
Falcão de volta?
Dirigentes daADJ e do Santos

se encontram na próxima semana
para estudar parceria.

Página 21
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Safra boa
"Deus Salve a Rainha"

sai da herança
tradicional do município

e volta o olhar para a

Inglaterra.Autor da obra
que será lançada neste
sábado é o professor
Marcelo Ferreira.

Página 9

CI'f), RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

"ç:J ESTE JORNAL P�A OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

TUDO PRONTO PARA' ABERTURA
MARCELE GOUCHE

V' IIi· ,",SJi!���.
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Fort Atacadista inaugura sede hoje na rua MaxWilhelm, a partir das 10h. Diferencial

é preço baixo, principalmente para compras em grande quantidade. Foram investidos

na obramais de R$ 30milhões, gerando 150 postos de trabalho. Página 6

Férias:momento-de
garantirapassagem
RODOVIÁRIA PROdETAO DOBRO DE MOVIMENTO

na semana entre o Natal e o Ano Novo. Quem
não quer correr o risco de ficar em casa,

precisa se apressar. Páginas 4 e 5

Polícia Civil incinera drogas
apreendidas desde 2008'
MATERIAL É REFERENTE A PELOS MENOS 200 PROCEDIMENTOS

realizados pela polícia em Iaraguá do Sul. Foram queimados dez quilos
de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack. A incineração
aconteceu em uma olaria no bairro Garibaldi. Página 23

Aumenta o
investintento
noturiSntO

Secretaria deDesenvolvimento
Econômico eTurismo, está
lançando e produzindo novos
materiais de divulgação da
cidade. Página 20

GURIAS!
o melhor

anticoncepcional
leminino é o livro.

LUIZ CABLOS PRATES
Página 3

ÚltiInodia
para quitações
com desconto

têm até hoje pataquitar dívidas
ativas junto àPrefeitura, com
descontos de até 100% e em até
três parcela.ORefisJaraguá2001,
programade recuperação fiscal,
deveria tersido encerrado em
outubro,mas foiprorrogado até
agoracomaprovação daCâmara
.ríeVereadores. Página 19
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Lourival Karslen Ikarsten@netuno.com.br

Universitário Católica de Santa
Catarina, conquistou o primeiro
lugar no 3°Prêmio Ciser de

Inovação Tecnológica. Simpática
forma de valorizar o profissional.

Colaborador destaque
AMenegottiMáquinas para
Construção (Menmaq) está dando
bastante destaque ao seu projetis1a
Denílson JoséKlein quejunto com

outros dois colegas, do Centro

Corupá
e Celesc
AAssociação Empresarial
de Corupá trouxe para a

cidade engenheiro da Celesc

para debater os problemas
enfrentados. A energia é um
elemento fundamental para a

atração de novos investimentos
e os investimentos nem

sempre estão acontecendo
em tempo hábil.

ovas lojas
Estão localizadas nos

ShoppIngVUa Olúnílpia,
Shopping Anália Franco e

BH Shopping as primeiras
lojas da rede que está sendo
montada pela Malwee
Malhas, A empresa aposta
etn um novo formato de

cornerdaUzação 'e para
tanto está abrindo lojas
focadas no mercado adulto
bem <:01110 lojas focadas no
público infantil.A empresa
atualmente está presente em
25 rnll pontos multimarcas e OI

objeHvo é constndrUill canal
de vendas que lhe pernlita
ofertar eOI UIn só lugar sua
variada gama de produtos.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04614
1 ° 68.841 250.000,00
2° 46.632 22.000,00

,

3° 15.032 12.000,00
4° 30.831 11.000,00
5° 06.785 10.320,00

LOTOMANIA

SORTEIO N° 1201

04 - 11 - 15 - 24 - 26

33 - 34 - 39 - 41 -, 48

62 - 63 - 72 - 73 - 75

77 - 79 - 86 - 87 - 91

MEGASENA
SORTEIO N° 1345-

07 - 17 - 19 - 26 - 40 - 50

QUINA
SORTEIO N° 2771
02 - 12 - 17 - 42 - 72

Projeção mapeada
A fachada do prédio da antiga estação ferroviária, hoje sede da

Fundação Cultural de Iaraguá do Sul, será o cenário para o espetáculo
audiovisual "Projeção Mapeada - Organismos Públicos". O projeto, de
autoria do professor deArquitetura e Urbanismo do Gtupo Uniasselvi/
Fameg, João PauloVexani, foi aprovado pelo Fundo Municipal de
Cultura. O evento acontecerá no dia 22 de dezembro, quinta-feira, a
partir das 20h30, e 'a comunidade está convidada a participar.

Ativos ambientais
AMG Plast, pormeio da empresavinculadaEKTEkologicwoodTechnologie,
investiu em equipamento que permite transformarmateriais poluentes em
novos produtos como pisos industriais, decks de piscinas, mesas, palIets,
escadas, entre outros. Ela detém a patente no Brasil de umamáquina que
consome 1500 toneladas mensais de passivos ambientais para fabricar
madeira biosintética. Para atender um projeto complexo, em que a linha de

produção se estende por 100metros, comuma potência instalada superior
a 3.000 KW e numa região onde as temperaturas oscilam de 40° positivos a
30° negativos, aMG Plast e aWeg trabalharam de forma integrada durante
todo o processo. Juntas, desenvolveram o sistema de automação e optaram
pela utilização de inversores de frequência no acionamento dosmotores
principais - diferenciais que tomaram o equipamentomais robusto e

inovador em relação aos fabricados anteriormente pelaMG Plast. Todo o
software de controle e supervisão do processo foi desenvolvido pelaunidade
Automação daWeg, o que possibilita o acesso remoto dos técnicos da
empresa àmáquina nos EstadosUnidos.

Raumak investe
,
ARaumakMáquinas investiu em novas máquinas para sua área
de usinagem, adquiriu duas Fresadoras Ferramenteíras, um
Torno Convenõionaí e um torno CNe. Com estas aquisições,
a Raumak terá uma redução no custo demanutenção e um

aumento na produtividade e na qualidade de suas peças.
O investimento demonstra li preocupação da empresa em
atender as necessidades dos clientes no que tange a garantia de
qualidade e agilidade na entrega dos equipamentos.

/,
,

ln REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS

ZOCATELLI LTDA.
Informa que foram extra
viados blocos de notas fis
cais de serviço de números
1001 à 2000.

COMUNICADO
Eber Construtora Ltda toma pú
blico que requereu à FUJAMA,
autorização para recuperação
de área do imóvel localizado na

Rua 9 - Vinte Cinco de Julho,
1281 no Bairro Vila Nova, atra
vés do Plano de Recuperação
de Área Degradada - PRAD.

fiI.!J1a ff.Jt!pf.1i SCl'llfIldil, ,JU�Ii. Centro
I!ilil.irlifl...OO'1 - 'F'Ir.HI1!lfllÔI)o!il; � Santa Ca1;/1,rir1,'LI
Fone: + 55 !/I:EIi Ji,21'1i!> HI[)Q;
E-maiL flltl!.llliill!.if.allflll .. llj;..gov.br
URL::U'N'W.fi/!!rnll :;�'

PEDIDO DE LICENÇAAMBIENTAL
Renovação Licença Ambiental de Operação

Mime Distribuidora de Petróleo Ltda., torna público que requereu à Fundação
do Meio Ambiente (FATMA) a Renovação da Licença Ambiental de Operação
para comércio atacadista e retalhista d� derivados de petróleo, localizado na

Rua Manoel Francisco da Costa, 2000, Vieiras - Jaraguá do Sul/SC.

Foi determinado Relatório Técnico.

SELIC

TR

iNDIÇE �ERíODO
11% 80.'t{OVEMBRO.20 11

0,130% 15.DEZEMBRO.20 11

1.127,75 DEZEMBRO.20 11

-0,56% 15.DEZEMBRO.2011

0,6006 15.DEZEMBRO.2011

COMPRA VENDA VAR.

1,8598 1,8608 '" -0,7%
1,7800 1,9200 'Ibl' 0,52%

CUB

BOVESPA

POUPANÇA

CÂMBIO
DÓLAR COMERCIAL (EM R$)
DÓL.;R TURISMO (EM R$)
EURO (EMR$)

, 0/

W. (:E:M ,R$)
.I!I ,1,1· i ,i' "

DIVuLGAÇÃO

Santos
Depois do vexarne do Internacional no ano passado, o time
do Litoral paulista conseguiu garantir sua presença na
final do mundial de clubes. Ern eiJJ.nlpo no domingo o que
se espera é o duelo entre o argentinho Messi e o brasileiro

Neymar, Para o time brasileiro - independente do
resultado de domingo ..:.. representa o retorno pelo menos
parcial ao seu passado glorioso e uma condição invejável
para atrair Investimentos das empresas em ter o craque

I'iJ',(e:Ylnar COlno seu garoto-propaganda.

COMUNICADO
COMÉRCIO DE AREIAS ODORIZZI LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ n° 81.551.590/0001-42, comunica que obteve junto a FATMA - Funda

ção do Meio Ambiente de Operação, relativa a atividade de extração de saibro

e argila numa área de 2, 08 hectares, situada no local denominado Rodovia

BR-280, Bairro Nereu Ramos, Distrito e Município de Jaraguá do Sul - SC.

(Processo DNPN n° 815.911/08 - FATMA MIM 26.355/CRN).

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

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

EDITAL

Registro'de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca

de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que LAURO

HERCULANO SCHMITZ, CPF n'" 103.914.109-97, CI n° 48.778-SSP-SC,
brasileiro, musico, separado judicialmente, residente e domiciliado na Rua

José Theodoro Ribeiro n° 244, bairro Ilha da Figueira; REQUER com base no

artigo 213, inciso II, da Lei n° 6.015/73, com as modificações introduzidas pela
Lei n° 10.937, de 02.05.2004, a RETIFICAÇÃO DA ÁREA do imóvel consiste

em um terreno situado nesta cidade na Rua 10-José Theodoro Ribeiro,
transcrição n° 35.479, fls. 223, Livro n° 3-R, a ser retificado conforme planta
e memorial descritivo arquivado neste Registro de Imóveis, sendo que, nos

termos dos §§ 2° e 3° do mencionado dispositivo legal, FICA NOTIFICADA A

CONFRONTANTE A SEGUIR NOMINADA para, querendo, se manifestar, no
prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente publicação): CONFRONTANTE
- CEcíLIA MITSUKO ENDO NISHIMORI, brasileira, casada, do lar, residente
e domiciliada na Rua Alagoas n° 106, bairro Ilha da Figueira, nesta cidade,
CEP: 89258-030 Jaraguá do Sul-SC; Se for o caso, a manifestação deverá
ser feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste

Registro de Imóveis (situado na Rua Barão do Rio Branco n° 414, Sala 02,
Centro, na cidade de Jaraguá do Sul-SC, expediente das 09:00hs ástz.Oühs e

das 14:00hs ás 18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-á a-anuência
do confrontante que não apresentar impugnação no prazo da notificação.
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redacaó@ocorreiodopovo.com.br

Dia destes, no blog do James Akel,
de São Paulo, revi um comentário

que fiz há algum tempo na televisão e

que acho oportuno tratar dele aqui ou
tra vez. Não o posso admitir superado
no tempo. Superado ele não está, talvez
esquecido, o que é inaceitável.

Eu dizia, e agora repito enfatica

mente, que o melhor anticoncepcional
feminino é o livro. O livro, Prates? Ué, a
leitora tem dúvidas? O livro sim, senho
ra! Lendo, amulher abre todas as gave
tas da cabeça, deixa-as plenas de infor
mações diferenciadas, torna-se uma

mulher consciente, capaz de não acei

tar, melhor ainda, de rejeitar qualquer
conversa enrolada de quem não lhe
deve merecer confiança. Uma mulher
que lê torna-se uma mulher "perigosa",
perigosa para osmal-intencionados.

Aliás, o livro não é apenas o me

lhor anticoncepcional das mulheres,
é também o passaporte para todos os

sucessos. A cabeça humana, amemó
ria, faz lembrar uma conta bancária,
sem depósitos prévios você não tem

como sacar na hora da necessidade.

Depositando tem.
Imaginemos um casal de idosos,

casados há décadas, imaginemos ele
e ela sem uma boa conversa, cruzes,

que horror de convívio! Como pode
haver convívio agradável sem uma

boa conversa? Aliás, vivo dizendo aos

jovens nas minhas palestras que o

que dá longevidade aos casamentos é

a qualidade da conversação, as habili
dades de fala de marido e mulher. Ou
você pode imaginar uma briga sem

que alguém tenha dito uma única pa
lavra azeda? A palavra é tudo, para o

bem e para o mal.
Os livros são a grande fonte das

boas ideias, das conversações inte

ressantes, fascinantes, dos bons argu
mentos, dos sólidos arrazoados que
fazem os outros pensar, das grandes
vitórias no júri, de tudo, enfim, que
leva as pessoas às grandezas ou aos

infortúnios. Livros abrem as janelas
da mente, ouviste bem, guri, ouviste,

.

1Ah b ,guna. ,om.

DO LEITOR

Com
- fiança: algo está alienado,

tal qual quando financiamos
um automóvel, este fica alienado ao

banco ou financeira, até terminar
de pagar. Isto quer dizer que temos
um fiador, o banco, ou empresa li
cenciada. Estamos falando da com

pra de um bemmaterial.

Já a palavra corifiança no ser hu
mano· é adquirida através de uma

construção que inicia muito cedo,
quando ainda somos crianças, e é
com nossa família que aprendemos.
Para ser confiável é preciso primeiro
confiarem simesmo; dizer quevai fa
zer e tomar atitude, fazer promessas e
cumprir. Ser alguém que os amigos e

familiares sabem que podem confiar

sempre. Alguém que tem a coragem
de pedir desculpas, de dizer que er

rou' e mostrar com a ação adequada
que realmente é capaz de aprender
com os próprios erros.

É lamentável quando confia
mos nas pessoas e somos traídos.

Foge a nossa capacidade de com

preensão, nos sentimos tolos e

profundamente magoados.
As pessoas que passam pela

nossa vida e não conseguem ser

confiáveis precisam saber que o

mundo não as condena, pelo con

trário, elas próprias se autoconde

nam, é só observamos o quanto
elas perambulam pela estrada da

vida, sem nunca construir uma car

reira sólida, sem conseguir se firmar
como um ser pleno e realizado.

O que fazer com essas pessoas?
Perdoar? Esquecê-las? Ou passar o
resto da vida remoendo os estra

gos causados?
O primeiro passo é perdoá-las

sim, porque não é a nós que elas
fizeram mal, só serviu para apren
dermos a ficar atentos. Elas sim é

que precisam se perdoar e tentar

novamente iniciar um novo cami
nho com o cuidado e passo a pas
so na aprendizagem da confiança.

Afinal, quando aprendemos
com os erros de outros, nós nos

tornamos sábios. Qual a mensa

gem?Ao invés de falarmos dos erros
alheios, vamos aprender com eles e
nos tornarmos sábios.

Adelaide Brunhilde
Dombusch Ender,

empresária aposentada

'JE'�LE COlfOSCO

CHAPÉU
O chapéu preto que o Lula anda usando não

tem nada de casual. É chapéu ao estilo do padre
.
Cícero, que foi prefeito de Juazeiro e que nunca

valeu nada, tinha atéjagunços trabalhando para
ele.Desanto o padrenada tinha, absolutamente
nada. Mas o padre tem multidões de 'sandálias
de dedo"que o apreciam, logo, o padre épopular
parafazer votos em favor de oportunistas.

