
PELO MENOS 5ANOS RICA E INFELIZ
Novo estudo da Fiesc mostra que a

duplicação completa da BR-10 1 Sul, na
melhor das hipóteses, ficará pronta

apenas no final de 2016.

LOURIVAL KARSTEN

Muitas pessoas passam pela vida
juntando objetos, símbolos, como

se eles justificassem a vida.

LUIZ CARLOS PRATES
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d"l) RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

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

UM NATAL DIFERENTE Idolo do tênis
MARCELEGOUCHE demesavisita

Jaraguá do Sul

Il jovem DaianaCristinaEgerRmnpt (foto), técnica em enfennagem, irá comemorar o Natal no trabalho. O
mesmo acontece comWerner Glatz, que se divide entre a celebração em fanúIia e o trabalho como caixa emmn posto
de combustíveis.�m há os que buscam fazermn Natal solidári�, como o casall6da1go e Pabicia. Páginas 4 e 5
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dois damodalidade no
Brasil, esteve na cidade no
fim de semana eministrou

palestra, contando sua
trajetória aos atletas mais

jovens. Página 21

Bairro Santo
Antônio terá
escolanova

. -e, ,

E

de Educação, Marco
Tebaldi, assinou ontem
a ordem de serviço. Obra
deve iniciar em janeiro e

ser concluída em 15 meses.
Unidade poderá atender
até 520 alunos. Página 17

Orquestra·
faz últimas
apresentações
Vencedores termina o ano se

apresentando no encerra
mento daprogramação na
talina da FundaçãoCultural
e daCDL e no jantar de Natal
do Lar das Flores. Página 9
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Lourival Karsten

Formilz
(""1Jmemorou os 25 anos de
vatividades esta empresa
instalada em Guaramirim, fundada
porMariaDelciPorlin e seu esposo
Luiz Schmitz. Acreditando no
sucesso do seu empreendimento,

o casal utilizou parte de seus
sobrenomes para batizar a empresa.
AFormitz Confecções emprega em
torno de 200 colaboradores e conta
com mais de 80 representantes
comerciais espalhados pelo país,

{
I,
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ais "um preOtJiO pUI®G '1 eg
AWeg recebeu no dia 14/12 o Prêmio Pornecedor
Sustentável da Thyssenkrupp Elevadores Brasil, empresa
do grupo Alemão Thyssenkrupp, líder mundial no
segmento de elevadores. O objetivo do projeto é alinhar
os valores do programa Eficiência Sustentável da
companhia COIU seus fornecedores, conscientizando e

mobllízando para a criação de umaCadeia de Fornecimento
Sustentável. Das 50 empresas concorrentes ao prêmio, 41 se

, enquadraram na categoria "Fomecedores aDesenvolver", sete
.'

'

nacategoria 'TomecedoresPotenciais" e dois na categoria
"Fornecedores Sustentáveis", da qual aWeg foi uma das

. contempladas.AWeg fornecemotores elétricos e inversores
de frequência para a ThyssenKrupp desde 2001.

Posse da terra,
As indústrias de papel e celulose são totalmente dependentes de
investimentos em florestas plantadas e para isto, são necessárias
terras. A Cenibra acena com investimentos de US$ 2,5 bilhões
em nova unidade em Minas Gerais, mas o entrave é a legislação
que"Úmita a posse de terras no Brasil por estrangeiros. Conforme
parecer, aAdvocacia-Geral da União, esta restrição também se aplica
a empresas nacionais controladas por grupos estrangeiros.

"TERMO DE COMPROMISSO n? 005/2011, re

ferente ao processo administrativo de n? 21200-

2011-19720, que fazem a Polícia Militar Ambiental
e PIOVE DISTRIBUIDORA LTDA ME, na data de

09/11/2011, referente a conversão do valor de multa

simples na compra de 50 (cinqüenta) metros linea
res de madeira, itaúba, que será utilizada na confec

ção de uma carreta de encalhe para a lancha do 1 °

Pelotão da 2a Companhia da Polícia Militar Ambien
tai utilizada na atividade de flscatização/prevenção
de crimes e infrações administrativa ambientais".

