o início
da obra no Km-176 da BR-IOl (Governador Celso Ramos) e término
no Km-222 (Palhoça). O governador Raimundo Colombo partici
pou do encontro e fez coro com deputados estaduais e federais ao

avaliar que o Grupo OHL, concessionária responsável pelo trecho,
fica em "posição confortável" quando sugere que não há consenso
sobre a solução para o contorno. "Não é verdade. Há consenso e é
pela execução do projeto original", afirmou. Taxativo, disse que se
'não houver uma solução pode ser feita denúncia aos órgãos com- ,

petentes devido ao não cumprimento do contrato. O coordenador
do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado Edinho Bez (PMDB),
também rejeitou qualquer acordo em torno de um novo projeto.
O receio é que, começando do zero, haja um atraso ainda maior
na obra. O projeto é de 2002 e vai exigir adequações, mas deve ser
mantido até para garantir segurança jurídica e aceite do Tribunal
de Contas, segundo ressaltou o deputado Esperidião Amin (PP).

Trechovi iado
Comandante-Geral da PM,
coronel Nazareno Marci
neiro, autorizou a constru
ção de um posto da Polícia
Militar Rodoviária (PMRv)
na SC -411, entre Tijucas e�

Nova Trento. A confirmação
foi dada ontem ao deputa-
do Dado Cherem (PSDB) na
presença do Comandante da
PMRv, Tenente-Coronel José
Norberto de Souza Filho, e

do Capitão -da PMRv, Mauro Rezende. A construção de um posto na

quele trecho é reivindicação da comunidade local, uma vez que aquela
é uma das rodovias mais perigosas do estado. Depois da notícia positi
va, coronel Marcineiro fez questão de mostrai ao deputado o Centro de
Operações do Comando da PM (foto).' .

" Estatuto do Desarmamento está sendo copiado por oito países no
momento, como uma das leis mais avançadas do mundo. Mas o

Brasil legal não tem nada a ver com o Brasil reaL"
Coordenador das Ações de Desarmamento da ONG Viva Rio, Antônio Rangel Bandeira

ui
Consciência tral1quila Ex-governador nética para o hospital São Francisco, de

'Qj Leonel Pavan, presidente do PSDB-SC, e Concórdia.>
..,
VI

o advogado Claudio Gastão Filho reuni-c
o
Q.

ram a imprensa ontem para falar da de-
.

Apoio Coube à ministra das Relações
VI

�
VI Cisão da Justiça que rejeitou denúncia do Institucionais, ldeii Salvatti (PT-Sq, re-<lJ
"tl
'"

Ministério Público contra Pavan por su- forçar o apoio do governo ao ministro do"tl
.;;
c

postos crimes investigados na "Operação Desenvolvimento, Indústria e Comércio<lJ
VI
'"

Transparência". Lembraram que pedi- Exterior,
.

Fernando Pimentel, citado em
"tl
o
''''

ram celeridade na abertura do' processo. matérias por envolvimento em tráfico deli'
'"
N

'§ "Estou aliviado. Sempre tive a certeza da influência. Ideli afirmou que "Pimentel...
::J

inocência e a consciência tranquila de que tem prestado os esclarecimentos neces-
'"

'"

;Q fiz tudo para agilizar o processo e buscar sários e conta com o apoio da presidenta>
QJ
"tl

a verdade dos fatos", disse Pavan. Dilma Rousseff".'"

E
QJ
VI

Investimento As assinaturas de con- Déficit geral O que vem acontecendo há
'"
c
::J

õ vênias garantindo R$ 4 milhões para vários meses em Santa Catarina, agorau

'"

a conclusão do Hospital São Paulo, de aconteceu com o Brasil como um todo. As
...
VI
<lJ
"tl

Xanxerê, e de R$ 3 milhões para obras importações superaram as exportações eiii
'g da construção do hospital municipal de o déficit comercial do país ficou em 4,7'"
Q.
::J Ponte Serrada foram valorizadas pelo de- bilhões de dólares nasegunda semana deo

iii putado Moacir Sopelsa (PMDB) durante dezembro. Por enquanto o Brasil ainda...