SOM
Vagabundos com som elevado no automóvel

à noite, perturbando o descanso dos pessoas, bem
como "casas noturnas" com alaridos emúsica alta
têm que ser l)Jegos"de um modo ou de outro. Pri

meiro, pela lei. Se não der, paciência, tem que dar
de outro jeito, não se pode aceitar vagabundos
exigindo o direito de ser desrespeitosos na pertur
bação do descanso de quem trabalha.

MANCHETE
Amanchetedojornaldizia assim: - "Candida

to a dalai-lama é suspeito de três crimes': Eu que
ria esse ordinário na minha delegacia, ele apren
deria rapidamentea ser honesto. "Rapidamente:

CHARGE

O�VAI V�TAA!
O ÇA�CÁO VA\ VO�iAR!

EDITORIAL

s
,

Bm um [e,mpo ,e,mque
amobilidade é tema

. " .."

, 'ln ue
'

, 'lJ1"yem: (juerse
locomovercom segurança
esusteniabilidade. Sem

igq,çãoJ·�tão' todas.
'.' ordii!i:ailás.Jlllaixas

elevadas, queserviriampara
darsegurança aospedestres,
''6umpro'Í!!am duas tristes

'

realidades, aprimeira deque
a sociedadeémaleducada,

II" I
ea se�lUla édeft;iltou
planejamento,poisforam
implantadas cinco delas,
sendo qlfl?lIma terá que ser
removíâJ1 liO'utratefeita.
Aspontesanunciadasa
cada novogoverno com todo

, btttulhapossivel'logo entram
para o rankingdepromessas
não cumpridas.Oraporque

,
muda f?r"Çomandi;tnte,

,
mudam-se osprojetos.
Ora porque osprojetos
semostram infundados.
'Enquanto isso, cerca dê
500 novos veículos são

emplacadosmensalmente,
, tomando ás ruas cada vez
mais um amontoado de

genteapressada,masque vai
rerque�arparada.

.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - e�p 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul • se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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Fim de ano dobra
movimento na rodoviária

...

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

ALEXANDRE PERGER .

Com a chegada das festas de
fim de ano, somando com

as férias coletivas das empre
sas, a rodoviária passa a ser-um

dos locais mais frequentados
da cidade. No período de Natal
e Ano Novo, mais de mil pesso
as circulam no local, chegando
a um pico de 3 mil no dia 23.

Durante o restante do ano, a

média de passageiros é de 500,
chegando a 15mil por mês.

Como o município abriga
muitas pessoas de outros Es

tados, os destinos mais procu
rados pelos viajantes do fim de
ano são cidades do Rio Grande
do Sul e, principalmente, in
terior do Paraná. Depois vem

Joinville e São Paulo.
Para atender a demanda

de passageiros, as 22 empre
sas que oferecem o serviço
colocam carros extras nesse

período. Somente a Viação
Catarinense, que possui 80%
dos veículos que circulam na

rodoviária jaraguaense, vai co
locar 32 carros amais, sendo 20

para Curitiba, oito para o in

terior do Paraná e quatro para
São Paulo. Juntas, as outras

empresas acrescentam mais

25 ônibus, em uma média de

quatro por dia.
A administração da rodo

viária também fará adaptações
para dar conta do movimen
to. De acordo com o gerente
c, geralmente os funcionários

trabalham em três turnos. Mas

durante esse período, todos vão
trabalhar em período integral.

O gerente garante que mes

mo com aumento significativo
no movimento, não costuma

acontecer qualquer. tipo de

confusão no terminal rodo
viário. "cc", ressalta. Apesar
da precaução dos passagei
ros' Afonso pede para que as

pessoas continuem toman

do essas medidas para que a

viagem possa ser tranquila e

para que ninguém fique sem

embarcar por deixar a compra
para última hora.

No período deNatal eAno Novo, mais de mil
pessoas circulam no local diariamente

ANSIEDIQJE Airton não vê a hora de encontrar os
J

familiares na cidade de Horizontma, Rio Grande do sul

Ils pessoas sempre compram a

passagem antes, evitando
filas e transtornos.

Afonso da Costa Filho, gerente

" ,,�I,.' '",
'li II _'", .:t,

Cumprindo
.'

a tradição,
o gaúcho Airton José Medi
na foi até a rodoviária com -

.

prar as passagens para viajar
com a família para cidade de
Horizontina, interior do Rio

Grande do Sul. O objetivo é
ver OS parentes e amigos que
ficaram pelos pampas. O as

sador mora em Jaraguá do
Sul há 20 anos e, assim como

,

várias pessoas, veio em busca
de emprego. Quando chegou,
morava com a esposa e uma

filha. Hoje, Airton também di
vide a casa com a mãe e a ou

tra filha, que nasceu por aqui.

Viajarparamatar a saudade

II! ."., /'

Como em todos os anos, a
estadia na cidade natal vai du
rar um mês, período de férias

, deAirtou, que trabalha em um

restaurante, mas no fim do ano
também faz bicos em festa,
como churrasqueiro. A sauda
de daterra, dos amigos e da fa
mília é tanta, queAirton afirma

que "os dias ficam pequenas e

. quando vê, já acabou". A famí
lia toda embarca às 20h do dia
26 de dezembro e a previsão de

.

chegada é para as 7h do dia se

guinte. "Quando vamos para lá,
a festa é grande, com churrasco
e pesca", conta entusiasmado.

Há um ano sem ver a filha e os

outros parentes, a auxiliar de pro
dução Marli Sauersig, 45 anos, já
garantiu as passagens para ir a To

ledo, no Paraná, onde vivia até dois
anos atrás, quando semudou para
Jaraguá do Sul. Aqui, elamora com
marido e filho.Assim comoAirton,
Marli também mudou de cidade
em busca de melhores oportuni
dades de emprego e salário.

A última vez que a auxiliar de

produção visitou a família foi ano

passado, no casamento da filha.
UDá saudade de tudo, da terra,
da família, dos amigos, tá todo
mundo lá", diz Marli. O marido
e a filha viajam antes e ela vai

depois, quando pegar folga na

padaria onde trabalha. A família
retorna antes do Ano Novo, para
passar o Réveillon em Jaraguá. �

-

lJ t-..!. L/' L"'
,.I: "o 1.0 '\ ,nÁ l. ... ' ..0

REENCONTRO Depois de um ano sem visitar sua cidade

natal, Mar6 vai aproveitar a folga para voltar a Toledo
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Cuidadospara
não ficarnomeio

do caminho
Em época de fim de ano, quan

do muitas pessoas costumam viajar
para casa de parentes e ir à praia, as
oficinas mecânicas ficam lotadas
e recebem muitos pedidos para re
visão dos carros. O movimento, na
maioria dos estabelecimentos, che

ga a dobrar e muitos acabam não

dando conta de tanto serviço. Tudo
porque ninguém quer não ficar pa
rado no meio da estrada e ter as fé
rias adiadas ouprejudicadas. Na ofi
cina do empresário EduardoBemer,
o movimento, que costuma ser de
250 clientes pormês, em dezembro
dobra e chega a 500.

"-

Assim que o carro é entregue,
alguns elementos são ínspeciona
dos, como balanceamento, sus

pensão, pneu, óleo, parte elétrica,
direção e freios, ou seja, o veículo
passa por um check-up completo.
Para o empresário, a revisão é es

sencial para que o carro não rode

pelas estradas com algum proble
ma que possa comprometer o res
tante das peças.

Os principais problemas cos

tumam se concentrar no álinha
_mento e balanceamento, o que
pode causar trepidação no veícu

lo, descamar os pneus e desgastar
a suspensão, danificando várias

peças. IIC", alerta. Eduardo aconse

lha que os motoristas façam revi
são a cada setemil quilômetros ou
seis meses. Ele ainda destaca que
se a pessoa fizer a revisão no pra
zo de setemil quilômetros, o carro
pode rodar até 50mil quilômetros.

Caso contrário, o período de circu
lação do carro pode cair para 30
mil quilômetros, sem contar os

pneus que desgastam facilmen
te. IICom isso, a pessoa acaba

gastando mais depois, tendo que
trocar outras peças, porque o ali
nhamento poderá estar fora do

padrão", diz o especialista.

Precaução é a alma do negócio
Como bom motorista, o

empresário Gerônimo Fin

ta, 32 anos, já procurou uma
oficinamecânica para fazer a
revisão de sua Saveiro. Como
detectou um problema no ve
ículo, achou prudente apro
veitar a oportunidade para
fazer o tal check-up completo
no carro. "Resolvi fazer para
garantir a segurança. Uso

para o trabalho e vou viajar
no fim do ano com a namora

da", revela.

Como costuma se guiar
pela quilometragem, Gerôni
mo vai à oficina fazer a revi-

.

são, pelo menos, duas vezes

por ano ou quando o carro

estraga. Na hora de garantir
a precaução com o veículo,
ele não pensa apenas no seu

próprio conforto, mas tam

bém nos outros motoristas.
'uÉ importante não pensar
em si mesmo, mas nos ou

tros' porque se o meu carro

pifar por falta de revisão pode

PREVENÇÃO Eduardo manda fazer a revisão no ,carro

para garantir a tranquilidade e segurança na viagem

VIAJE TRANQUILO,
VIAJE COM CIA DO ÓLEO!

obll
ciadooleo@ciadooleo.com.br

Fone: 47 I 3371 3663 - 9113-5007

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3691- Vila Lalau - 89256-502 - Jaraguá do Sul - se

causar um acidente em série
e outras pessoas serão pre
judicadas. Acho que esse é o

intuito da revisão de fim de
ano", pondera. Como já era

de se esperar, Gerônimo nun
ca teve problemas durante a

viagem de férias. Mas a cons

ciência veio com o tempo,
conta. "Comecei a dirigir aos
18 anos e antes eu só queria
saber de colocar' gasolina e

andar, com o tempo fui ama
durecendo".

Itens
revisados:
• Pneus
• Sistema de freios
• Sistema de Arrefecimento
• Sistema Elétrico
• Nível de óleo do motor
• Suspensão:
• Bateria:

Outros detalhes: "Não se esqueça
de checar a validade do extintor de
incêndio. Tenha sempre um macaco e

uma chave de roda no automóvel
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Tudo pronto para a inauguração
Loja abre hoje, com comércio em

'atacarejo' e mais de 15 mil produtos
JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

/\ pós doismeses de obras, o Fort
r1Atacadista será inaugurado
hoje, às 10h com muitas promo
ções. Embora a construção possa
parecer rápida, segundo o geren
te de atendimento da empresa,
Leandro Hommerding, o tempo
foi padrão para os moldes da rede.

"Já preparamos com antecedência
todo o material para a construção, a
obranaverdade foi só amontagem",
explica. "O maior tempo levado

pela empresa foi de 75 dias para a

construção de urna unidade".
A única parte não concluída é a

área administrativa da loja. "O que
interessa ao cliente já está pronto, o
que falta não lhes afeta", frisa Hom
merding. Além da agilidade, a cons
trução foi pensada ao máximo para
reduzir as despesas: o piso é con

cretado e não há ar condicionado
.

- tudo para garantir o menor custo
possível, e por consequência, os

preços baixos que, segundo a rede,
fica emmédia entre 12 e 18% ame

nos do padrão do mercado.
"Nós trabalhamos em um mo

delo de 'atacarejo', com atacado e

varejo ao mesmo tempo", explica o

gerente. Dentro deste padrão, são
três preços diferentes, para mais
de 15 mil produtos: varejo, ataca
do, e varejo em quantidade. "É um
diferencial para quem vai fazer

compras em grandes volumes, pa
gando o mesmo preço do comer

ciante. Mas também é vantajoso
para quem compra em pequena
quantidade", define.

A partir de agora, o foco das
obras no terreno do FortAtacadista
é a restauração da antiga fábrica da
MaxWIlhelrn, e do casarão ao lado
- parte do acordo feito para o uso

do local. A fábrica servirá corno o

espaço administrativo da unidade.

Já o casarão ainda não tem objeti
_ vo definido. Foram investidos R$
32 milhões na construção do Fort,
que emprega "ISO pessoas e gera
outros 70 empregos indiretos. Esta
é a sexta unidade do FortAtacadis
ta no Estado, e amarca conta com
outras seis filiais no resto do país,
com sedes em Cuiabá, Campo
Grande e em Ceilândia.

SD.1tVlCO
O O'UÊ:�..guração do Fort
Atacadista. Id[Jl�DE: RuaMax
W'dhebn. IOI,:WJJlb,��D(': Hoje, a
partir das 10b.

i

Construção foi concluída em apenas dois meses e inicia atendimento ao público

prova de que aquilo foi autoriza

do", informa.
Outros cinco imóveis estão

em processo de tombamento pela
Fundação

.

Cultural, diz Barato.

Além destes, são ao todo 38 imó
veis tombados no município - 30

pelaFundação Cultural, cinco pelo
\ Estado e três pelo governo fede

ral, que também tombou o nú
cleo agrícola do Rio da Luz. "Este
ano só tivemos urna demolição à
revelia de urna casa que ainda es

tava sendo estudada, mas é prová
vel que tenham ocorrido outros

casos que desconhecemos",
comenta. Apenas dois imóveis
tombados foram demolidos

mas, em ambos os casos, com

autorização da justiça. "Muitos

prédios não foram inventaria

dos, por isso pedimos que a po
pulação nos informe de qualquer
movimentação suspeita em casas

e prédiosmais antigos", pede, lem
brando que este é urn patrimônio
da cidade, e não individual.

DIVULGAÇÃO
n

IlNTJeS E
DEPOIS
Casa
lombada
como

pabimônio
hiStórico
datava'
de 1921

MARCELE GOUCHE

Demolição pode ser
alvo de ação criminal

Após a demolição irregular do
imóvel em processo de tomba
mento na rua Maria Umbelina da

Silva, no bairro Chico de Paula,
e a notificação dos proprietários
pela Fundação Cultural, o caso

agora está com o Ministério Públi

co, afirma o fiscal do Patrimônio

Histórico, Carlos Barato, que en

caminhou' a denúncia ontem. Os

proprietários também foram autu

ados pela destruição de patrimô
nio histórico. "Não sabemos ainda
se os proprietários serão multados
ou se o Ministério Público vai en
trar com urna ação criminal", ex
plica Barato. Outra ação criminal
deverá ser movida pelo Estado, já
que o imóvel também estava em

processo de tombamento corno

patrimônio histórico cultural esta
dual desde 2007.

A casa, construída em 1921, foi
demolida com um trator na última

terça-feira. "Já pedimos que fos
se apresentada a documentação,
para que demonstrassem alguma
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Sinal vermelho
o presidente da Federação das
Indústrias de SantaCatarina

(Fiesc), Glauco José Côrte,
recebeu a imprensa ontem
para um balanço sobre 2011.
Destacou o recuo de 4,4% na

atividade industrial do Estado
e lamentou que especialmente
os setores mais tradicionais
da economia catarinense,
móveis, plástico, madeira, têxtil,
máquinas e equipamentos,
sejam os que mais se ressentem.

Para ele, o bom desempenho
do PIB está relacionado ao bom

desempenho da indústria, o que
não vem ocorrendo noBrasil pela
frustração nos investimentos

públicos, dólar depreciado, alto
custo de produção e logística
e, em consequência, poucas
condições de competição no
mercado externo ou mesmo
nomercado com os produtos
importados. Uma pesquisa revela
que o quadro pode afetar ainda
mais a produção em 2012, uma
vez que 50% dos empresários
indústrias apontam a postergação
de investimentos devido às
incertezas do cenário econômico.

}WU1J/JEIIG 1'1u1.1tmp ICWt

Segundo presidente do PR,
Eduardo Bertoldí, o partido
vem recebendo um grande
apoio em torno da pré
candidatura do ex-prt�feito
IVloacirBertoldí, E cmn a

filiação de Polaco, não se

descarta que a sigla enfrente
as eleições de 2012 de
chapa pura.