I _, .' I I � J ,

Ikarsten@netuno.com.br

para onde envia seus produtos.
Um dos destaques de sua linha
de produção é a grife licenciada
Pepsi Collection, usada em shows e

eventos pelo cantorHenrique Lemes,
vencedor doPrograma Ídolos 2011 ..

Portugueses
A crise que assola a Europa
está provocando um aumento

significativo na vinda de

portugueses para se estabelecer

por aqui. Trata-se de profissionais
normalmente bem qualificados e

que não encontram a barreira da
. língua. O mesmo também ocorre

com o capital português que cada
vez mais busca oportunidades
na antiga colônia. Claro que
também está cada vez mais fácil

para convencer os brasileiros que
trabalham no exterior a voltar para
casa. Entre eles estão profissionais
com ótima qualificação.

BR-I0l- Sul
Novo estudo da Fiescmostra que
a duplicação completa da BR-101
Sul, namelhor das hipóteses,
ficará pronta apenas no final de
2016. Os principais entraves que
jogam para cinco anos o prazo
mais otimista possível para a total
conclusão da duplicação são os

túneis do Morro dos Cavalos, a
ponte no Canal Laranjeiras, o
túnel do Morro do Formigão, a
duplicação e acessos de Laguna,
além da recuperação de três
pontes. "São obras grandiosas
e em função dos processos
de licitação, contratação e

licenciamento ambiental não
têm condições de ficar prontas
antes do final de 2016", avalia o
engenheiro Ricardo Saporiti.
Sem comentários.

I

PEDIDO DE LICENÇAAMBIENTAL
PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO
e AUTORIZAÇÃO PARA

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
NEWLAND EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ 00,563.745/0001-69, torna público
que requereu junto à Fundação Jaragua
ense de Meio Ambiente ( FUJAMA), a

Licença Ambiental Prévia (LAP) e a Au

torização de Corte de Vegetação (AuC),
para a atividade de parcelamento do solo
na forma de Condomínio Horizontal Ex
clusivamente Residencial, do empreendi
mento denominado Residencial Duquesa
de Chartres, localizado na estrada, JGS
010 - Waldemar Gumz - Vila Chartres em

Jaraguá do Sul - SC. O prazo para impug
nação junto a FUJAMA é de 20 dias e o

licenciamento será concedido se a legisla
ção ambiental vigente.

SELIC'

PERÍODO
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EDUARDO MONTECINO

Treinando pedreiros
o Sistema Fiesc entregou, no último dia 16, quatro unidades
do Programa SenaiMóvel para o setor da construção civil.
As unidades percorrerão os municípios catarínenses para
fornecer cursos na área da construção civil, atendendo as

comunidades em parceria com Prefeituras, sindicatos ou
empresas. 110 setor de construção civil vem crescendo
muito em SC e já representa 5% do Produto Interno
Bruto (PIB), com mais de 95 mil funcionários", salienta
o presidente do Sistema Fiesc, Glauco José Côrte. 110

esforço é para aperfeiçoar os trabalhadores do setor,
que está utilizando equipamentos mais sofisticados e

precisa contar com trabalhadores qualificados", destaca.

Pobre Brasil
I.�OTi�R,IJJI.SA expansão dos investimentos n,

em alguns setores básicos
"

LOTERIA FEDERAL�
da economia mostra toda I EXTRAÇÃO N°04613

ff

a dependência do país de :!\ l° 63.986 600.000,00
W 2° 59.249 12.000,00 �i

equipamentos e tecnologia ,r, ,3° 27.575 9.000,00
ii

ti ti

importados. O grupo sul- '� I

Iii
4° 25.091 7.410,00 !vi

í !�

� 5° 11.045 6.000,00
,1

coreano Posco acaba.de firmar �
contrato de US$ 4,3 bilhões para. ;1 �I QUINA
construir a usina siderúrgica SORTEIO N° 2768 �

mi
da Companhia Siderúrgica do 07 - 18 - 49 - 56 - 75 !IR

lí �Pecém, no Ceará. Note-se que
II
�

LOTOFÁCIL
�

uma empresa da Coréia do I �
Sul- economia muito menor li SORTEIO N° 694 Ique a nossa 7 tem condições de � 01 - 03 - 06 - 08 - 09