B
o audiência com o secretário da Saúde, está numa espécie de zona de conforto, já,'"
li'
::J Dalmo Claro de Oliveira, com lideranças que de janeiro até a segunda semana de"tl
e

políticas regionais e dirigentes hospitala- dezembro o superávit comercial somouQ.
�
'" res. Sopelsa aproveitou para encaminhai 25,S bilhões de dólares, 57,2% de cresci-lO
"tl

pedido de R$ 2,9 milhões para aquisição menta sobre igual período de 2010. Masii
's
a: de equipamentos de ressonância mag- o alerta está dado.

Andréa Leonora Florianó�olis - 13Dezll

CENTRAL DE DIÁRIOS
. VINTE E NOVE INfEGRADOS ....... IPelo Estado] :::: UllJ,pl't>duto CNR.........

�-

peloestado®centraldediarios.com.biA'] DIÁRIos PRESENÇA EM O:

�� INTEGRADOS 62% DESC

SEARA

Unidade fecha e
I

-

890 são demitidos
Demissões deveriam ter sido feitas aos
poucos, diz Sindicato. Porém, empresa .

alega que recolocação deve ser rápida
JARAGUÁ DO SUL
...................................................................................................................

PEDRO LEAL

"

Demissões em massa no fi
nal do ano desse jeito é um

completo absurdo". Foi assim que
o presidente do Sindicato dos Tra
balhadores das Indústrias de Ali

mentação de Iaraguã do Sul,Valcir
Braga Nunes, definiu o encerra

mento da operação, de produção
de frangos in natura e cortes de-

"

sossados do complexo agroindus
trial de Jaraguá do Sul. A unidade
da Seara Alimentos, do grupo
Marfrig, empregava 890 pessoas e

todas foram demitidas na última
sexta-feira. A. capacidade de pro
dução da empresa era de nove mil
aves por mês e 32 toneladas de ra-

ção por hora.
Segundo Valcir, se a empresa

estava passando por dificuldades
desde 2003, como foi informado
ao sindicato, deveria ter feito as

demissões aos poucos. "Assim se

ria mais fácil para os trabalhadores
se reinserirem no mercado de tra
balho'" explica, comentando que
com todos os funcionários desli
gados ao mesmo tempo, a díficul

.
dade deve sermaior. "É ainda pior
agora perto do Natal, um 'presen
te' de fim de ano", critica.

Quanto à rescisão dos contra
tos, Valcir não está preocupado.
"A empresa já tem tomado as me

didas para pagar o que deve e está
agindo da maneira correta neste

ponto", diz. O que lhe incomoda

foram as declarações da empresa
de que a população que deve ser

prejudicada pelo desligamento são
os produtores. "É de se admirar o
descaso 'que mostraram pelos seus

próprios funcionários, que depen
diam desse emprego", aponta.

o que diz
a Seara

Segundo o diretor de Recursos
Humanos da Seara, Almir Peruck,
a recolocação dos funcionários
deve ser rápida, devido à alta de
manda pormão de obra na região
do Vale do Itapocu, As rescisões
e outros encargos trabalhistas
já estavam sendo resolvidas na

sexta-feira. De acordo com a as

sessoria de comunicação da em

presa, problemas logísticos e es-'

truturais tornaram a manutenção
da operação inviável.

MARCELE GOUCHE

f..t'lw,... 1[;

Awüclade da SearaAlimentos encerrou suas atividades na ú1tima semana

IIJSC,RIÇAo
.

Bolsas de pós.gradu�c;ão ,

Estão abertas até o próximo dia 6, as inscrições
para o Programa de Bolsas' do Fundo de Apoio.