Orçamento
Foi aprovado ontem por
unanimidade naAssembleia

Legislativa o Orçamento de Santa
Catarina para 2012, estimado
em R$ 17 bilhões, que pela
primeira vez contempla todas as
prioridades escolhidas durante as

conferências regionalizadas. Para
oVale, estão elencadas melhorias
na BR-280 entre Iaraguá e

Guaramirim, com construção de
elevados e viaduto, o asfaltamento
da SC- 416 entre Massaranduba
e LuizAlves e aporte financeiro
aos hospitais. Também ontem foi

aprovado o Plano Plurianual de
Investimentos,2012/2015.

TRIO rUCANO
ASSINA CONVÊNIO
secretário regional, Lío ri
roní, oficializou repasse de
convênios, na presença da
secretária de Planejamen

to, lsalu�,1l SUve�,ra, para a Prefeitura de

Massaranduba, comandada por IV!ario
"

14ernando Reinke. De um total de pou-

co mais de R$ 3 milhões liberados para
a região, a cidade produtora de arroz

/

ficou com R$ 400 mil que serão inves-
tidos na construção de uma nova sede

para Secretaria de Saúde e R$ 11',5 mil
foram repassados para os Bombeiros
Voluntários.

Pela rodovia
O prefeito de Corupá, Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), ao ser eleito

para presidir a Arnvali, deixou
claro que uma das suas principais
prioridades será batalhar pela
duplicação da BR-280.

Sobras da A1esc
Pela primeira vez na história, a
Assembleia Legislativa vai devolver
dinheiro aos cofres do governo
do Estado. Dos R$ 401 milhões
repassados pelo Executivo em
20II, o parlamento vai retornar
para o tesouro R$ 40milhões. De
acordo com o presidente Gelson
Merisio (PSD), a sobra é resultado
de uma série de medidas tomadas
ao longo do ano. A primeira e'
mais significativa delas foi o
cancelamento da licitação do anexo
sul daAssembleia. Estavam previstos
R$ 30 milhões para construção de
um novo prédio. O presidente optou
pela reforma do atual edifício, que
custou um terço desse valor.

REFORÇO NO PR
O mais novo filiado ao PR, Ivaldo Kuskowski,
conhecido como Polaco, ofereceu jantar
aos dirigentes do partido. O pré-candidato
à Prefeitura pela sigla, Moacir Bertoldi
comemorou o reforço.

Contas aprovadas
oTribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou
as contas da Prefeitura de Iaraguã do Sul,
relativas ao exercício de 2010. O controlador

geral do município, Mário Lemke, ressalta
que todos os percentuais de despesas
previstos em lei foram cumpridos sem
ressalvas pela administração municipal.
Segundo Lemke, gastos com despesas com
pessoal, por exemplo, foram plenamente
realizados dentro do limite da Lei de

Responsabilidade Fiscal. "Foram gastos
42,86%, quando poderíamos ter gasto até
51,30%", completa. O total gira em torno de
R$ 130milhões. Agora, o texto segue para a
Câmara deVereadores.

Femusc na
o Femusc (Festival deMÚsica deSanta
Catarina), queocorre de22 de janeiro a
5 d(� fevereiro ern Jara�!ÇUá e .j�i quebrou
todas as fronteiras reunindo alunos de
todo mundo nas edições anteriores,
foi apresentado ontem naAssembleia

Legislativa, em Florianópolis, pelo
diretor artístíco do evento emaestro
obofstaAlexKlein"A apresenta�;.ão ffli
uma indicação do deputadoCarlos
Chiodíni (PMDB).Após sete anos
de atividades, os cursos do festival
atraem hojemais de 1300 inscrições
anuais, provenientes de 28 países e de
15 Estadosbrasileiros. l'A reputação
e ,alcance de seus CtU'SOIS são tão

respeitados que os 350 alunos investem
cerca deUInquarto de Imílhào de

.

dólares para se deslocar até Iaraguã para
participar do evento", discursou Klein.

Cecília no país
das maravilhas
A situação nunca esteve tão fácil para prefeita
Cecília Konell (PSD) naCâmara deVereadores.
Prova disso é que outro pedido de informação
endereçado ao governo foi rejeitado na noite
de ontem.Apresidente daUjam (União
Jaraguaense deAssociações deMoradores)
AndreiaZielhsdorf tenta sem sucesso háum
ano obter resposta para dúvidas de moradores
que aderem ao programa NossoAsfalto.
A última cartada foi contar com apoio do
vereador Justino da Luz (PT), que apresentou

.

em plenário ontem umpedido de informação
ao Executivo. O quartel da prefeita reagiu e

AdernarPossamai (DEM),AdemarWmter

(PSDB),Amarildo Sarti (PV), Zé da Farmácia
(PSD), Lorival Demathê (PSD) eAfonso Piazera
(PSD) garantiram o silêncio ao Executivo.

Apenas Justino da Luz, Francisco Alves, ambos
PT, e Jean Leutprecht (PC do B) votaram
favoráveis aos questionamentos que versavam
sobre a fórmula utilizada para se chegar aos
juros cobrados da população, e também a falta
de concorrênciano setor. Durante o ano inteiro,
aCâmara só conseguiu aprovarumpedido de
informação aoExecutivo, sobre o funcionamento
das lombadas eletrônicas, e isso porque houve
repercussão nacional de supostas irregularidades
naatividade em todo país. t'APrefeitura é uma
caixa fechada", constatouAndreia ontem ao

'

sair da sede do Legislativo
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Rizicultores apreensivos com
decisão elo governo Iederal

Na edição do dia 16 de dezembro de 1986, o

jornal O Correio do Povo detalhava o clima de in
certezas vividas por rizicultores doVale do Itapocu
e do Norte de Santa Catarina. "Dentro dos próxi
mos dias, o problema da comercialização de arroz

_ poderá se agravar. Em dezembro e janeiro começa
a entrar a safra nova e não haverá armazéns para
guardá-la, devido à remanescente deste ano. Isto
tudo devido à insensibilidade do governo federal,
que autorizou a importação de arroz sem necessi

dade e em épocas erradas. Esta afirmação é unâ
nime entre as cooperativas que operam com arroz.

Tanto as cooperativas de Joinville, Massaranduba,
_ Iaraguá do Sul e Itajaí prevêem amargos dias a partir
deste mês", dizia a publicação. Segundo o jornal, as
cooperativas teriam prejuízos, já que pagaram pre
ços mínimos aos produtores e com a queda de preço
em nível de atacado, não receberiam rendimentos
necessários para cobrir os custos de financiamento.
"O produtor catarinense ficará com seu produto pa
rado' pagando juros e não tendo onde armazenar,

significando a existência de um grande risco de

perdas da produção que está prestes a acontecer,
com a entrada da nova safra, sobrando mais uma

vez para o agricultor", completava amatéria.

PELO MUNDO

8J.5

Brasil vira Reino
No dia 16 de dezembro de 1815, o rei Dom João
VI eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de

Portugal, Brasil eAlgarves, com a transferência
da família real e da nobreza portuguesa para
o Rio de Janeiro. A decisão foi tomada a partir
das negociações do Congresso deViena (foto)
- conferência entre potências europeias para
redesenhar o mapa político do continente.

Bombardeio no Iraque
Nessemesmo dia, em 1998, o Iraque foi
bombardeado pelos Estados Unidos e Reino

Unido, na Operação Raposa do Deserto. Foram
quatro dias de ataques aéreos - amaior ofensiva
contra o país desde a Guerra do Golfo. O objetivo
era debilitar a capacidade iraquiana de produzir
e usar armas de destruição em massa, após a -

capital Bagdá ter sido acusada de interromper
a cooperação com os inspetores de armas da
Organização das Nações Unidas (ONU).

INVENÇÕES ANTIGAS

O CLt F! PARA p.�' P -'L
Em 1889, o inventor norueguês
IohannVaaler patenteou o clipe
para papel naAlemanha, já
que a Noruega não possuía leis
para patentes naquela época.
Sua invenção tinha o formato

retangular e triangular. Já o clipe
moderno, com extremidades
arredondadas, foi patenteado em
1899 pelo estadunidenseWilliam
Middlebrook.

DIVULGAÇÃO

No dia 16 de dezembro de 1770, nascia no Reino da
Prússia (reino alemão que durou de 1701 a 1918) Ludwig
van Beethoven. Sua família, de origem flamenga, teve
vários pintores, escultores e músicos. Beethoven teve

seis irmãos, quatro dos quais morreram na infância. Foi
de seu pai, Iohann van Beethoven, que Ludwig recebeu
as primeiras lições de música, sendo considerado logo
cedo um menino prodígio ao piano.

Desde os cinco anos, ele era obrigado a estudar mú
sica todos os dias, durante muita� horas, Com apenas
oito anos, começou a ter Uma formação musical, es

tudando os grandes mestres alemães da música. Seu

mestre, Christian Gottlob Neefe, chegou a declarar em
uma carta- de 1780, que Ludwig (com apenas dez anos)
dominava todo o repertório de Iohann SebastianBach e

o considerava como o próximo Mozart. Suas primeiras
peças foram compostas aos 11 anos e, aos 14, ele já era

violoncelista na orquestra da corte, professor e chefe de
família, devido ao alcoolismo do pai.

Em 1787, partiu para Viena para ter aulas com Jo
seph - Haydn, tendo seus estudos subsidiados pelo ar

quiduque da Áustria. Foi na capital austríaca que Bee

thoven foi diagnosticado aos 26 anos, em 1796, com a

congestão de seus centros auditivos internos. A doença
levou o 'compositor a se .ísolar e sofrer de grandes de

pressões. Ele foi consultado inclusive pelo médico da
corte de Viena, mas a deficiência auditiva não foi cura
da. Aos'46 anos, a doença progrediu e Beethoven estava

praticamente surdo. Entretanto, Ludwig jamais perdeu
a audição por completo e foi exatamente no ápice de
sua doença que ele compôs suas peças mais aclamadas.

O compositor faleceu no dia 26 de março de 1827,
sendo a verdadeira causa de sua morte desconhecida.
Ao contrário de Mozart, enterrado anonimamente em

o gênio da música Ludwig van Beethoven

uma vala comum (costume na época), 20 mil cidadãos
vienenses lotaram as ruas para o funeral de Beethoven,
no dia 29 de março daquele ano. Estudioso dos ideais
da Revolução Francesa, do iluminismo e do movimento
literário romântico, Beethoven é considerado um poeta
músico, o primeiro a inaugurar a tradição de composi
tor livre, que escrevemúsica para si, sem estar vinculado
a um príncipe ou nobre. Hoje, muitos críticos o conside
ram como o maior compositor do século XIX, a quem se

deve a inauguração do.período Romântico. '.
,
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LANÇAMENTO
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•

araguaense
"DeusSalveaRainha"saida herança
tradicionaldomunicípio e volta o

olharpara a charmosa Inglaterra
JII.RAGUÁ DO SUL
................................... . " .

PEDROLEAL

este sábado, a partir,
das lOh até o meio
dia, a Grafipel rece
be ares londrinos,
com uma sessão de

autógrafos de "Deus
Salve a Rainha", do professor
Marcelo Ferreira. Na obra, Fer
reira nos introduz a um lorde

inglês, um nobre britânico, com
direito a castelos, armaduras,
cavalos, duelos e toda a pompa
que sua condição carrega, mas
fala também de um homem

contemporâneo, vivendo em

um mundo urbano, e matando
diariamente todos os dragões
que lhe atravessam o caminho.
Lord Beggar - o Cavaleiro da
Rainha - é quem dá cor e vida a
esta história. Será que ele é feliz
em sua vida de herói inglês? "Ele
se colocou como um investiga
dor secreto, e uma das grandes
ideias dele é se disfarçar como
um mendigo, por isso o nome

'Lord Beggar' ", define o autor.

A obra foi produzida com re

cursos do Fundo Municipal de

Cultura, e é a primeira completa
do autor - que antes havia publi
cado contos e crônicas em cinco

coletâneas. Ela se destaca na pro
dução literária jaraguaense por
lidar com uma herança cultural

pouco comum no município, de
colonização. germânica, italiana,
polonesa e húngara. "A ideia foi
mostrar que a literatura não tem

fronteiras, o próximo livro eu que
ro fazer nas ilhas da Polinésia",
conta o autor.

"Trabalhei durante dois anos no
livro, e o resultado está aí, consegui
dar vida para Lord Beggar - urna

alma romântica vitoriana. Ele bus
ca ser implacável com seus inimi

gos e leal com seus amigos" afirma
o autor, que complementa: "Lord
Beggar busca alcançar suas glórias
para oferecê-las à sua amada Seren
na. Toda a história ocorre na Lon
dres de hoje, na Estação de trem de

Saint Pancras/King s Cross. Nosso
herói considera essa área como sen
do sua jurisdição e, a defesa dos ci
dadãos, como suamissão sagrada.",
conta Marcelo, que define o perso
nagem como urn herói Quixotesco,
urnDomQuixotemoderno, "O lado
interessante é que ele era urn perso
nagemmeio sem perspectivas, sem
objetivos, e que recebe urnamissão
-cm um sonho, será que nessa situ-

ação você não aceitariamesmo que
sendo irreal?", especula.

SERVIÇO
WI:WI Ir»UJ1i:,: Sessão de
Autógrafos "Deus
Salve aRainha"

�;)11f.'II�W�)lr!:i:, Gra6peI •
RuaQuintino
Bocaiuva, 42, Centro

t;$fWUJ��}.�ai�:Jlldflll!:, Sábado,
das 10 às 1211

1(:::'rJj'1'JI;nft#v,:WIF, gratuito/
livro R$ 30,00.

Lord Beggar volta de forma abrup
ta seu rosto, ao mesmo tempo que salta

para trás. O homem que tocou em seu

ombro vem ao seu encontro, encurtando
novamente O espaço entre eles. Os dois

.. ficam momentaneamente confusos com
a. tensão inicial, mas numa fração de se

gundo esquadrinham e julgam-se como

sendo inofensivos. A mão que tocou seu

ombro é 'de um cidadão oriental, franzi
no, pequeno mesmo e já com certa idade.

Oferece uma câmera fotográfica Ni
kon e aponta um grupo em posição para
um registro, em frente à Estação de onde
"

partirá seu, trem, nesse início de manhã.
Um pouco contrariado por interromper.
seu rituàl, ele faz logo duas fotos para os

turistas e esboça Um leiesotrtso para não
parecer pouco sociáuel.

É isto. Estamos na velha e' clássica
Londres, palco de'muitas aventuras vi-,
oenciadas por tantos corações e tantas al
mas. Aqui... paremos por um 'momento.