10 - 11 - 14 - 15 - 16 �
assumir um contrato deste porte � ,

18 - 19 - 20 - 21 - 24 �i
e nós nem sequer conseguimos 1$ ���

II
construir os navios de que

u, MEGASENA :,

necessitamos. SORTEIO N° 1344
08 - 19 - 21 - 36 - 42 - 59

INFORMATIVO�
LOTOMANIA

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

O Conselho Tutelar 31 - 34 - 40 - 42 - 43

de Schroeder estará 44 - 49 - 55 - 56 -61

ffl 67 - 78 - 80 - 83 - 92
fechado no período de �

#1

23 de dezembro à 22 de ,/I
DUPLA SENAI

janeiro de 2012 atendendo � SORTEIO N° 1027
,lj

Primeiro sorteio
somente em regime de I� ,O 1 - 08 - 11 - 13 - 16 - 43

PLANTÃO no telefone: Segundo sorteio

8805-4850 04 - 19 - 27 - 30 - 35 - 39

IJiJii�." IIMIi/JIr;Jlli!i!f!i!j
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SÓ se leva desta vida a vida que a gente
leva". Ouvi muito essa frase quando

era guri, muito. Grosso modo, a frase não
pode ser contestada. E há outra frase que
diz que "O caixão funerário não tem ga
vetas, nada se leva nele ... "

Digo isso, leitora, para lembrar que
muitas pessoas passam pela vida juntan-

.

do objetos, símbolos, como se eles jus
tificassem a vida. Claro que viver desse
modo contradiz o primeiro ditado, aque
le que diz que desta vida só se leva a vida

que a gente leva.
Venho ao assunto depois de acabar de

ler a seguintemanchete: - "Leilão de jóias de

redacao@ocorreiodopovo.com.br

ElizabethTaylor".Anotícia contava sobre um
lote com 80 peças de jóias da imensa coleção
de preciosidades da famosa atriz. Avaliação
inicial: R$ 210 milhões. Elizabeth Taylor, bo
nita como a lua, não viveu, apenas passou
pela vida juntando joias que ela "tirava" dos
maridos, foram oito...

A coleção da atriz não se pode encon
trar nemmesmo nas mais famosas e ricas

joalherias do mundo, era algo singular
pela raridade, pela diversidade e pelos
artísticos e valores das peças.

Valeu a pena? Um colar caríssimo no

pescoço de uma mulher não a garante
feliz, o colar é apenas um adereço. A fe-

licidade está na alma, no coração. Mas
o ser humano é imensamente estúpido,
prende-se às mundanidades materiais,
imaginando que por elas vai ser feliz. Se
fosse assim, Elizabeth Taylor teria sido a

mais feliz das mulheres, ou quase isso.
O mundo, os nossos amigos, nós mes

mos estamos, mais das vezes, vivendo o

equívoco de buscar nas farturas materiais
a felicidade que só pode ser encontrada na

simplicidade e no desapego à matéria.
Se a Elizabeth Taylor tivesse passado

pela vida usando um anelzinho de came
lô talvez fossemuito mais feliz. Ou feliz, o
que ela me pareceu nunca ter sido.

VIDA
Elizabeth Taylor, enquanto viveu, conheceufama,

riqueza e especiais distinções. Mas foi infeliz. Quem
casa oito vezes não conheceu a felicidade, não a fe
licidade do tempo, do conhecimento de outra pes
soa, do olhar juntos o mesmo horizonte, o horizonte
dos sonhos, dos planos. Elizabeth escondeu-se nas

joias para encobrir sua pobreza existencial. Quantas
iguais a ela, talvez até lendo agora estas linhas... ?

VÍCIOS
O leilão de joias da Elizabeth Taylor

fez-me voltara lembrar dela. Ede outras

iguais a ela. Bonita, muito bonita, o que
para uma mulher é quase tudo, mas

pode ser quase nada. Foi viciada em.

'drogas, bebeu demais. As drogas escon

demfraquezas, medos e infelicidades.As
drogas são sintomas, jamais causa.