à Manutenção e ao Desenvolvimento da
Educação Superior. O programa estadual prevê
a concessão de bolsas integrais de estudo a

alunos da pós-graduação/economicamente

carentes, incluindo matrículas e todas as

mensalidades do curso, sendo que o valor
máximo do benefício não pode superar dois
salários mínimos. Informações sobre como
concorrer a uma bolsa podem ser obtidas
através do site: www.sed.sc.gov.br.
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Garotos da Escola lUberto Bauer venceram os 23 jogos que disputaram

_-'
- .__..�.. -

OLIMPÍADAS ESCOLARES

Osmelhores
do Brasil
são daqui
De forma invicta, futsal masculino do
AlbertoBauer conquista a medalha de
ouro nas Olimpíadas Escolares
JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Ser o melhor do Brasil no des

porto escolar significa que
uma equipe inicialmente venceu

a etapa dentro de sua própria ci
dade. Na sequência, foi a melhor
de sua região. O terceiro passo é
ser a melhor do seu Estado, para
assim chegar à etapa nacional.
Cada avanço também significa
um aumento na qualidade técni
ca dos adversários.

Por este motivo, a inédita con
quista da medalha de ouro nas

Olimpíadas Escolares (15 a 17

anos) pela equipe de futsal mas
culino da Escola Alberto Bauer
merece todo o reconhecimento da
comunidade jaraguaense. "Essa
foi a quarta vez que viemos. Nas
duas primeiras não conseguimos
classificação. No ano passado per
demos a final", desabafa o técnico

Augustinho Ferrari, ratificando o

quão difícil é alcançar o topo na

competição promovida pelo Co
mitê Olímpico Brasileiro (COB).

Foram 23 os jogos disputados
pelos garotos do Alberto Bauer
desde a etapa municipal. E todos
foram vencidos, o que torna a con

quista aindamais impressionante.
"Nossa equipe mostrou que tem

qualidade' e os atletas provaram
que podem seguir carreira, como
profissionais", destaca Ferrari.

"Fomos para as Olimpíadas
querendo ser campeões. Foi nossa
meta desde o início", comemora
o atleta Gabriel Silveira, um dos

destaques da equipe e autor de dois

gols no final contra os pernambuca
nos do Colégio Santa Emília, venci
dapor 3xO.Apartida foi realizada no
domingo, no ginásio da Universi
dade Positivo, em Curitiba.

Os campeões brasileiros esco

lares mal terão tempo para des
cansar. Entram em quadra ainda

hoje, às 20h, na Arena Iaraguá,
pela final do Campeonato Catari
nense Subl7. Uma__boa oportuni
dade para os torcedores retribu
írem com seu apoio ao empenho
desses garotos, que defendembra
vamente o município.

NATAÇÃO
Medalhas e

recordes
A natação jaraguaense
competiu em Palhoça
no fim de semana. Sob o

comando do técnico l(iko
Fructuzo, seis atletas da
equipe Arroz Urbano/
FME conquistaram quinze
medalhas. Destaques para
asmedalhistas de ouro Ana
Weller (com duas medalhas)"
Bruna Piccoli (três), Ana
Passos (uma), Bianca Ewald
(quatro), Nicóli Boico
(quatro), além da equipe
de revezamento 4xl00m.
Bianca Ewald quebrou os

recordes dos 200m livre,
100m borboleta, 400m livre
e 100m livre. Nicóli Boico
estabeleceu nova marca
para os 800m livre.

Açucena e Juventus são
campeões emGuaramirim

Guaramirim conheceu no do
mingo suas melhores equipes de
futebol suíço. As finais do Cam

peonato Municipal Masculino
e Feminino foram realizadas no

campo do Amizade.
Entre as mulheres, o Açucena

faturou o primeiro lugar. Na final,
passou apertado pelo Vila Ami
zade, por 3 a 2, em jogo de fortes
emoções. A decisão masculina foi
mais tranquila, porém não menos
emocionante. O Iuventus marcou
3 a 1 no Cruzeiro e levou para casa

o troféu de campeão.
As terceiras colocações ficaram

com o Cruzeiro -, no feminino - e

oSportín - no masculino. O Beira
Rio foi o quarto colocado entre as

mullreres e o Atlético entre os ho
mens. No total, quarenta equipes
disputaram esta edição do campe
onato, sendo oito no naipe femini
no e 32 no masculino.