Neste instante, depois de despachar os
viajantes, nosso personagem reiniciarâ
sua ode à pátria, com a primeira estrofe
do hino "Deus Salve a Rainha':

Acompanhemos. _

SOBRE o AUTOR
MARCELO
Ferreira nasceu em São
Paulo àsmargens cio

lpiranga. Têm crônicas e
contos em cinco coletâneas
e acredita no romance pela
sua consistência e poder
de envolvimento. "Deus
-Salve aRainha" é seu livro
de estreia. Trabalha como

professor de biologia.
''Não é algo qUe tenha a
ver com a literatura, mas é
uma fonnação que eu tento
inserir no meu texto aos

pouquinhos",oo� : 'II
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Estimativa, conjetura / índice Geral de Preços de Mer

, cedo
2. Arbusto cujos frutos são cápsulas comestíveis após

cozimento
3, Emprego contínuo e habíwal de algo / Animai dames

ma raça do zebu
4,lnterjeiçáo de admjração e espanto /Precede unka, no

nome da República asiática qUe tem Colombo corno

capital / As Iniciais do político sul-africano Mandela
6, Que tem capacidade de se multiplicar num organismo,

provocando doença
6. Madeira usada na construção da clarineta e do oboé
7. Vaso sanitário
8. Recompensado, remunerado I Operação aritmética
9. (IngL) Saída 10 escritor canadense Bellow. de "Le{)a

do de HumboldtH, prêmio Nobel de 1976
10, Lugar oope alguém ou alguma coisa está
11. As iniciais do ator norte-arnerícano Newman (1925-

200S), de MA Cor do Dinheiro" / 56; em algarismos
romanos I O centro de... lfaiai O

12. Escreve-se para abreviar / Parte de uma viagem
13. Oração, prece I Abonar.

VERTICAIS r

1. Da mesma idade I Pimenta, em inglês
2. Prato tradicional da culinária japonesa IDiz-se de me- 13

dicamento que trata da constipação intestinal
3. Pref.: músculo / Lutar, resistir / Abreviatura do extinto

cruzado
4. As iniciais do politico gaúcho Aranha (1894-1960), um

dos arquitetos da Revoluçáo de 1930 I Soma parcial
5. Ludibriar. lograr / (lnform.) Tipo de disco de face dupla

que utiliza melo óptico regravável de grande densida-
de

.

6. Instituto de Engenharia / Grande rio que nasce nas

montanhas da Sibéria, percorre cerca de 4 mil quilô
metros e desemboca no oceano Ártico

7. (lngl.) Embarcação pequena e muito leve utilizada na

Inglaterra; é uma espécie de baleeira / Pequena cidade
gaúcha da região de Frederico Westphalen I O seudo-
60 papa João Paulo'

8. (lngl.) O comando usado para impressão de um arquj�
vo em informática / Lado" interno do costado de uma

embarcação
9. Pertencente à seita religiosa norte-americana fundada

por Joseph Smith no ano de 1827 I Dar hospítaUda�
de, pousada,
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A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!

1950·2011

PREVISÃO DO TEMPO
Instabilidade se

mantém em se
Persiste a condição demaior
instabilidade entre a Serra e !
o Litoral, com variação de !
nuvens e condição de pancadas t
de chuva com descargas ,
elétricas, especialmente na
madrugada e entre a

tarde e noite,

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: 16°C
MÁX: 29°C

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 300C

DOMINGO

MíN: 17°C
MÁX: 300C

SEGUNDA

MíN: 18°C
MÁX: 300C

.,
,

".
i

Dois amigos apaixonados por futebol combinaram que quando u�
deles morresse voltaria a Terra para falar se lá em cima tinha futebol.
Uma semana depois um delesmorreu, comprido o combinado ele
voltou e disse:

DIVIRTA-SE

Futebol .r-.no céu!

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.

�
-

:"f.-
Ensolarado Instável

.

- Eu tenho uma noticia boa e umamá noticia.Qual quer primeiro?
O outro animado disse .:

ii,/'A boa,'é claro! i

O amigo então disse:
-Lá no céu tem futebol sim.
Ele então perguntou:
- E a ruim qual é?

ii E ele responde:
, -Você foi convocado para jogar nesse PP;lllingo .

I, .,,/, __

-', '.

I,
. : ,

011 DaaS
tO

Com a zona de instabilidade sobre
o litoral, a tendência é de mares

agitados, com o adicional devido a

pancadas de chuva forte durante a

tarde e a noite,Ventos de moderados
a fortes, com rajadasmais intensas.
Apesar disso, a situação não é revolta
a ponto de causar alertas.

I
NOVA 24/12

CRESCENTE 1/1

Um ciclone extratropical próximo
ao Rio Grande do Sul aumenta a

incidência de chuva, concentrada
especialmente namadrugada e entre

a tarde e noite. Há risco de temporal
isolado, com ventania e queda de
granizo isolado entre esta quinta-feira
e o sábado entre o Planalto e o Litoral.

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

SE VOC� VAI PARA ••

RIO DOS CEDROS
A manhã começa com

tempo aberto e ensolarado,
com formação de nuvens e

pancadas breves ao longo
da tarde. Durante a noite,
mais chuva com possíveiS
trovoadas. As temperaturas
ficam entre os 16°C e os 29°C.

CHEIA 9/1
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DIVe s
Elijane Jung universotpm@oc:orreiodopovo.com.br

Fazendo' a nossa parle
Agente sabe que tem muitas instituições que se mobilizam

nessa época do ano para ajudar famílias carentes. E tem

também aquelas pessoas que fazem isso por conta própria,
contando apenas com a sua boa vontade e a ajudinha dos

amigos chegados, dos conhecidos, etc. Eis que uma querida
pessoa está fazendo isso: ela aceita doações de roupas infantis,
cestas e brinquedos para organizar a entrega em comunidades
carentes. Quem quiser pode deixar sua doação na ]olipê
Calçados, ali naMarechal Deodoro, 1429. Quem não tem como

entregar suas doações pode ligar no 9900-7513 para combinar
a retirada, ok? Tudo muito simples. Basta querer ajudar, certo?

CTRL C + CTRL V

Dica de mulher. Principalmente nessa época do ano.Você
fala que precisa encontrar um presente assim e assado
e pronto, lá vem uma conhecida dizer que sabe onde
achar e bem baratinho. Ou você se lamenta que precisa
de umas roupinhas novas, um novo sapato. Pronto! Se for
amiga já te enfia no carro e te leva exatamente onde você
precisa. E você acaba comprando tudo o que precisava,
muitas vezes gastando menos do que esperava, só com a

dica das mulheres. Flash, hein!

Palavra de homem: '

Quando você ouvir aquela bobagem que normalmente tiraria você
do sério conte até dez. Após 01, lembre-se do seu brinquedo favorito
quando era criança. No 2, volte à cena do primeiro beijo em sua

primeira namorada. No 3, imagine o capitão do seu time levantando
a taça de campeão. No 4, assobie uma música dos Beatles. No 5,
imagine uma praia deserta. No 6, imagine a mesma praia deserta e a

Scarlett Johansson (ou o Brad Pitt) aparecendo e te oferecendo uma
massagem. No 7, visualize seu episódio favorito dos Trapalhões. No
8, imagine seu chefe vestindo só cuecas e meias pretas. Chegando ao

9, pense numa cerveja gelada num dia de verão. No 10 ... qual era o

problema mesmo? (Felipe Machado)

UM,.'

'I'/iNIIi?IJ 111m': IO\'Iitll'lbr .A1\Il!:®'W_,t'llJ;lf(i't!l;;t
(.JPm"'f.� __.... �u,�

'I C
• Ontem foi comemorado
o dia dcjardineíro, pessoas
que capricham no visual
externo da sua casa ou

empresa. Enfim, isso
: me lembra que 'preciso
urgentemente dar um trato
no jardim de casa que anda
bem abandonado ... Vem
·

'SRiJ;ação!
",

• Nosso verão
propriamente dito nem
começou e as tempestades
já vêm causando medo

, e estragos. É bom ficar

li,gad,o� tomar as possíveis
: Ptecm.uções aJ;iltes de viajar,
verificar o que pode ser

feito paraminimizar as
consequências desses
temporais. Olho aberto.

'. li

...Vire essa folha do livro
e se esqueça de mim. Finja
que o amor acabou e se

esqueça de mim. Você não
compreendeu que o ciúme
é um mal de raiz e que
termedo de amar não faz

ninguém feliz ..." (Vinícius de
Moraes em Medo de Amar)

,

, ,

DicaAmaleras:
A Gle Farias lá do amaleras.

blogspot.com fez um post
falando de uma marca de
esmaltes alemã, chamada
Artdeco, que já é conhecida
de uma grande parte das
mulheres. A linha do post é
a Ceramic Nail Lacquer que,
percebe-se pelas fotos, tem um

brilho fantástico. AGle comprou
on-line na Shop Luxo. Entralá
no blog e dá uma conferida em
outras informações.

'

JÁ, DISSE QUE TROUXE SO O
ESTRITAMENTE N'ECESSÁRIO'
PRA 'VfASEMI O H'OMEM QUE

�E'r)"U"'BA \.nu IIIr-
-

",fJ rç; 'I Vil .• 'Iii
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AlMare
A galerinha aqui de Iaraguâ do Sul que

.L1adora puxar uma mala já anda na

maior correria, em busca de uns dias de fé
rias bem longe daqui. De preferência, a bor
do de um desses gigantes dos mares que an
dam ancorando em Itajaí, principalmente
no Carnaval. Longe de qualquer calor e agi
to do trânsito da nossa querida urbe sorriso.

'Feira de verão
Para comemorar os 15 anos daHitanMalhas,
começa hoje e vai até dia 23 de dezembro, .

a grande Feira deVerão. A loja fica anexa à
fábrica, no Centro deMassaranduba.

Na cabeça
Quer saber o que não deve faltar em um

beach kit de bacana, para o circuito praia
e piscina neste verão? Chapéu e bolsa,
de preferência grande e de palha. Óculos
escuros, sandália rasteira e protetor solar.
Tudo muito chique e, claro, com a assinatura
daMarcatto fashion da temporada.

Preview
Nada de exu tranca rua, búzios, cartas ou
afins, a previsão é: "O ano não será bom

para os brasileiros como um todo. Mas
nada de pânico!". Rebobinando: lembra
das previsões do ano passado? Tudo igual.

Subway
Os meus queridos amigos André Hering
e Rodrigo Ibanes, donos da franquias
Subway, em Jaraguá do Sul e Rio do Sul,
acabam de inaugurar, em Blumenau, no
Shopping Park Europeu, mais uma mega
loja. Aliás, ficou um shaw. Sucesso, irmãos.

E"'"'-
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Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANN

BELAS Ana Tomazoni eManuela Lenzi
nos corredores das baladas da moda

MAURICIO HERMANN

T L A I OL GiseUe e Giorgio
Donini na abertura do Natal Marisol2011

SEGUROS
'GARCIA

CORRETORA

47 3371-1788

SOS
No horário de pico, o
cruzamento de veículos nas
ruas Jorge Czerniewicz, Max
Wilhem e Adélia Fischer
é um verdadeiro samba
do crioulo doido. Não há
semáforo que resolva, razão
pela qual os transeuntes
sofrem horrores para
conseguir cruzar aquela via
e continuar sua caminhada.
Quando algum motorista
tem compaixão,
é uma belezinha!

Talher
o empresário Durval
Marcatto Ir, presidente
da Acijs, já começou a

se movimentar para a

organização do concorrido

almoço que, todos os anos,
mobiliza as famílias Marcatto
e Fritzke, da Press Jaraguá,
Florianópolis, Joinville e

Nova Trento. O encontro será

sábado, na lagoaMarcatto.

: UPPER kid&
- _- - - -

Doentinho
Coitado do meu amigo
de todas as noras!
O boa gente João
Santana, o Todynho,
"atropelado 'no

futebol, está no DM
e'até usando gesso,
mas se recuperando
bem para voltar às
atividades debaixo dos
três paus, em 2012.

www.imoveiscapitaf.net

473370.2900

TECON'fEI
• É bem nesta sexta

feira que o boa gente
IldemarEngelmann , da

AgropecuáriaBom Preço
de Guaramirim, recebe os
merecidos cumprimentos
pela troca de idade.
Parabéns!

• A industrialAlberto
Correia, Dipil, estampa
a capa da revistaNossa,
Weekend, destefinal de
semana.

• O meu amigo Ivo
"Camarão': como sempre,
foi perfeito anfitrião,
ontem, em sua bela área,
de festa, no Condomínio
Champagnat.

• Muito show o presente de
Natal que a VFMetais, do
amigo orlandinho Stolco It;

I

enviou a este colunista.

• Otn cari�ho especial'
"

'para os arquitetosda FGM
Urbana, pelo cartão de
boas festas.

• Seja voluntário, doe
sangue.

• Com essa, fui!

Viva!
Hoje, Suelen Nitzke, bate
as taças e faz tim timo
Parabéns emuita saúde.

Valeu!
Como todos os anos, aminha

queridaDraMárciaVieira,
lembra deste colunista no
Natal. Adorei o cartão e o .

Joaquim o lindo "mimo".

Obrigaduuuuuu!

moagoncalves@netuno.com.br

Onde comer bem em Jaraguá
Na choperia Bier Haus. Um dos ambientes
mais charmosos da cidade.

NIVER Rogerinho Cizeski e seus amiguinhos
comemoraram aniversário em grande estilo na Casa do
pai Rogério, na última semana. A festa foi um sucesso

em Criciúma com campeonato de futebol e tudo o mais••••

Chocadeira
Como a ideia está no 'ovo', a gente só antecipa o

expediente, mas sem muitos detalhes - ainda. Vem
aí uma casa de show de primeira linha. Aguarde.

Quando se

aprende
a amar,
o mundo

passa a
se.. seu!

,

RENATO
RUSSO

BALADA

Thiago Mattos e
a namorada Ana
Carolina Sacht

MAURICIO HERMANN

* .fI.· *.* *

• • *••• '. fi."
.. * .. • *If·.....�*. * w

., 1ft

NATAL
ENCANTADO
RIO e�GRINHO

REALIZAÇÃO

FUNTURISMO :�:;:IS"'O,
CUlTURA E ESPORTE
WWIIV1OL5C.IOUI

Prefellura de
Rio Negrinho

%51 secretariade
DlIselllfatvlmenlO
RellfoDa' • Ma'",
.....lIIl1.tlltlC.llOtllt

"" ,'I t>tI ,j._., lilJ:�
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CHARLES ZIMMERMANN.
ESCRITOR

CRÔNICA
VIVER PARA
CONTAR

Nos países do OrienteMédio é tradição os homens
se encontrarem numbar para fumar utilizando

o narguile - aquele cachimbo de água e tomar chá.
O chá que às vezes preto, mas normalmente são
folhas de hortelãmergulhadas na água quente. Não
existe hora do diapara esses dois prazeres. Os grupos,
gerahnente de três ou quatro pormesa pouco falam.
O curioso dos árabes é que a conversa entre eles
flui por unsminutos e porminutos o silêncio

domina, e vice-versa. Enquanto nosminutos de
silêncio ficam com o olhar para o vazio, parecem
esperar por algo. Debaixo do cheiro adocicado da
fumaça dos narguiles existe uma tradição paralela.
Num desses bares emAmã na Jordânia conheci
Armed - 99% dos homens árabes tem um desses
nomes: Armed,Marmoud ouMohamed. Armed é

baixinho, barbudinho e tem nariz de águia - quase
todos os árabes têm nariz de águia. Se não fosse sem
penteado feito com gel que fica igual a umamanga
chupada ele podia bem lembrar o presidente do Irâ
- MohamedArmadinejad.
Armed é-um hakawati. Esse nome "japonês" é uma
profissão, ou seja, contador de contos, de histórias.
Normalmente nos fins de tarde o bar para por umas
duas horas ouvindoArmed que intercala, ficando
em pé e sentado.A testa franzida e os olhos bem
abertos dos espectadores demonstram interesse.

Agora com quase 50 anos de idade, fazendo isso

desde amorte de seu pai há 16 anos, que também
era um hakawati, Armed diz que o público nos

tempos passados já foimaior. Diz que as pessoas

agora preferem a televisão, antes da vinda da
televisão, o rádio.
Aprendeu a contar
histórias ouvindo
seu pai, mas as

grandes inspirações
são os livros. Diz

que leu e releu obras
de Hemingway
e GabrielGarcia

Marques. Ideias
vindas de Hemingway de alguns de seus textos
falando de loiras bonitas também entram nas

histórias contadas, pergunto. - "Claro que sim,
respondeArmed. O amor àsmulheres é um dos
tesouros do mundo árabe", emenda. Armed, como
todos os outros árabes, possuemna sua cultura o
amor pelasmulheres como nos temos por algum
objeto de extrema estima. É um amor de posse, um
amor que sem ele nos faz pensar de como seriaviver.