SER
É o "ser" que nos faz felizes. O "ter"

nos pode em alguns aspectos anestesiar
com as banalidades e os supérfluos da
vida. Mas quando fechamos a porta do

quarto e a sós nos miramos no espelho
da alma, sentimos um imenso vazio

quando só o que vemos é o ter, e quase
nada do ser. Ser enriquecemais que ter.

DO LEITOR

S
SI

s B
v

Parabéns ao colunista Raphael
Rocha Lopes pela coluna Pon

to de Vista: "Pra mim Tem", do dia
14 de dezembro no OCP.

Simplesmente irretocável,
especialmente quando fala do

"Sertanejo Universitário que não
cola grau". Tremenda paulada em

quem pensa que está ouvindo
música sofisticada, quando não

passa da mesma choradeira de
traído bêbado inconformado, ou
de pseudo-caubóis que acham

que ser peão é bater bota no chão,
jogar mãozinha pra cima, rebolar
até o chão e tomar cachaça até
cair em festas ridículas, achando
se os tais, porque "curtem" o tal de
sertanejo "universi-otário",

Das duas, uma: pra ser conside
rada universitária essa música pre
cisaria evoluirmuito - o que será di
fícil ou impossível -, até passar essa
onda não terão tempo de aprender
a assinar o nome os autores e canto

res dessas atrocidades e atentados
aos ouvidos humanos.

Ou os ditos "universitários"

FALE CONOSCO

I
que dizem curtir isso estão feios
na fita: estão curtindo as mesmas

breguices asneirosas dos últimos
40 anos.

Está feia a coisa, e acho que deve
piorarmuito antes de terminarmais
essa fase ridícula da música popu
lar. E o pior é que será substituída
por outra ainda pior na próxima
estação musical. Alguém duvida? É
só olhar para as trilhas sonoras de

pouco tempo atrás: piriguete, créu,
tchan, eguinhas, dancinhas as mais
escabrosas, sendo ensinadas para
crianças pequenas dentro de casa.

A grande maioria dessas músicas
deveria ser enquadrada, inclusi
ve como atentado à dignidade das

. crianças e adolescentes, até porque
trazem em suas letras claras alusões
à pedofilia! Exemplo:

"

... pega na cin
tura damuleca, reboladeira", e tantas
outras que andam "curtindo" sem se

dar contar de que não é assunto para
crianças ou adolescentes.

Walter Schwartz, .

administrador

CHARGE

EDITORIAL

oNatal está à porta e o que é
a datamais esperada do ano,
por causada confraternização
eda tradicional troca de

presentes, paramuitos pode se
transformar em ummomento

de imensafrustração e
tristeza.E éjustamentepara
amenizaro sofrimento das
comunidades carentes e dos
excluídos quepessoas com
sensibilidade e oonsciência
socialfazem opapeldePapai
Noel. São aqueles que saem
paradistribuirdonativos,

'

alimentospara a ceia e

presentes, novos e seminovos,
para as crianças.
Em um país de contrastes
como oBrasil, com o crescente

número demilionários,

-

l'AM%ev\ QUE.RO
?Af<.T\C.\"AR.
O QUE. €
PREC.tSO?"

AMoR. li
6 MUlTO

\\GtAS".l1

Um dos e"emplos
benl sucedidos de.

$f.;ol.iclaiti,el�lalftue é
feito .tá, rJI",:r;,t&ftlas
p«tlos mncionários

dos Correios

mesmo com oaumento da
classemédia, que ascendeu
com a estabilidadeeconômica,
ainda epossívelencontrar
desempregados oufamüias
quemal conseguem omínimo

para seguirem sobrevivendo.
Ejá que oNatal é umadata

que ap':,egoaos valores
cristãas�i 'âe bandade,

r ':",'1· ,ff� '! '1_,:,' "!,'J

frateitUiliiae eamor0,0
'

próximo, nãofaltammotivos

para que voluntários doem
um pouco do que tem e sejam
solidários com os necessitados.
Podem ser iniciativas em

"1!,gnuUd
.

i�iviquais, '1,,1 "

"

",'aTi/Jn dr:, hãô. Um llbS '

exempl�s bem sucedidos
de solidariedade éfeito há
décadas pelosfuncionários
dos Correios, que a cada ano
escolhem uma comunidade e

fazém' , '

,gq qos ,presentes
II/na eSlJO' aI de .aiõtdo com

, , "

ospedidos encaminhados ao
PapaiNoel.
Para quem recebe um

presente, éummomento

especial, de renovação de,
{!SPJ!li Enara (lUllfP",
presente ,egrati}icarite e

permitesentiruma inebriante
sensação defelicidade.