Com quinze gols, Marise
Schumann foi artilheira entre as

mulheres, defendendo o Açuce
na. Também do Açucena, Tayna
ra Caetano foi a goleira menos

vazada, com seis gols sofridos.
Defendendo o Cruzeiro, Mai

con Stringari foi o artilheiro da com
petição masculina, com 16 gols. Já
Odírleí dos Santos, também do
Cruzeiro, foi o goleiro menos vaza
do, com cinco gols sofridos.

Inicialmente os jogos deve
riam acontecer em dois locais:
no próprio campo do Amizade
e no estádio João Butschardt. O
evento foi promovido pela Secre
taria de Esporte e Lazer.

DEU INTER NO GRENAL
JARAGUAENSE HENRIQUE PORTO/AVANTE!

o primeiroGrenal de Jaraguá do Sul foi realizado na
tarde de domingo, no estádio SigoUSchunke - campo
da SERMenegottLll partida foi disputada apenas por
torcedores das duas equip:!s e teve caráter 6lantrópico.

Para participar do evento, cada atleta doou uma
cesta básica ouwn brinquedo. Com a bola rolando,
o Internacional levou amelhor, vencendo por 3 a O.
Pelamanhã, o Olympya enfI'entou amistosamentewn
combinado de amigos da Imprensa nomesmo locaL

O jogo temünou empatando em 4 a 4.
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Muricy descarta
treinos puxados
Na véspera da semifinal contra o

KashíwaReysol, treinador santista
opta por preservar o elenco
AGÊNCIA FOLHAPRESS

Desde o desembarque do San
tos no Japão, na última quin-

. ta-feira, o treinador Muricy Rama
lho trocou os treinos puxados por
atividades leves para os jogadores
antes do jogo contra o Kashiwa

Reysol amanhã, pela semifinal do
Mundial de Clubes da Fifa.

Os jogadores do Santos reali
zam treinos com bola e físicos no

Mizuho Athletic Stadium, em Na

goya, no Japão. Os atletas também
fazem atividades no hotel onde a

delegação santista estáhospedada.
Ontem Muricy comandou

mais um treino leve. Os jogado
res fizeram uma atividade física,
brincaram de bobinho e depois
treinaram cobranças de falta.

I� equipe já joga junto há
bastante tempo. Já se conhece .

É bom saber dosar", declarou o

atacante Borges após a atividade.

Kashiwa

O zagueiro e capitão do San
tos, Edu Dracena, afirmou que
não ficou surpreso com a classifi

cação do KashiwaReysol. O cam

peão japonês garantiu a classifi

cação após vencer o Monterrey,
do México, nos pênaltis.

"Surpresa não porque os times

que estão aqui são campeões do
seu continente. Qualquer equipe
poderia chegar à semifinal da com
petição", disse Edu Dracena após o

treino de ontem. "[O Kashiwa] É um
time bem arrumado e obediente ta
ticamente. Temos que fazer o nosso

jogo, mostrar para que a gente veio",
acrescentou o zagueiro, que acom

panhou ao jogo do estádio.
Edu Dracena também mini

mizou o fato dos japoneses joga
rem com o apoio da torcida. "Es
tamos acostumados a jogar com
a torcida contra. Vi que eles [tor
cedores] são fanáticos, mas não
entram em campo", completou.

Santos e Kashiwa Reysol deci
dem uma vaga na final do Mun
dial de Clubes na próxima quar
ta - feira, às 8h30 (de Brasília), em
Toyota.

MOWA/DIVULGAÇÃO

Concorrendo a meUtor jogadora doMundo, meia atacante jogou os 90minutos

Seleção Femininagoleia o Chile em São Paulo
A Seleção Brasileira de fute

bol feminino venceu o Chile por
4 a O, no Pacaembu, pela segun
da rodada do Torneio Internacio
nal Cidade de São Paulo. Os gols
brasileiros foram marcados por
Érika, Rosana, Thaisinha e Fabi.