Sem pensar, imaginar, oupermitir o que o outro lado
tem a dizer ou pensar.

Debaixo do

cheiro àdocicado
da fumaça dos

narguiles existe uma
tradição paralela.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esses gatinhos são de uma senhora que possui cerca de

35 gatos. Todos recolhidos da rua e também de ninhadas que
abandonaram na casa dela. Por descuido uma gata deu cria, e ela precisa
doar os filhotes. Ela é sozinha e aposentada, está precisando também

de ajuda com ração. São três machos, estão com dois meses e precisam
de carinho. Contato com Terezinha, pela telefone 8487-2260.

N�C()Nt
ASSESSORIA CONTÁBIL & SERViÇOS EM GESTÃO

Nossa Eficiência, Sua Satisfação.

A NACONT SERViÇOS CONTÁBEIS, DESEJA À TODOS OS AMIGOS E CLIENTES,
UM FELIZ NATAL E ABENÇOADO 2.012

PENSOU EM CONTABILIDADE, FALE CONOSCO

Rua: Barão do Rio Branco, n? 588, Sala 01 - Centro
-

Jaraguá do Sul - SC - Fone: 3372-2285

nacont@nacont.com.br

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Wallace fica penalizado ao ver Teodora. Baltazar

conta para Tereza Cristina que Renê dormiu com Gri
selda. Crô cumprimenta Ferdinand e Álvaro estranha.

Quinzé e Amália repreendem Griselda por se vestir

como Pereirão de novo. Juan Guilherme pede Letícia
em casamento. Juan nomeia Edvaldo como novo ge
rente e Zuleika fica inconformada. Griselda combina

de se encontrar novamente com Renê. Teodora encon

tra o tesouro do chinês.

• A VIDA DA GENTE
Ana fica arrasada ao ver Júlia ir embora e comenta

com Eva que não entende o que aconteceu com a meni

na. Marcos vê Sofia e Miguel se beijando. Rodrigo não

consegue fazer Júlia contar para ele o que aconteceu na

casa de Ana. Ana conta para Lúcio sobre seu encontro

com Júlia. Eva exige que Manuela pague um novo trata

mento para Ana. Rodrigo fala para Manuela que tentará

ajudarAna a se reaproximar de Júlia. Rodrigo sugere que
Ana dê um cachorro de presente para Júlia.

• AQUELE BEIJO
Maruschka propõe um acordo a Henrique para

incriminar Sarita e Alberto. Odessa deixa a confecção
e ataca Locanda e Felizardo. Pressionado por Marus

chka, Alberto conta para Rubinho que Regina pode ser
presa quando o escândalo da Comprare estourar. Lu
cena sente enjoo no restaurante e Vicente desconfla
de que ela esteja grávida. Tide tenta defender Cleo e

Olga resolve castigá-lo. As crianças do Lar salvam Tide
e prendem Olga no porão. Henrique surge na casa de
Sarita e pede para conversar com ela.

• VIDAS EM JOGO
.

Acuado, Joaquim não confessa que roubou o brinco

de Rita. Ele tenta fugir, mas acaba sendo atropelado. Fran
cisco conta para Rita que Joaquim morreu atropelado. Tris
te, ela fala sobre Regina, e isso faz com que Francisco te

nha uma ideia. Como ninguém sabe que Joaquim morreu,
o milionário vai até Cleber, acompanhado de Guilherme.

Eles mentem que o garçom está depondo na polícia. Fran
cisco pede que Cleber confesse tudo, assim, prejudicaria
Regina também. Guilherme entrega um documento que
contém a confissão por escrito, mas o miliciano debocha.

ANIVERSARIANTES
16/12 Jackson L. Muller Rosane B. Jarschel

Ademar Lipinski Janete L. Popadiuk Rosane Junkes

Ana C. Ziene Lauro Gasperi Rosane M. D. Beltoni

Cristiano J. Rosa Londa Windorss Rudinei E. Schroeder

Dorotti Hinsching Louise N.Holpahausen Sandra M. C. de Nora

Eliete da S. Knihs Marcos A. L. de Moraes Sandro Lenz

Elisangela Atkinson Marcos P. Schewer Sonia R. Emmendoerfer

Erondi C. Lopes Filho Milena Carvalho Sonia Teston

lgor C, Gumz Orivaldo B. de Souza Sueli A. Bilert

Iraci Barg Renato Meier
lsadora V. Pedroti Roberto R. Venceslau " ,

, I II .'. .

� I ' : 1 I ,.(

Valsas vienenses
deslumbrantes, canções e

marchas, famosas operetas,
danças e trajes maravilhosos .. :
A orquestra Johann Strauss
Orkest patinando animada
em frente do Wiener Rathaus,
naturalmente durante uma

valsa vienense, o coche real,
com seis cavalos brancos ...

Viaje pela cidade num Flaker,
ao longo de todos os castelos

.

e monumentos famosos e

desfrute de tudo o que Viena
tem de mais belo p.ra oferecer.
O auge absoluto deste DVD é
a estréia mundial da valsa de
Sir Anthony Hopkins' And the
Waltz goes on'.

� fJ\RUlS
EDUARDO
NOVAES

Uma notícia bombástica pega
de surpresa a população do Rio
de Janeiro: o Cristo Redentor,
uma das novas sete maravilhas
do mundo, desapareceu do alto
do Corcovado sem mais nem

menos. A notícia rapidamente
se espalha, e a mente criativa
do carioca logo cria inúmeras
versões diferentes para o

.

acontecimento: milagre?
Extraterrestres? Ação
terrorista? Acompanhe esta
trama fantástica criada por
Carlos Eduardo Novaes e se

surpreenda no final.
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\ 4r' � -� CINEMA

OS MUPPETS
Walter (Peter Unz) é o maior fã dos

Muppets e viaja a Los Angeles ao lado
dos amigos Gary (Jason Segal) e Mary
(Amy Adams). O trio descobre que Tex
Richman (Chris Cooper) deseja destruir

o Muppet Theatre, para explorar o
petróleo recém descoberto no local.

Para salvar o lacaio trio ajuda Caco
a reunir mais uma vez os Muppets,
para que todos realizem um grande
programa de TV que possibilite a

arrecadação de US$ 10 milhões.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• O gato de botas - Dub (14h, 15h50, 17h40 19h30 e 21 h20)
• Cine Breithaupt 2
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub (14h30)
• Operação presente - Dub (t6h40, 19h e 21 h1 O)
• Cine Breithaupt 3
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

• O gato de botas - Dub (12h40, 14h50, 17h, 19h10)
• Cine Neumarkt 2
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (16h35 e 21 h30)
• Amanhecer- Parte 1- Dub (13h50 e 19h)
• Cine Neumarkt 3
• O gato de botas - Dub (14h, 16h, 18h e 20h)
• Tudo pelo Poder - Leg (22h)
• Cine Neumarkt 4
• Roubo nas Alturas - Leg (14h15, 16h20, 18h50 e 21 h20)
• Cine Neumarkt 5
• Os Muppets - Dub (13h40 e 21 h1 O)
• Uma Professora Muito Maluquinha - Nac (15h45,
17h30 e 19h20)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Operação Presente - Dub (14h30)
• Noite de ano novo - Leg (16h45, 19h10 e 21h40)
• Cine Norte Shopping 1 (3d)
• O gato de botas -Dub (12h40, 14h50, 17h, 19h10 e 21h20)
• O Gato de Botas - Leg (23h35 - somente sexta e sábado)
• Cine Norte Shopping 2
• Roubo nasAlturas - Leg (16h20, 18h40, 21 h e 23h25 (somen-
te sexta e sábado)

• Amanhã nunca mais - Nac (13h e 14h30)
• Cine Norte Shopping 3
• O gato de botas - Dub (13h45, 15h55, 18h05, 20h15 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 4
• Amanhecer - Parte 1 - Dub (12h20, 20h20 e 22h55)
• Entre Segredos e Mentiras - Leg (15h1 O)
• Compramos um Zoológico - Dub (17h40)
• Os 3 - Nac (14h35 e 16h05)
• Cine Norte Shopping 5

.

• Dawnson Ilha 10 - Nac (13h05 e 15h35)
• Noite de Ano Novo - Leg (18h1 0, 20h45 e 23h15)

• Cine Norte Shopping 6
• O Palhaço - Nac (13h20 e 15h20)
• Assalto em Dose Dupla - Leg (17h30, 19h40 e 21 h50)

• Cine Norte Shopping 7
• Operação Presente - Dub (12h10 e 16h50)
• Amanhecer - Dub (14h20, 19h e 21 h25)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• O gato de botas - Dub (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Garten 2
• Os especialistas - Leg (17h)
• Os Muppets - Dub (14h15)
• Noite de Ano Novo - Leg (19h30 e 22h10)

• Cine Garten 3
• Roubo rias Alturas - Leg (13h50, 16h30, 19h10 e 22h10)

• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h10 e 21h20)
• Uma professora muito maluquinha - Nac (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 21h45)
• Cine Mueller 2
• Operação 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
• O gato de botas - Leg (21 h50)

Zac Efron vai a evento
com meias diferentes

o ator Zac Efron usou duas meias diferentes ao

participar da divulgação do filme "Noite deAno

Novo", no Japão, ontem. As meias eram damesma

cor, porém, um pé era liso e o outro listrado. De

duas, uma: ou o ator confundiu ou está lançando
moda. No filme, Efron contracena com Michelle

Pfeiffer, e contou que o beijo incluído no roteiro
por eles foi amelhor parte do filme.

Ator volta à TV
nofimdo no

Rodrigo Santoro volta àTVno especial
de fim de ano "Homens de Bem", exibido

pela Rede Globo. Na atração, quemistura
ação com pitadas de humor, o ator
interpreta o araponga Ciba, uma espécie

.

de espião, que trabalha para a polícia �

tem soluções inteligentes para os casos que
investiga. O atar contracena comDébora
Falabella. Homens de Bem vai ao ar no dia

29 de dezembro.

Bieber é arado

pela polícia em LA
lustín Bieber foi parado pela polícia de
LosAngeles enquanto dirigia seuCadillac
inspirado no "batmóvel' pelaVentura
Boulevard.De acordo com a agência que
registrou omomento, o cantor estava calmo e

conversou bastante com o guarda. Segundo o
policial que falou ao site "1MZ", o cantor teria
feito umaperigosa curva à esquerda. Bieber
foi liberado apenas comuma advertência.

Filho de Claudia

quer ser artista
Claudia Leitte está orgulhosa e

preocupada com Davi. Isso porque o filho

já deu sinais de ter uma veia artística, há
alguns dias, segundo a cantora, ele pediu
para cantar com ela em um show "Ele
me pediu aquilo com tanta vontade, com
uma força que até me assustou. Mas me
preocupo 'e não sei se gostaria que ele
fosse artista", revelou.

HORÓSCOPO

A.gui:naldo Silva
critica atores na rede
O autorAguinaldo Silva usou sua página
no Twitter para criticar os protagonistas
da saga "Crepúsculo", Robert
Pattinson e Kristen Stewart. "Gente, esse
casal de 'Crepúsculo' é o mais brochante

da história do cinema. E a atriz faz cara
de nojentinha o tempo todo", escreveu. E
não parou:

"

... Gente, alguém dê um susto
nessa Bella pra ver se ela tem alguma
reação humana!", emendou .

CQC faz programa
especial segunda
Ao contrário do que aconteceu com Rafinha

Bastos, a produção do CQC, da Band, está
preparando um programa especial para a
próxima segunda-feira, dia 19, quemarcará
a despedida de Danilo Gentili. Segundo
a assessoria de imprensa da emissora, a
partir do ano que vem, o comediante estará

focado apenas no talk showAgora é Tarde,
que passará a ser semanal.

f01 ÁRIES

•• Aprenda com os demais, mas preserve a sua independência
profissional. Evite discussões em seu lar, pois elas não vão
levar você a lugar algum.

TOURO
Evite se envolver em conflitos. No emprego, busque a

.........
perfeição. Exercite seu jeito sedutor na relação afp�va: forte

clima de sexualidade.

GÊMEOS
A desorganização impede que a energia flua de maneira

positiva. Neste dia, sua sensibilidade estará à flor da pele, o
que ajudará você a se aproximar de quem ama.

CÂNCER
Bom dia para pequenas viagens e qualquer atividade que

faça você sair totalmente da rotina. No campo amoroso,
mantenha a calma e controle seus ânimos.

LEÃO
Aperfeiçoe os seus métodos de trabalho para se dedicar ao

que lhe proporciona mais prazer. Os-momentos ao lado da

pessoa amada prometem ser intensos.

VIRGEM
Bom momento para começar novos projetos e cuidar mais
de sua saúde. Adquira hábitos saudáveis. Há sinais de
felicidade entre você e o par.

LIBRA
Observe tudo à sua volta com olhar crítico. Em casa,
encontre métodos diferentes. Na intimidade, um dia de

sexualidade elevada.

ESCORPIÃO
Bom dia para resolver questões relativas a documentos
pendentes ou bens da família. No relacionamento afetivo, é
hora restabelecer o clima de romance.

SAGITÁRIO
Coloque suas responsabilidades em primeiro lugar, sejam
profissionais ou familiare�. No amor, fique longe de pequenos
conflitos: aceite as opiniões de seu par.

CAPRICÓRNIO
Intensifique seu contato com pessoas influentes, mas não
crie laços de dependência com eles: é preferível que possa
se desenvolver com autonomia.

AQUÁRIO
Um clima de tensão está no ar. Para evitar cobranças no

trabalho, mantenha o foco em suas atividades rotineiras. Não

se prenda a detalhes sem importância.

PEIXES
Terá que demonstrar competência e eficiência. No
relacionamento afetivo, corte qualquer conflito pela raiz
dedicando-se ao outro e às necessidades do par.
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CABANA CUlT @CABANACUlT
� Vocalista do Kom diz que Obama é 'marionete dos !Uuminati;
� Parabéns Silvio Santos;
" FRANK SINArRA;cabana

c U L T

cabanacutt.b\Ogspot.comWWVV·

Nesta terça-feira (13), a Apple inaugurou no Brasil a

"iTunes Store". A loja virtual de música número um do

mundo chega às terras tupiniquins simultaneamente
com 00a parte da América Latina.

Com um catálogo de 20 milhões de títulos, a versão da
"Ifimes Store" brasileira será bem completa, segundo a

Apple. A gigante americana já tem acordos com as

grandes gravadoras nacionais e com selos

independentes. Entre os destaques encontram-se
Marisa Monte, Maria Gadú e o catálogo digital de

Roberto Carlos.
O conteúdo ainda está parcialmente em inglês, apesar
te ter boa parte do site em português. As faixas saem,
em média, por US$ 0,99 e os discos por US$ 9,99. Por

enquanto apenas é aceito cartão de crédito
internacional.

o grupo Foo Rghters anunciou que planeja 1JabaJhar em
um novo disco durante 2012 Ovocalista Dave Groh!

comentou, em uma p:>stagem no site oficial da banda,
que já começou a preparar ideias de

músicas do novo álbum.

,

Os músicos lançaram o sétimo 1rabaiho, "Wasting üghtll,
em abril deste ano. O disco foj recentemente tncfJCado

ao prêmio de IlÁlbum do Anoll na 54a edição do
Gramm� que acontece no dia 12 de fevereiro de 2012

Depois de agradecer aos fãs pelo SlJCeSOC) do úJtimo

trabaiho, Grohl anunàou os planos sobre o novo disco.