GRUPO DOS
AMIGOS
OLlDÁRIO

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.-com.brChefe de redação: Patrícia Moraes· redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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Fazendoo bem sem olhara quem
Há 9 anos no Gas, Hidalgo é um dos 30 apaixonados pelo trabalho voluntário

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

"

Um dia eu acordei, vi o grupo
fazendo isso e pensei: por

que não colaborar"? Aos 26 anos,
o consultor de empresas Hidalgo
dos Anjos despertou para o tra

balho voluntário. Hoje, aos 35,
ele continua como membro ativo
do Gas (Grupo dos Amigos Soli
dários). Esta história teve início
em 1998 quando Patricia Pado
vani fundou, junto com amigos
e parentes, uma equipe para de
senvolver o voluntariado em Ia
raguá do Sul. Patricia morava em
São Paulo. Ela e a família faziam

sopa para distribuir a moradores
de rua. Quando se mudou para
Iaraguá, a vontade de continuar

ajudando não mudou em nada
e o quando o Gas nasceu, distri
buía sopa para moradores de rua
de Iaraguá,

À medida que o Gas foi pro
movendo outras ações e am

pliando suas atividades, Hidalgo
ficou conhecendo o grupo. Ele
viu ali uma oportunidade para

colocar em prática os planos de

ingressar no voluntariado. No

início, Hidalgo era um dos doa
dores das campanhas do grupo.
"Um dia fui entregar donativos
e Patricia me explicou como

funcionava o Gas. Logo passei a
fazer parte", conta. Assim que se

tornou membro, o consultor foi
escalado para a função de coar:
denadar de Eventos. Hoje, Hi
dalgo e Patricia são casados. "O
trabalho voluntário nos uniu",
salienta.

"A partir do trabalho com o

Gas, comecei a conhecer uma

realidade de Iaraguá que eu não

conhecia", afirma. Hidalgo é jara
guaense e morou durante toda a

vida no Centro da cidade. Segun
do ele, sua família nunca passou
por dificuldades financeiras.
"Muita gente que mora e é de Ia
raguá acha que aqui não tem po
breza. Jaraguá pode não ter mi

séria, mas pobreza tem", declara.
O maior problema da cidade, na
visão dele, é a desestrutura fami
liar. "São muitas famílias desam

paradas", acrescenta.

II. partir do trabalho
com o Gas, comecei a conhecer
uma realidade de Jaraguá
que eu não conhecia.

IIidaIgo dos IInjos

Trabalhar de formadiscreta
epara famílias carentes

Desde 1998, quando foi fun
dado, o Gas vem atuando com

um objetivo: ajudar as famílias
que precisam. o· grupo não tem

vínculos com instituições religio
sas ou políticas. "Quanto mais
afastado melhor", diz Hidalgo. É
opção dos 30 voluntários do Gas
executar um trabalho mais anô
nimo. "Há grupos que preferem
o coritrário, mas nós deixamos
claro quando recebemos novos

integrantes que trabalhamos na

contramão disso", explica. O Gas
não é uma Ong (Organização Não

Governamental). "Nosso conceito
é: não precisamos criar uma Ong
para nos doarmos", comenta.

O grupo iniciou suas ativida-

des distribuindo sopas. Em se

guida, começou a fazer as visitas
fraternas em hospitais, realiza
das até hoje. Atualmente, o Gas

. realiza quatro campanhas gran
des durante o ano. A de Páscoa
e Dia das Crianças são voltadas
ao público infantil. A Campanha
do Agasalho e a de Alimentos são
destinadas às famílias. Conforme

Hidalgo, as arrecadações partem
da comunidade. Normalmente,
as pessoas doam artigos. "Quan
do doam dinheiro, revertimos em
donativos", explica.Além das cam

panhas, o Gas continua com as vi
sitas fraternas, bingos solidários e

entregas de kits para gestantes e

mães de recém nascidos.