Com o êxito, o time dirigido
por Jorge Barcellos chegou aos seis

pontos e está garantido na final da
I

competição paulistana. O Chile,
lanterna, está eliminado. A outra

vaga para a decisão ficará entre Di
namarca e Itália. Ambas empata
rampor 2 a 2 napartida preliminar.

As dinamarquesas têm a

vantagem, pois possuem quatro
pontos contra um das italianas,

"

que foram derrotadas por 5 a 1

pelas as brasileiras, na quinta. Na
última rodada da primeira fase,
o Brasil enfrenta a Dinamarca.
Para a Itália se classificar, preci
sa superar as chilenas, torcer por
uma vitória brasileira e tirar uma

diferença de oito gols de saldo.

Hoje, o hiato é de -4 para 4
,

'! ,I, li' I· I'

LEANDRO AMARAL/SANTOS FC

Santos se poupa antes da semifiIIaI
contra os japoneses doKashiwaReysoI

Guardiola responde aMuricy
sobre atuar no Brasil

O técnico do Barcelona, Iosep
Guardiola, respondeu em coleti
va de imprensa no Japão ao téc
nico do Santos, Muricy Ramalho,
que disse que só daria nota 10 ao
treinador espanhol se ele treinas
se e triunfasse no Brasil.

"Não vou porque não tenho

proposta do Brasil", afirmou

Guardiola, que acumula muitos
títulos no time catalão apesar
do pouco tempo trabalhando
como técnico.

O comandante do Barcelona
disse que o seu time não pode

ser considerado o "melhor do
mundo" enquanto não conquis
tar o título do Mundial de Clubes
da Fifa. "Não podemos perder a
oportunidade de ganhar o tor

neio, muito prestigioso e impor
tante. Se chega a ele poucas ve

zes", disse ele.
Guardiola vê como fator mo

tivacional para o duelo contra o

AI Sadd "o dese�o de ser campeão
do mundo". "Os jogadores estão
conscientes de que esta é uma

competição muito dura, pode
havermuitas surpresas".

O Internacional está
otimistapara ter o atacante

Dagoberto ainda em
janeiro. Para isto, conta ,

GbIT,l Q ,Daio d� Emerson, .',
Leão n'ab 'faz�r planos C()m
o atleta no São Paulo. I�
partir do momento que o

Leão não quer contar com o ,

Dagoberto pela perspectiva
dele sair [em abril], isto é
um facilítador", afirmou o

vice-presidente colorado
LuísAnápio Gomes.

I il1 � I r

O lateral direito Léo Moura
afirmou que o título da
Libertadores o colocaria
de vez na história do

""Fhunengo. NQ çhibe desde
., ','1' "#1... I" ,1fI:

" 'i
H 2005,Mourajá conquistou
um Brasileiro, quatro
Estaduais e umaCopa do
Brasil. "Tivemos uma boa
temporada. Podíamos ter
conquistado mais, mas
conseguimos nossa vaga.

I

Quero a Libertadores, pois
só falta ela", disse o jogador.
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Acusado de golpes
.,.." ,

'na regiao e preso
Motorista oferecia equipamentos
mais baratos e pedia "uma entrada"

(para retirá-los na Receita Federal
JARAGUÁ DO SUL

.............................

CAROLINA CARRADORE

Ele tem bom papo e boa apa
rência. Oferece às vítimas

aparelhos eletrônicos pela me

tade do preço do mercado. Pede
uma entrada e nunca mais apa
rece. Esse é o golpe aplicado pelo
motorista Joselério dos Santos,
36 anos, preso na manhã de on

tem, após investigação realizada

pela Polícia Civil, liderada pelo
delegado Leandro Mioto.