Sobre o último disro, o 1iootrnan do Foo Fghters
afirmou: 110 fato de que um disco de rock anel d, feito
na gaJOgemJ sem qualquer ajuda de computadoresl ik:ar
em primeiro lugar no mundo 1Ddo e ser incfJCado a um
Grarnmy é realmente inafvefll. IIÉ realmente inspirante e
nos faz sentir a banda mais oortuda domundo. Então,

obrigado. 1sso significa tudo para nós, agradeceu Groh1.

Foi aprovada na úftima terça, 131 a emenda que visa a

isenção de impostos sobre CDs e OVOs produzidos em
território nacional. Teoricamente, o preço dos CDs e

OVOs deve baixar em média 30%1 mas será que isso

vai acontecer de fato? Na minha opinião não vai mudar
muito( pois um cd vendido hoje na faixa de R$ 30,00
vai cair para" R$ 21,oor ainda é muito caro, e com a

maioria dos artistas disponibilizando suas musicas peja
internet ,e de graça. Mesmo assi� a noticia é boa,

vamos aguardar pra ver se vai funcionar.

A\S�ARATO

Cliques do fotógrafo Femando Tubbs, na Uco Bar.

Neste dia, show com a banda Patifaria
.

o FEB - Museu da Paz, anexo à Fundação
CultuTÇlJ/JSt é o palco da solenidade de lançamento
do livro nUm Soldado Desarmado" a partir das 19

horas de segunda-feira, 19, quando o autor da obrai
Anselmo Bertoldi, também será homenageado no

projeto "Memódas dos Ex-comoatentes". O veterano

da Força Expedicionária Brasileira conta em 87

páginas muitas das histórias dramáticas que viveu

como soldado na Segunda Guerra Mundial, conforme
declara já em seu texto de apresentação: "Minha

função era a de um padioleiro, recolheros feridos de
combate-e Jevá-los aos postos de atendimento

_]1
médico. Muitas cenas tristes testemunhei./l

� Atualmente com com 92 anos e atuando como

� presidente da Associação Nacional dos Veteranos da

f FEB - ANVFEB - Sessão Regional de Jaraguá do Sut
� Anselmo Bertoldi também é o homenageado com
.f

uma exposição sobre sua vida, que será aberta na

mesma noite do lançamento de seu livrol integrando
o projeto do Museu da paz intitulado "Memórias dos

Ex-combatentes".

c AGENDA
./ HOJE - Getelina e Conra (House Music)
Iico Bar- 22h
./ HOJE - UIvsses e Thirrav - DESERTA
Sacramentum - 23h

__1--'/ AMANHÃ _- Eneas Haasch e Rubens_ -.--.Ii
Sacramentum - 23h I,

�-- 11
---+---- --- - --l

T
,

,

.

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscaban<:1@gmail.cÇ>m ou paulicoc�bana@gmail.com '

"
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A IMPORTANCIADE
CONT TARUMARQUITETO

Todo planejamento da obra começa pelo projeto arquitetônico
JARAGUÁ DO SUL

............................................................................ ,
.

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Qarquiteto é o profissional responsável por pro
jetar e planejar qualquer tipo de construção.

Também fica a encargo dele alguns pontos con

siderados fundamentais em um projeto - a fun

cionalidade dosambientes (bom aproveitamento
da área disponível); conforto ambiental (térmico,
acústico e lumínico) e detalhes estéticos. IIÉ co

mum pensar que a função do arquiteto resume

se apenas à questão estética. Grave erro, pois o

arquiteto é o grande idealizador e também um

facilitador para que as coisas fluam melhor desde

as primeiras idéias até a entrega das chaves, pas
sando pelo planejamento da obra. Planejamento é

condição básica para uma construção ter o menor
custo e ser útil aos seus futuros ocupantes. Como

todo planejamento de obra começa pelo projeto
arquitetônico, é fácil entender a importância
de ter um arquiteto auxiliando o empreen
dedor desde as primeiras horas de um proje
to de construção", explica à arquitetaAndres
sa Dalmarco. "Sempre destaco que o maior

marketing do arquiteto é o "boca a boca". O

cliente gostou do resultado do seu projeto, '

ele comenta e mostra para o seu amigo, um
parente vem à sua casa, gosta do projeto e

indica para outro que quer construir e as

simpor diante", comentaAndressa, que há
sete anos atua na área.

Empresa famiJiar
Andressa conta que seu interes

se pela arquitetura surgiu no próprio
ambiente de trabalho - A Imobiliária

Itaivan. de propriedade de sua famí

lia. "Sempre trabalhei na Itaivan. Fiz o

curso de corretora de imóveis no,Creci

e trabalhei como corretora por quatro
anos. Durante este período, atuando

com imóveis e no dia a dia com clien

tes, surgiu a vontade de trabalhar com

arquitetura, com projetos, para realizar

os sonhos das pessoas, colocar no papel,
desenhar, criar..... também vi um grande
potencial e um nicho de mercadomuito

, grande junto à empresa demeu pai", diz.
O escritório da arquiteta funciona anexo
à Imobiliária ltaivan e, com a colabora

ção de duas estagiárias, são executados

os projetos para os clientes. "Também

tenho parceria com outros profissionais
capacitados e especializados na área,

.

para projetos estruturais, elétricos, hi- .

dro-sanitáríos e preventivos", completa.
"Devido ao fato do meu escritório estar

ligado à Imobiliária, o meu forte desde

o início sempre foi na área de projetos
arquitetônicos em geral, bem como resi

dências, prédios, galpões e salas comer

ciais, mas hoje também atuo muito na

área de reformas e também em projetos
de interiores", comenta. "Gosto de traba
lhar COln linhas retas e espaços amplos
e integrados, transparências e espaços
multi-funcionais, ditos como Arquitetu
ra Moderna, e também do ecletismo da

Arquitetura Contemporânea", finaliza.

andressa@itaivan.com.br I Jaraguá do Sul- se

47 3055-3412147 9972-0019
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PONTO DE VISTA
r

F ORESTAL:BENYAMIlf PARBAM FARO
V1CE·PRESIDENTE DA ACIJS

A pós exaustivas discussões e muita argumentação dos
rlmais diversos interessados na pauta, o novo Código
Florestal tomou corpo e muito provavelmente deve ser

aprovado, entretanto em comparação com o código flo
restal em vigor, parece mais do mesmo.

No resumo da ópera, o que se vê é a continuação do an
tigo equívoco de uma Lei Federal a qual insiste em impor aos
estados os critérios técnicos rígidos deuso das áreas florestais
e dos biomas no Brasil.

O problema não está no Código em si, mas nos limites
nele expostos, os quais são determinantes para a sustenta

bilidade do desenvolvimento nacional em todos os aspec
tos, em um momento em que somos (pela primeira vez e

sem sombra de dúvidas) uma das novas lideranças econô
micasmundiais.

Aquilo que efetivamente deveria ser alterado na lei a fim
de permitir aos Estados federativos legislar de acordo com
a especificidade de cada região do nosso país - que possui
proporções continentais - manteve-se estanque, engessan
do as tentativas frustradas dos estados em adequar à reali-

s SM II)
*81

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

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

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

dade seus passivos ambientais através de leis estaduais. O

que se apresenta no derradeiro fim das votações do projeto
no Congresso é o receio generalizado de "se alterar demais"
aquilo que foi arduamente elaborado conjuntamente por

políticos de fraca visão holística e bancadas ruralistas, bus
cando findar sua eterna insegurança jurídica ambiental no
campo sem se preocupar com os demais impactos restriti-
vos deste código no país.

I

Ora, se é sabido que o Código Florestal não só afeta
as regiões rurais do país, mas também todos os conceitos

de uso e parcelamento de solo urbano e a expansão in
dustrial e produtiva da nação, então, por que persistir na
chancela de um instrumento legal inflexível para o pro

gresso do Brasil?
É de comum senso que o nosso país não pode ser regi

do por um único parâmetro técnico em toda sua extensão

quando se trata de questões ambientais. Precisamos da re

gionalização, através de instrumentos técnicos sensatos e

coerentes, e não de "mais do mesmo".
O mais alarmante é que algumas perguntas sobre o

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15·da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas daCGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos dasua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 195729/2011 Sacado: AJBC TRANSPORTES LJDA- ME Endereço: REMIllO BUTZKE 662 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: - Credor:WBREITKOPF COMERCIO DEVEICULOSAUTOMOTORES LJ Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
0000013801-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 533,33 - Data para pagamento: 21/12/2011-Valor total a pagarR$614,18
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 533,33 - Juros: R$1,06 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con-

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,89

Apontamento: 196243/2011 Sacado: ALCIONEJ ANDRE Endereço: RUAVALDEMAR RAU 390 - Iaraguã do Sul-SC - CEP:

89254-260 Credor: EQUIMOVEQUIPAMENTOS IND E REPRES LJDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3343/2 - Mo

tivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,00 - Data para pagamento: 21/12/2011- Valor total a pagar R$422,88 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 350,00 - Juros: R$ 0,70 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 196125/2011 Sacado: ARLETE SANTOSTRAVASSOS Endereço: HERBERTBAUMANN 289 - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89260-810 Credor: GRAFICAE EDITORA CORREIO DO POVO lJOAPortador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 2979-6-

10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 28,82 - Data para pagamento: 21/12/�011-Valor total a pagar R$112,76 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 28,82 - Juros: R$ 0,35 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 28,69

____________________________________________________________________________________________c _

Apontamento: 195739/2011 Sacado: CORUPAMAQUINASDE COSTURA lJDAME Endereço: RUA JORGE LACERDA -125
- CENTRO - tORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ROLEMAK COMERCIAL IlDA. Portador; - Espécie: DMI - N" Titulo:

6-218F - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 635,35 - Data para pagamento: 21/12/2011- Valor total a pagar R$743,34
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 635,35 - Juros: R$ 3,17 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 196080/2011 Sacado: ELlZABETE ELERT ECIA Endereço: RUA JOSEPOMIANOVISK246 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-000 Credor: lERRY ROBERTO BRANDES - ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2254-A004 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$ 1.996,50 - Data para pagamento: 21/12/2011- Valor total a pagar R$2.070,48 Descrição dos

valores: Valor do título: R$ 1.996,50 - Juros: R$ 3,32 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência:R$15,76

·

Apontamento: 196083/2011 Sacado: ELIZABETE ELERT E CIA Endereço: RUA JOSE POMIANOVISK 246 - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-000 Credor: JERRYROBERTO BRANDES - ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2062-A008 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$ 2.104,00 - Data para pagamento: 21/12/2011-Valor total a pagar R$2.178,l6 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.104,00 - Juros: R$ 3,50 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$15,76
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· Apontamento: 196237/2011 Sacado: JED INDUSTRIA E COMERCIO DE FO Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE

PAUlA 1961 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-710 Credor: CORDEIROMAQ E FERR lJDA Portador: - Espécie: DMI - N"

Titulo: 6517 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 890,31 - Data para pagamento: 21/12/2011-Valor total a pagarR$963,64
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 890,31- Juros: R$ 2,67 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 195925/2011 Sacado: TUSSARA SARAMENTO Endereço: RUA DOMINGOS DEMARCI'II 372 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89259-460 Credor: ALI.. CEBEL E IDIOMAS lJOA ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 1624 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$ 87,50 - Data para pagamento: 21/12/2011- Valor total a pagar R$148,64Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 87,50 - Juros: R$I,13 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dili

gência: R$ 5,11
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Apontamento: 196219/2011 Sacado: TRANSPORTESWOEU lJOA ME Endereço: RUA JOSE THEODORO R1BEffiO 1015
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: RODAN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS DE TRANSPO Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 00034052/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 666,00 - Data para pagamento: 21/12/2011-
Valor total a pagarR$738,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 666,00

- Juros: R$ 2,22 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: H$ 21,70 - Diligência: H$14,99

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 16/12/2011.

Jaraguádo SuJ (SC), 16 de dezembro de2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 14

Código Florestal ainda pairam no ar, dentre as quais como
ficará a situação em território urbano, tendo-se em vista

que os órgãos ambientais estaduais e municipais adotam

conjuntamente o Código Florestal para a regularização am
biental (licenciamento) de empreendimentos que possuam
porte e/ou potencial poluidor pelo país afora?

A criação desta nova lei seria uma oportunidade úni
ca de flexibilizar o controle ambiental no Brasil, não de

forma desordenada, mas equilibrada e justa, entretanto,
o que se desenha é uma verdadeira "anistia branca" que

prestigia aqueles que cometeram erros no passado e lhes

confere longos prazos para adequação de seus passivos.
No fim do dia, devemos ter em mente que são nossos

representantes políticos que criam e regulamentam as

leis que regem a nossa sociedade, e vale refletir sobre a

capacidade técnica e visão holística que possuem estes

representantes políticos rios Estados e em Brasília, para
que nas próximas eleições majoritárias possa se buscar

ummelhor caminho para o Brasil através da democracia

e do voto consciente.

.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Estado de Santa Catarina

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

APrefeitura 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 7 de dezembro de 2011.

Cecília Konell - Prefeita Municipal

FALECIMENTOS

• Faleceu no dia 15/12 às 3h a Sra.

Maria M. Dedin, com idade de 91 anos.

O sepultamento será realizado hoje dia

16/12, às 9h, saindo féretro da Capela
Mortuária Senhor Bom Jesus em Guara

mirim, seguindo após para o Cemitério

municipal de Guaramirim.

• Faleceu no dia 15/12 às 4h15 o

Sr. Dorci O. Da Silva, com idade de 78

anos. O sepultamento será realizado

hoje dia 16/12, às 9h, saindo féretro

da Capela Mortuária da Vila Lenzi, se

guindo após para o Cemitério munlcl

pai da Vila Lenzi.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTAOffi\RINA
Tabelionato do Munícípío eComarca deGuaramirirn - CHRISTAINGEHILLEWAGNER,

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

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

'Saibam todos que virem O presente edita), 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), aleitando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escritanomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser la
vrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)

pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(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 clc 1023,
todos do CNCGJ.

Protocolo: 24757 Sacado: CONSTRUROSA CASAS PRE-FABRICADAS lJDA CNPJ:
01.241.045/0001-10 Cedente: BONE DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS

lJDA CNPJ: 84.752.633/0001-46 Número do Título: 02821/01 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM

DataVencimento: 30111/2011 Valor: 1.500,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 24867 Sacado: EVANDRO OSMAR FELDMANN CPF: 023.568.789-80 Ce
dente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ:
04.430.100/0001-09Número doTítulo: 509-2009-520Espécie:Nota deCrédito RuralApresen
tante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES Data Ven

cimento: 15/06/2010 Valor:' 5.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24455 Sacado: IVALDINA PASSGLD CPF: 761.534.879-04 Cedente: COOPERA
TIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI CNPJ: 82.639.451/0001-38 Número do Título: 405/0001

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARMf!RIM Data Vencimento: 20111/2011 Valor: 258,10 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edita): R$ 15,00

Protocolo: 24792 Sacado: JAT'S PISOS EACABAMENTOS lTOAMECNPJ: 11.222.462/0001-70
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título:
OC12604/1 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCOBRA

DESCO SA Data Vencimento: 30/1112011 Valor: 235,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edita): R$ 15,00

Protocolo: 24361 Sacado: JOSÉRONALDO BATIS1A DEOLIVEIRA CPF: 026.715.049-00 Ce

dente:VALDOCIR HAASME CNPJ: 03.986.145/0001-00 Número doTítulo: 29513 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALData

Vencimento: 1lI1l12011 Valor: 180,50 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
13,87, Diligência: R$ 33,30, Edita): R$15,00

Protocolo: 24733 Sacado: )OSEMAR IANGE CPF: 915.598.209-34 Cedente: COOPERATIVA
REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO I'D\JAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título:
00411601 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO

BRASIL S1\ - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 26111/2011 Valor: 225,00 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 25015 Sacado: MARIA DE FATIMA SPANCESKI - COMERCIO DE TINTAS

Apontamento: 196141/2011 Sacado: CINDER COMERCIO E TRANSPORTES Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO

2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-295 Credor: LAGB ACESSORIOS PECAS LTDAME Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 0000019723 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.842,80 - Data para pagamento: 21/12/2011-Valor total a pagar
R$1.922,99 Descrição dQS valores: Valor do título: R$ 1.842,80 - Juros: R$11,05 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

· Apontamento: 195923/2011 Sacado: FRANCIELLE BUZZI Endereço: RUA JOAO CARIDS STEIN 307 APT 02 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-350 Credor: VALDOCffi HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 29857-1 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 226,00 - Data para pagamento: 21/12/2011-Valor total a pagar R$295,81 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 226,00 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 196241/2011 Sacado: LOKAM LOCA O DE EQU IPAMENTOS P/ CONST Endereço: RUA25 DE JULHO,331
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor: FERTEMP COMERCIALUUA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: REC0071
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 610,00 - Data para pagamento: 21/12/2011- Valor total a pagar R$677,12 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 610,00 - Juros: R$ 7,11 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: H$ 5,11

-

Apontamento: 196350/2011 Sacado: RACOES CATARINENSE IlDA Endereço: RUAWALDEMAR GRUBBA SAIA 06 4955
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: FARVALE- COMERCIO DE FARINHA DE CARNE LJDA - ME Portador: -

Espécie:DMI - N'Titulo: 450 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 9.411,20 - Data para pagamento: 21/12/2011-Valor total
a pagarR$9.522,68Descrição dosvalores: Valor do título:R$ 9.411,20

- Juros:R$ 15,68Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edita): R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - �iligência: R$ 40,90
----------------------------------------------S---------------:-------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 196090/2011 Sacado: TIClANE APARECIDA VIZENTAINER Endereço: RUA LEOPOLDO DIEL 291 - JA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-170 Credor: EMPORlO COMERCIO DE COSMETICOS E EQUIPAMENTOS Portador:
- Espécie: DMl - N" Titulo: CF-9165/34472-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 173,50 - Data para pagamento:
21/12/2011-Valor total a pagarR$238,92Descrição dos valores Valor do título: R$173,50 - Juros: R$ 0,86Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edita): R$ 22,35 Condução: R$ 21 ,70 - Diligenciá: R$ 9,66

CNPJ: 13.294.333/0001-12 Cedente: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUITIPLO CNPJ:
01.701.201/0001-89 Número do Título: 436-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUITIPLO Data Vencimento:

15/U/2011 Valor: 820,18 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Dili

gência: R$ 33,30, Edita): R$ 15,00 Protocolo: 25019 Cedente: HSBC BANKBRASIL SA - BAN

CO MUITIPLO CNP): 01.701.20110001-89 Número do Título: 434-3 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASILSA - BANCO MUITIPLO
DataVencimento: 12/11/2011 Valor: 818,20 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edita): R$ 15,00

Protocolo: 2476& Sacado: MAWI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LJDA ME CNP):
80.448.400/0001-01 Cedente: ETIMA ETIQUETAS LIDA EPP CNPJ: 83.073.296/0001-06 Nú
mero do Título: 5942/2-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 02/12/2011 Valor:

721,10 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,
Edita): R$ 15,00

Protocolo: 24539 Sacado: MERCEARIA LUCIANO rroA ME CNPJ: 07.478.269/0001-27

Cedente: CLEVIllE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AIlMENTICIOS lJDA - ME CNP):
06.199.775/0001-14 Número do Título: 000630 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicaçãoApresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 15111/2011 Valor: 312,87 Li

quidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 24852 Sacado: MICHELE DOS SANTOS COSTA CPF: 072.720.199-99 Cedente:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE GUARAMIRIM
- CREVISC CNPJ: 10.143.743/0001-74 Número do Título: 00061/0001 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MllUM DataVencimento: 301ll/2011 Valor; 238,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 24763 Sacado: ROMEU RUDIGER CNPJ: 12.473.580/0001-13 Cedente: BRASILUX
INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT. E EXPORT CNP): 00.374.121/0001-01 Número do Tí
tulo: 93931*03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimento: 30111/2011 Valor: 435,94 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 24891 Cedente: BRASILUXINDUSTRIA E COMERCIO IMPORT. E EXPORT CNP):
00.374.12110001-01 Número do Título: 101898*02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimen

to: 02/12/2011 Valor: 500,92 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24583 Sacado: SILVANA APARECIDA RIBAS CPF: 054.214.849-80 Cedente:
BANCO PANAMERICANO SIA CNPJ: 59.285.411/0001-13 Número do Título: 000045441608

Espécie: Nota Promissória Apresentante: BANCO PANAMERICANO SIA Data Vencimento:

09/06/2011 Valor: 49.210,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99,

Diligência: R$ 33,30, Edita): R$ 15,00

Protocolo: 24853 Sacado:VALNEI DA CONCEIÇÃO - COMERCIO CNP): 12.691.031/0001-15
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO 11AJAI CNPJ: 82.639.451/0001-38 Número
doTítulo: 001-RONE1I0003 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 28/11/2011 Valor:

344,28 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edita):
R$15,00

Guararnirim, 16 de dezembro de 2011.

CHRIS1A INGE H1li.EWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DIVULGAÇÃO

FIM DA PRORROGAÇÃO
, .

Ultima chance para
quitar dívida ativa
Hoje termina o prazo do Refís para quem
pretende acertar contas com o município

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

ORefis Jaraguá 2011 (Programa
de Recuperação Fiscal), que

estava previsto para encerrar em

outubro, foi prorrogado até hoje,
às 17h" atendendo solicitação da

Câmara de Vereadores de Iaraguá
do Sul. De acordo com o diretor

de Receita Fiscal, da Secretaria da
Fazenda, Milton Pereira Júnior,
a dívida dos contribuintes com

o município chega a R$ 60 mi

lhões. Nesta etapa do Refis, cerca
de R$ 5 milhões foram quitados.
O diretor explica, no entanto, que
mais de 50% dos R$ 60 mi são dí

vidas de instituições financeiras

e de arrendamento mercantil, ou

seja, a maior fatia não pertence a

pessoas físicas.

Pereira reforça o convite aos

contribuintes que ainda têm

pendências. "É necessário trazer

os documentos pessoais se, for

pessoa física e o contrato social
e documentos pessoais em caso

de pessoa jurídica", afirma. Atu
almente, segundo Pereira, trami
tam na justiça oito mil processos
de execução fiscal. "Para evitar

aborrecimentos com a justiça,
sugiro que o contribuinte apro
veite a oportunidade para quitar
as dívidas", declara. Do montante
da dívida, 30% são referentes ao

IPTU (Imposto Predial e Terri

torial Urbano) e o restante cor

responde ao ISS (Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza).
Dos R$ 5 mi de dívidas renego
ciadas, 50% foram pagas à vista

e a outra metade está sendo paga

em parcelas.
Conforme Pereira, o não-pa

gamento já resultou em bloqueio
de contas bancárias e leilão de

imóveis. "Todos são iguais peran
te a lei, por isso os inadimplen
tes vêm sofrendo penalizações",
acrescenta. Os valores mínimos

das parcelas são de 50% da UPM

(Unidade Padrão do Município,
que hoje vale R$ 114,20) para

pessoas físicas e de uma DPM

para pessoas jurídicas. De acordo
com o diretor, com a prorroga

ção, os contribuintes liquidaram
dívidas de R$ 150 a R$ 300mil. Na

negociação, os débitos podem
ser pagos em até 60 meses.

EDUARDO MONTECINO
-

"

Segundo Pereira, negociar no Re6s é fonna de não se aborrecer com justiça

CONT
, Facilitando o pagamento

Mais de quatromil pessoas eStão inscritàs
.

e farão as provas neste final de semana

Data de concurso foi

alterada emGuaramirim
Em decorrência do grande

número de inscritos, - 4.194 -

para o concurso da Prefeitura de

Guaramirim, a Sociesc (Socieda
de Educacional de Santa Catari

na), organizadora da prova, deci
, diu realizá-la em dois dias. Todos

os candidatos fariam o teste nes

te domingo, dia 18, mas, com a

mudança, os concorrentes para

vagas de ensino fundamental

farão a prova amanhã. Ou seja,
para os candidatos a cargos de

ensino médio e superior conti
nua valendo o dia 18.

Amanhã, aprova será realizada
nas escolas Almirante Tamandaré

e Urbano Teixeira da Fonseca. Os

portões serão abertos às 14h50 e

fechados às 15h20. Já no domingo,
os concorrentes a vagas de ensino
médio devem ficar atentos, pois a

abertura dos portões está agenda
da para as 8h e o fechamento para
as 8h30. Durante a tarde, ainda no

domingo, entrarão em sala os as

pirantes às vagas de ensino supe
rior. Para estes, os portões abrem

às 14h10 e fecham às 14h40. As

provas de domingo irão ocorrer

nas escolas Almirante Tamanda

ré, Urbano Teixeira da Fonseca,
Lauro Zimmermann, Alfredo Zim
mermann e São José. A Sociesc já
divulgou em seu site os locais de

cada inscrito. Para mais informa

ções, basta acessar www.sociesc.

org.br/concursos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TURISMO

Prefeitura investe em divulgação
Potencial turístico de Jaraguá do Sul está

sendo destacado para atrair visitantes

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

LORENA TRINDADE

Para divulgar Iaraguá do Sul

para os próprios jaraguaenses
e para os turistas, a Prefeitura, por
meio da Secretaria de Desenvol
vimento Econômico e Turismo,
está lançando e produzindo novos
materiais de divulgação da cida

de. Além da montagem de um kit

para ser distribuído em eventos de

negócios, cinco novos cartões pos
tais e ummapa foram criados para
circular nas mãos de quem visita

o município. Schützenfest, Portal
Germânico, Parque Malwee, Fe

musc eVoo Livre são os temas dos
cartões postais. Foram impressas
10 mil unidades, sendo dois mil
cartões com cadamotivo, e 50 mil

exemplares do mapa, que é ilus
trado. Não só os pontos turísticos
da cidade e da região recebem

destaque, como também as prin
cipais espécies da fauna do Vale
do Itapocu, os pratos tradicionais
e outros aspectos da cultura local.

De acordo com o diretor de

ARQUIVOOCP

Planejamento e Desenvolvi

mento Turístico, Lucas Fliegner
Gonçalves, ainda estão em de
senvolvimento um DVD, mos
trando os atrativos naturais e

culturais de Jaraguá, e um fol- .

der, contendo informações so

bre a estrutura do município
para a realização de eventos.

Segundo Gonçalves, aproxi
madamente R$ 60mil foram gas
tos para a produção e impressão
deste material. Esta quantia vem
de recursos do Fundo Munici

pal de Turismo. Ele lembra que é

proibida a venda deste material.

"Quem souber de alguém que

esteja comercializando, pode de
nunciar ligando para a ouvidoria
da Prefeitura no número 156",
informa. Conforme o diretor, os
materiais de' divulgação são só

uma parte do projeto que está

sendo elaborado pela secretaria.

A ideia é estender as ações de re

forço ao turismo por toda a cida
de. "Em 2012, devemos instalar

totens pelo Centro. Cada um terá

o novo mapa", conta.

, '"

o Femusc foiwn dos temas escoUlidos para os novos cartões postais da cidade

2012

i

iFiesta Hatch 1.01

catFAE2

Promoção "Ford Ka" (válida até 31/12/2011). Novo Ford Ka 1.012012 (cat. KBX2) 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$ 1.000,00 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 la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de RS 39.876,40, Custo Efetivo Total (CET) - calculado

na data de 01/12/2011 a partir de 1,83% a.m. e 24,26% a.a., através do Programa Ford Credit. Promoção Compre e Ganhe liA decisão é sua" (válida até 31/12/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades, considerando-se a data de emissão da

nota fiscal). 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.brlpromocao. nos Distribuidores Ford ou através do CAF 0800 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 CH poderá sofrer alteração,
quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da

contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

AVISTA

R$26.900
Comprou,
ganliou
MAISlANOS'
DE GARANTIA

OU OVD PORTÁTIL
ou VAlE-tOMBUSTfVEL

Ford Ka 1.01
2012�

Entrada de R$1.000
pala pela Ford

60X DE R$ 647.94
TAXA 1,5go/0 A.M.

"

RS 24.500 À VISTA

MORETTI
Jaraguá do Sul

(4n 32.14_2800I Faça revisões em seu veículo regularmente.] CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.
A<:umule até RS 10.000em descontos na compra de seu Ford Zero.
C.plfals • fegl!les Itl@Iropolltlnas;04001-4958IOema1slocalld.d... OOOO7224959.".,.. Seguros.fUd
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Falcão pode pintar em 2012
ESPECULAÇÃO

Alta multa rescisória é o grande trunfo
da negociação, que deve ser longa
JARAGUÁ DO SUL
........ , "

.

HENRIQUE PORTO

Falcão de volta ao futsal de Ja
raguá do Sul? A possibilidade

existe e será debatida na próxima
semana, em reunião entre o pre
sidente do Santos, Luís Álvaro de

Oliveira Ribeiro, e o dirigente da

Associação Desportiva Jaraguá,
Carione Pavanello.

Atuai campeão da Liga Futsal,
o alvinegro praiano não pretende
disputar a competição em 2012.

Assim, boa parte do atual elenco

ficará sem emprego, incluindo Fal

cão. A esses atletas seria oferecida

a oportunidade de atuar por Iara

guádoSul.
"Já conversei com o Falcão e

ele ficou -contente com a possi
bilidade. Ele nunca escondeu o

quanto gosta de Iaraguá do Sul",
afirma Pavanello. A proposta que
o dirigente irá apresentar consiste
em arcar com parte dos salários do

atleta, ajudando o Santos a dimi

nuir seus custos.

O trunfo do dirigente jaragua
ense na negociação é o alto va

lar da multa rescisória de Falcão

no Santos. "Se a equipe vai levar

o nome do Santos, se vamos jo
gar com o uniforme deles ou até

mesmo se jogaremos metade das

partidas aqui e a outra metade

lá, tudo isso será definido na reu

nião'" comenta.
O dirigente adverte que a ne-:

gociação deve ser longa, mas acre
dita que a possibilidade de dar

certo é grande. "Penso que émuito

mais fácil o Falcão vir para Iaraguã
do Sul, do que para qualquer outro
clube". Caso a negociação se con

cretize, o governo estadual pode
pintar como parceiro.

Sobre os patrocínios para a

próxima temporada, Pavanello
comenta que já existem três

parceiros bem encaminhados,

que somados ao apoio da Pre

feitura - que irá auxiliar nos

deslocamentos, alimentação e

hospedagem - irão garantir a

sustentabilidade da equipe.
Proposta ousada e inusitada tenta 'repatriar' o ídolo da camisa 12

AVANTE! ESPORTES

Cada evento recebeu o nome de wna personalidade relacionada ao esporte

Guaramírím lança calendário esportivo
Em evento marcado pela

emoção, o município de Gua

ramirim lançou seu calendário

esportivo para 2012. Mais de

quarenta eventos compõem a

programação, homenageando
com seus nomes pessoas que
fizeram a história do esporte no

município.
O lançamento foi realizado na

manhã de ontem, na CâmaraMu

nicipal, completamente tomada

-

pelo público. A cada evento anun

ciado, parentes da pessoa home

nageada eram chamados ao palco,
para receberem de forma simbóli
ca um calendário impresso.