A operação iniciou quando
Joselério chegou a comprar um

iphone em uma loja de telefonia
celular. Quando saía com apa-

relho na mão, a gerência des
cobriu que Ioselério utilizou
documentos do padrasto para
efetuar a compra. "E no tempo
em que ficou na loja, já havia
oferecido notebooks para fun
cionários da loja. Ele alega que
arremata lotes da Receita Fe

deral e, por isso, o preço é bai
xo'" conta o delegado. Mas para

. obter o produto, Joselério pede
uma entrada, de pelo menos R$
200 e nunca mais aparece.

Com mandado de prisão em

mãos, uma equipe de policiais
de Iaraguá do Sul prendeu Jose
lério quando saía de sua casa,
com um Fiat Stilo, na manhã de

ontem. "Ele tem bom papo, anda
com um bom carro, bem vesti
do. Penso que deva existir muito

'

mais vítimas que foram lesadas

por ele", diz o delegado. Até on

tem, 16 BOs (Boletins de Ocor

rências) foram registrados contra
o acusado. No fim da tarde, mais
cinco pessoas haviam feito con

tato com a delegacia para um

possível registro de BO.
Em seu depoimento ao dele

gado, Ioselério disse que apenas
pedia o dinheiro emprestado às

pessoas e que depois devolve
ria. O padastro do acusado foi
ouvido pela Polícia, mas seu

depoimento não foi convincen
te. "Ele disse que chegou a ir à

loja, mas o sistema de filmagem
mostra somente Ioselérío en

trando e saindo do estabeleci
mento'" justifica.

MARCELE GOUCHE

Acusado de tentarmatar o vizinho é detido
Depois de um mês foragido, a

Polícia Civil de Guaramirim pren-
.

deu na manhã de ontem, Rafael

Stachak, 23 anos. Ele é acusado de

esfaquear o vizinho, Gilberto Luís
da Luz, dia 9 do mês passado.

Desde então, segundo infor

mações do delegado responsá
vel pelo caso, Daniel Dias, Rafael
estava foragido. Ele foi visto por
populares andando pelas ruas

de Guaramirim, com boné e

óculos para se disfarçar. Em seu

depoimento na delegacia, Rafael
disse que agiu em legítima defe
sa e que usou uma faca que esta

va no chão para se defender.
De acordo com aPolícia, a con

fusão iniciou após uma discussão

que o pai de Rafael, um homem
conhecido como Jesus, teria tido
com Gilberto, após uma possível
troca de serviços. Jesus prestou
serviços de construção na casa de
Gilberto que, por sua vez, realizou
uma pintura no carro de Jesus. De

acordo com informações da famí
lia, apintura não foi bem feita e Je
sus teria ido tirar satisfação com

a vítima. Rafael teria esfaquea
do Gilberto com sete golpes no

mesmo dia. Ele-possui passagens H·

pela Polícia por crimes de lesão

corporal, violência doméstica,
desacato à autoridade, além de
tentativa de homicídio.

Gilberto ficou internado em es

tado grave na UTI do Hospital São
José, pormais de duas semanas.

MARCELE GOUCHE

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo .
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Patrocinada pelo O Correio do Povo, a cadela Oba de Gererê UlIy Shatt
voltou da última exposição que participou commais dois prêmios:
Melhor nIhote daRaça e 2° lugar no grupo 2 (Pincher, Sclmauzer,
Molosos e Boiaderos Suíços). O evento Dog Show Santa Fe6cidade,
realioz.ado no último dia 26, emCuritiba, uniu três exposições: 42°

Intemacional, 82a Pan-americana e 83a Pan-americana.

CANDIDATOS

Inscrições Conselho Tutelar
o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente abre inscrições para

. candidatos ao Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul. Os interessados devem se

inscrever no Setor de Protocolo da Prefeitura (ruaWalterMarquardt, 1111,
Barra do Rio Molha). Informações no site httpu/portal.jaraguadosul.com.br.

Rua 'Ce.o Procópio
Gomes dI! Oliveira, 463
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