Em certos momentos foi di
fícil segurar a emoção, como no

caso da viúva de Norberto Wulf,
que não conteve as lágrimas. "O
esporte faz parte da vida do bra

sileiro. Aqui em Guaramirim não

é diferente", comenta o prefeito

Nilson Bylaardt.
Irvando Zomer, secretário

de esporte e lazer, lembra que a

programação tentou abranger o

maior número possível de mo

dalidades. "Tem aqueles que

gostam de bola, mas também

tem os que gostam de judô,
atletismo e outras modalidades.

Procuramos elaborar um calen

dário que contemplasse todos

os públicos", afirma.

HOMENAGEM

Come:ndas
entregues'
Anoite de quarta-feira foi '

especial pata o esporte
de Jaragu,á do Sul. Pela

primeiravez foi realizada
a entrega da 'Ordem

i

doMérito Desportivo',
comenda instituída

neste ano pelo Conselho
Municipal de Desportos
(CMD), para homenagear

'

pessoas e empresas

que fizeram história no

esporte local. Ariovaldo
Xavier dos Santos,
Sílvio Roberto Ewald e a

Regional do Sesi foram os

homenageados. Émseu
discurso, o professor de
educação físicaArizinho
agradeceu a lembrança e

o fato de termigrado para
a cidade ainda jovem.
"Hoje pertenço à cidade

de Iaraguá do Sul e ela
faz parte daminha vida",
disse omaior artilheiro da
história do Juventus.

, �,

CAMPEÕES

Sub'l? festeja
,

sétimo título
o futsalmasculino de"

Iaraguá do Sul confirmou
,

namanhã de ontem a

conquista do sétimo título

câfarinénse da categoria
sub17. Jogando naArena
Iaragua, os comandados
de Augustinho Ferrari
empataram em 2 a 2 com

o Colégio São Bento, de
Criciúma, A campanha
do heptacampeonato
estadual foi marcada por
25 vitórias, um empate
e três derrotas. A equipe
marcou201 gols (6,9 por
partida), 72 deles com
Felipe Paradynski dos
Santos, artilheiro também
do campeonato. Sua
média foi superior a dois
gols por partida, A defesa

foi outro ponto forte do
time, sofrendo apenas
55 gols (1,8 por partida),
sendo amenos vazada de

toda a competição.
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Henrique Porto

I
fi

avanteesportes@gmail.com

Guaramirim (I)
�rantemuito tempo o esportefoi tratado como um (Patinho

lJFeio'em Guaramirim. Felizmente, hoje a situação éoutra.A
Secretaria deEsportes e Lazeralcançou um alto grau de organização
e se dá ao luxo de lançar seu calendário deatividades com
antecedência. Enquantomuitosainda tentam argumentar que2012
será um ano complicado, por conta das eleições, Guaramirim prova

que épossível trabalhar. Fico com umafrase do secretárioDinho: ((O
esporte não podeficar dependendo da política ou do político':

Guaramirim (2)
Durante o lançamento do calendário esportivo, o prefeito Nilson
Bylaardt anunciou que foi licitada a reforma do estádio João
Butschardt. A obra prevê a construção de uma arquibancada
coberta e elevada, com rampas de acesso. Na parte de baixo serão
construídas amplas salas, para atender as escolinhas de judô, caratê
e tênis de mesa. O projeto ainda prevê a instalação de uma pista
sintética de atletismo. A obra custará quase ummilhão de reais e

contará verbas estaduais e da própria prefeitura.

Comendadores
Muito bem organizada a
cerimônia de entrega da
'Ordem doMérito Desportivo'.
Com discursos curtos,

. cerimonial seguido à riscae um
coquetel bem selecionado, o
evento ficoumuito agradável.
A oportunidade também foi
boa para colocar o papo em

dia commuita gente do meio

esportivo. Parabéns Karine
e toda equipe do Conselho
Municipal de Desportos!

Falsal (I)
AAssociação Desportiva
Iaraguá tem um novo

preparador de goleiros. Na J
verdade trata-se de um velho
conhecido, já que Paulo
Ferreira de Paula, o popular
Paulinho, já trabalhou na ADJ
em outra ocasião. Atualmente,

'I)

estava no Sport Club Jaraguá.
O goleiro,Erick, que era cotado

para assumir a função, acabou
não renovando com a equipe
jaraguaense para 2012.

Futsal (2)
Xoxo,Dian, Iedson, Jonas,Felipe,Clebinho e Jurkjá renovaram
COIU aAssociaçãoDesportiva Iaragua.. Diogo Moreno negocia
suapermanência.Os demais atletas retomaram paraaequipe
sub20 e serão aproveitados conforme a necessidade. Sobre os
atletas dispensados pelaKrona, dois interessaram à equipe
jaraguaense,mas nada foi acertado,

Falsal (3)
Na edição de amanhã teremos
umamatéria especial sobre
amais vitoriosa geração do
futsal de base de Iaraguá do Sul,
comandada porAugustinho
Ferrari. A atual equipe sub17
ganhou todas as competições
que poderia: Um feito relevante,
que nos deixa a certeza de que
o futsal ainda será a principal
modalidade esportiva do
município pormuitos anos.

Bomba

Natação
Nadadores e saltadores
ornamentais das décadas de 70
e 80 se encontram neste sábado,
para um almoço no Beira Rio
Clube de Campo. No início, os
treinadores eram Roquinho - na

natação - e "Ula" Lombardi - nos
saltos ornamentais. Mais tarde,
Arizinho assumiu o comando
das duas equipes. Esta geração
plantou uma semente, que
germinou com a criação daAjinc.

Iaraguá do Sul anda um verdadeiro campo minado. Ontem estourou

a bomba sobre a possibilidade de Falcão voltar a defender nosso

futsal em 2012. Mas não era essa a bomba que eu tinha para

compartilhar com vocês, aquela que tinha anunciado na edição de
quarta-feira. Talvez ela não seja tão 'poderosa' também. O negócio é

aguardar e cuidar por onde pisa ...

Santos se,encontra
emYokohama

�
I Pep Guardiola, técnico do Barcelona,

. diz que ainda não teve tempo de
analisar o adversário da decisão
AGÊNClAFOLHAPRESS

I
�;
Otime do Santos desembar

cou em Yokohama, cidade
onde disputará no domingo a

W final do Mundial de Clubes da

I Fifa. A equipe viajou de trem bala
a partir de Nagoya, onde se hos

'1 pedou para a fase semifinal.
Os jogadores foram muito as-

sediados na estação central da
� cidade, especialmente Neymar e

I� Paulo Henrique Ganso. Aparen
temente bem humoradas, foram

pacientes com os fãs e distribuí

i ram autógrafos.

I
A viagem entre Nagoya eYoko-

hama foi rápida, cerca de 1h30min
de duração. Por volta das 15h lo

cais, 4h de Brasília, a delegação
chegou à cidade sede da decisão.

Os jogadores foram direto

para o hotel, onde mais de 50

torcedores os aguardavam. Lá,
não quiseram dar declarações.
Algumas horas depois assistiram
a vitória do Barcelona sobre Al

Sadd, por 4 a O, no Internacional
StadiumYokohama.

Barcelona

Após o triunfo sobre o AI Sadd,
o técnico espanhol Pep Guardiola
revelou que ainda não teve tempo

para se concentrar no rival brasi

leiro, coisa que fará apartir de ago
ra. Mas elogiou o adversário.

"O Santos é uma equipe his

tórica desde a época do Pelé e

companhia. Agora tem esta outra

geração que está fazendo suces

so. O que posso dizer é que são

brasileiros e são muito compe
titivos, como a história do Brasil

mostra. Não vi nada do Santos

ainda", declarou Guardiola.
Ao comentar sobre o fato de o

elenco santista ter visto boa parte
do jogo contra oAI Sadd, Guardiola
primeiro foi seco, mas depois ana
lisou. "Isso é uma pergunta para
você fazer para eles. Ontem, não

pudemos viajar para assisti-los e

por isso vimos pela tv. Acho que
como eles chegaram a Yokohama,
aproveitaramparaver o rival de per
to ", finalizou o treinador catalão.

HUGO GENARO/SANTOS FC

Elano distribui autógrafos no desembarque santista em Yokohama
,�

"
I"

Brasil cai nas quartas doMundial deHandebol
A Seleção Brasileira Femi

nina de Handebol, que nunca

tinha avançado tão longe, per
deu para a Espanha por 27 a 26,
quarta-feira, no ginásio do Ibi

rapuera, e caiu nas quartas de
final do Mundial.

O Brasil fez uma grande cam
panha na competição, Na fase
de grupos, superou a Romênia

(terceira colocada no Europeu de
2010), a França (atual vice-cam

peã mundial), o Japão, Cuba e a

Tunísia. Nas oitavas, atropelou a

Costa do Marfim.
Essa foi a primeira que vez

que o Brasil chegou às quartas de
um Mundial. Quando a seleção
atingiu sua melhor colocação na

competição - um sétimo lugar
I ti'. , I : I I j •• u l: I •

na Rússia, em 2005, o formato

de disputa era diferente. O time

chegou à segunda fase, em que
havia 12 times lutando por vagas
nas semifinais.

Sobrou para equipe brasileira
lutar pelo quinto lugar. As bra

sileiras voltam à quadra hoje, às
14h30, para encarar a Croácia,
novamente no Ibirapuera.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



APREENSÕES

Polícia Civil queima
dez quilos de droga
Entorpecentes foram apreendidos em

operações realizadas desde 2008

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

APolícia Civil incinerou na tar

de de ontem, cerca de dez

quilos de entorpecentes, entre

maconha, crack e cocaína. Esse

montante de drogas é referente

a, pelo menos, 200 procedimen
tos realizadas na comarca de Ia
raguá do Sul desde 2008. Todo o

produto das apreensões foi des
truído na Olaria Oslka, no bair-

ro Garibaldi, com a presença
dos delegadosWeydson da Silva
e Leandro Mioto. O material faz

parte de inquéritos, TC (Termo
Circunstanciado) e flagrantes.
O material precisou ser incine

rado porque há prazo para dro

gas apreendidas permanecerem
em delegacias.

Essa semana, 110 quilos de

entorpecentes, armazenados

na Delegacia de Guaramirim,
foram encaminhados à Corre-

gedoria da Polícia Civil. O mate

rial fazia parte de inquéritos de

pelo menos 10 anos. Junto com

o material, a equipe da Corre

gedoria levou também cerca de

100 armas que estavam sem ori

gem' à Capital. "Eu pedi pra que
tudo fosse recolhido, para evitar

algum furto na delegacia", enfa
tiza o delegado de Guaramirim,

.

Daniel Dias. A delegacia de

Guaramirim funciona em um

prédio com mais de 60 anos e

não tem segurança para evitar

um possível arrombamento. A

droga será incinerada e as ar

mas, depois de arquivadas, se
rão destruídas.

MARCELE GOUCHE

.' Existe Qm prazo p�a qu� as drogas sejam retiradas das delegacias
f

. '.�' .' � '.'
r, .' ,,,,,. �" 11, -m, ,_, I:J. .�"J'_ fli"

Motoqueiro continua em estado grave
Permanece em estado grave

na UTI (Unidade de Terapia In

tensiva) do hospital São José, o

motoqueiro Jair Burger, 38 anos.

Jair colidiu a Biz que dirigia
com uma Van escolar, por vol
ta das l7h30 de quarta-feira.
O acidente ocorreu na esqui
na das ruas Antônio Cunha e

Willy Bartel, próximo à rodo

viária, no bairro Baependi. A
motorista da Van, Marilza Ta

vares, conta que o motoqueiro
trafegava na rua Willy Bartel,
sentido rodoviária, quando co-

{

lidiu na lateral de seu veículo.

Ele foi encaminhado ao hos

pital pelo Samu com suspeita
de traumatismo craniano. "A

moto veio muito rápido, não

consegui ver nada", disse a con

dutora da Van. Além dela, duas

jovens estavam no veículo. Nin

guém mais se feriu.

DESCUIDO

Motoqueiro não parou e
acabou batendo em cheio

na lateral demnaVan

BOMI
Adolescente é liberado
Após ficar alguns aias internado no hospital. São José, em

.

Taragíiá do Sul, o adolescente dê '1'1 anos, acusado deter

assas�inadp.Eern'W-do'losé Brjdarolli, 31 anos, foi liberado e

está em casa.O crime ocorreu dia 4 deste mês, em Schroeder.

sêgmitlo ó'ael�gadoDâ'ÚieIDiélS, omendrsofreu cortes
'i profundos,inas duasmãos�"precisa de. at�n<:liJ;neIlt0médico
constante. "Ele está com as duasmãos imobilizadas, corre risco
de perder osmovirrtenfos. Por ísso,oJudiciária entendeu que
110Grr (Centrode Iatemamemo Provísórío), omenor teria
atendimento adeqqado', afirma. Ele responderá pelo crime

,

...

',' r'
'

,

:' 1'1;,,11 '�',
.

,",

em liberdade, até decisão judicial. VítorVergílio Brandão,
ai·anos, acusado de ter provocado as lesões no adolescente,

chegou ,�8er preso, mas foi liberado. Ele responderá por
lesão grave em liberdade. A 'confusão iniciou quando três
jovens começaram a gritar e cantarolas na rua Jaraguá, em

Sçhroeder, namadrugadaem que ocorreu o crime. Vítor,
rêsidente. na rua, estava saindo nessemomento e passou a

discutir com o trio. Na confusão, segundo a polícia, ele retirou
I um, facão e agrediu o menor que sofreu cortes profundos
no braço. Ao escutar os gritos, Fernando, cunhado de

Vítor/saiu de casa na tentativa de defender o parente. Ele foi

agredido pelomenor, quemantinha namão o facão. Fernando

levou uma facada no pescoço. Foi encaminhado ainda com

'vida ao hospitál pela família, masmorreuao dar 'entrada
na instituição. "0 menor disse que pegou a arma.para se

defender e em seguida foi agredido pela vítima. Ele tem
residênciâ fixa, é estudante.e é réu primário", ressalta Dias.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE

ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE 'LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 203/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
OBJETO: SOPRADORES DE AR, VOLUMÉTRICO, ROTATIVO, TRILOBULAR PARA SISTEMA

DE AERAÇÃO DA ETE SÃO LUIS

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 16/12/2011 das 8h às 11 h30 e das 13h àa 16h

DATA DA ABERTURA: 25/1/2012 14h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE

ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
.

AVISO DE LICITAÇÃO I

LICITAÇÃO N°: 204/2011

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM, TESTES E

START-UP DE SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR DIFUSO PARA REATORES DO SISTEMA DE

LODOS ATIVADOS DA ETE SÃO LUIS.

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 16/12/2011 das 8h às 11h30 e das 13h às 16hh

DATA DA ABERTURA: 31/1/2012 14h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, no 478 - Jaraguá do Sul- SG- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE

ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE n° 207/2011

Objeto: MANUTENÇÃO DO SISTEMA TFI - SANEAMENTO (SOFTWARE DO

CONTROLE COMERCIAL) E APERFEiÇOAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

A PEDIDO DO SAMAE
CONTRATADA: TECNOFLEX SERViÇOS LTDA

Valor Estimado: R$ 73.880,00
Fundamento Legal: inc. I do Art. 25 e 26 da Lei 8.666/93.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047 2106-9100.

Isair Maser
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WWW.vw.com.br Promoção válida até 17/12/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Promoções válídas apenas para veículos disponíveis em estoque. GPS e CD Player
meramente ilustrativos. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações lncíusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Unha Volkswagen 2011/2011.
sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua

utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações. consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 08007701926. Acesso as

pessoas com deficiência auditiva OLl de fala: 0800 7701935. Ouvídoría: 0800 701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

BANCO VOLKSWAGEN

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