MARECELE GOUCHE
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SOLIDARIEDADE

Natal do Gas arrecadou
uma tonelada de alimentos

Este ano, o Natal do Gas foi

preparado para um público muito
específico: os garis. O grupo ar

recadou para a campanha Natal
Sem Fome cerca de uma tonelada
emeia de alimentos. Estes ítens fo
ram transformados em 130 cestas

básicas. "Decidimos voltar nossas

doações para uma classe não valo-

rizada na nossa cidade. Profissio
nais que são discriminados", afir
ma. Hidalgo reforça a importância'
do trabalho dos Amigos do Gas na
hora da arrecadação. São empre
sas, entidades e a comunidade que
ajudam a divulgar as campanhas.
O Gas tem 300 nomes registrados
como amigos. Os funcionários da

Ambiental (responsável pela cole
ta de lixo) receberam as cestas de
Natal no último dia 10. A entrega
estava agendada para ocorrer ao

meio-dia, mas a empresa deu iní
cio ao almoço de encerramento

antes do programado e às 11h30
todos os colaboradores haviam

pegado suas cestas.

DOAÇÃO Funcionários daAmbiental já receberam as cestas básicasmontàdas pelo Gas

-
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CAROLINA CARRADORE

'E TITA PRETTI

Natal é tempo de reflexão, de
confraternização, de estar

com a família unida. Mas nem

todos conseguem aproveitar
esse momento de celebração.

Há oito anos, a noite da

véspera do Natal do aten

dente de caixa de uma loja de

conveniências, Werner Gil
mar Glatz, 53 anos, é dividida
entre a celebração em família
e o trabalho. Pai de sete fi
lhos, ele deixa a casa cheia na
ceia natalina para enfrentar
uma jornada de sete horas
em um posto de gasolina de

Iaraguá do Sul. A celebração
para comemorar a data cristã
começa sempre às 19h, com
direito a troca de presentes,
uma mesa farta, refrigerantes
e muita cerveja. (CEu aprovei
to a festa, mas não posso be
ber, já que mais tarde entro
no trabalho, às 22h. A família
reclama um pouco que tenho

que sair cedo, falam pra eu

largar essa vida, mas eu aviso
que primeiro de tudo vem a

obrigação, depois a diversão",
comenta.

Junto com ele, mais dois
atendentes de caixa irão tra

balhar na véspera do Natal,

Enquanto unsfestejam}
outros trabalham..

Há pessoas que trabalham in
clusive nesta data, como em

qualquer outro dia do ano. Seja
exercendo uma profissão que
exige dedicação integral ou para
conseguir o sustento diário, há

quem pense que trabalhar na vés

pera de Natal seja uma atividade
feita somente por obrigação. Mas

além de frentistas e atenden
tes da lanchonete do local.
Mesmo com uma equipe de
trabalho grande, Glatz afir- c, .•

ma que 'nunca pediu para"
folgar na data, já que em to

dos esses anos trabalhando,
já se acostumou com a rotina.
"Tem alguns funcionários que
negociam com a empresa para
passar esse dia em família, por
isso eu prefiro dar oportunida
de para os mais novos, que
ainda não se acostumaram

com essa obrigação", comen
ta. Apesar de pedidos dos

quatro filhos que moram com

ele, Glatz conta com o apoio de
sua esposa na hora de explicar
a necessidade do trabalho:
"Minha mulher sente muito

que eu não possa estar a noite
inteira com eles, celebrando o
marco maior da Cristandade,
mas ela sabe que os momen-

.

tQS que estamos juntos, por
mais que sejam poucas horas,
valem a pena e o ganha pão é
necessário", conclui.

muitos desses trabalhadores,
que deixam suas casas para cum

prir seus compromissos, têm ca

rinho e respeito pelo ofício que
escolheram. Confira as histórias
de quem mesmo trabalhando no

dia que celebra o nascimento de

Jesus, também consegue apro
veitar e ter um Natal especial:

FOTOS MARECELE GOUCHE

1
ENERGIA DE SOBM Mesmo no dia de Naféll, Daiana inicia seu plantão no hospital às 19h

Natal e aniversário comemorado no trabalho
manhã. Aomeio dia, amãe prepa
ra o almoço de Natal. Mas à tarde,
Daiana precisar tirar um "soni
nho" para enfrentar o plantão
que inicia às 19h, na maternidade
do Hospital Jaraguá. Enganamse
quem pensa que a técnica em en

fermagem está triste em passar o
aniversário no trabalho. Pelo con

trário, Daiana se sente realizada.
"Eu adoro o meu trabalho e tudo

que fizemos com amor, nos dá

prazer. Sei que vai ser aquele clima

harmonioso com os pacientes e

colegas e vou ter um ótimo plan
tão". Ela sai do trabalho às 7h do
dia 26 e asmalas já estarão prontas
no carro para curtir as merecidas
férias na praia.

Daiana gosta de fazer aniver
sário no Natal. Lembra com cari
nho quando amãe conta o dia do
seu nascimento. (CEla sentiu do
res, foi para o hospital e precisou
fazer uma cesariana. Nasci na
tarde do dia 25", diz, orgulhosa.

A técnica em enfermagem,
Daiana Cristina Eger Rumpt, não
irá somente comemorar o Natal
no trabalho, mas também o pró
prio aniversário. Ela completa 25
anos no dia 25 de dezembro.

Daiana terá um dia diferente
.

para que o aniversário e o Natal
não passem em branco. Como a

família não tem o hábito de rea

lizar ceia na noite no dia 24, logo
pela manhã parentes e amigos a

esperam com um delicioso café da

Minha mulher sente
muito que eu não possa
estar a noite int�ira

com eles, mas ela sabe

que os momentos que
estamos juntos, por mais
que sejam poucas horas,
valem a pena e o ganha

pão é necessário.

Wemer GiImarGIatz,
53 anos, Iltendente de�
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Orgãos públicos fazem plantão
As Prefeituras
encerram as

atividades a

partir da próxima
semana. Alguns
setores continuam

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Com a aproximação do Natal
e do Ano Novo, os órgãos

públicos da região já se prepa
ram para o período de férias e

os plantões de fim de ano estão
definidos. As Prefeituras para
lisam as atividades a partir da
próxima semana, embora algu
mas secretarias' fiquem de plan
tão para garantir a continuidade
dos serviços. As delegacias da
Polícia Civil de Jaraguá do Sul e

de Guaramirim estarão funcio
nando normalmente, parando
apenas nesta sexta-feira, dia 23,
mas mantém plantão, atenden
do também Schroeder, Corupá e

Massaranduba.
Até o final de janeiro, muitos

órgãos públicos estarão fechados
ou trabalhando exclusivamente
em regime de plantão. Para aten
der as demandas da população,
alguns setores, como a saúde e a

educação, terão algumas unida
des saindo do período de férias
mais cedo. É o caso de alguns
Centros de Educação e dos pos
tos de saúde dos bairros Ilha da

Figueira e Estrada Nova. Confira
os horários de atendimento:

• Prefeitura; recesso a partir de 26 "de de
zembro - retorno dia 21 de janeiro

• Pama 1: atendimento de segunda a sexta
das 'ih às 20h. Sábados das 7h aomeio dia
(somente curativos). Fechado dia 31

• Pama 2: atendimento de segunda a sexta

das 7h30 às 18h
• LaboratórioMunicipal: de segunda a sesta
das 7h às 16h

"-
• Controle de Zoonoses: de segunda a sexta,
das 8hàs 17h

• Vacinas (RuaReinoldo Rau, l23 - Centro):
de segunda a sexta, das 8h às 17h

• CentroVida: do dia 3 ao dia 20, de segunda
à sexta das 7h às 16h

• Caps AD e Caps II: De 12 a 20 de janeiro, '

De segunda a sexta, das 7h30 às 16h30
• FarmáciaBásica: De 27 a 29 de dezembro de
2011, das 8h às 16h; Dia30 dedezembro, das
8h ao meio-dia; De 2 a11de janeirb âe 2012,
das 8h aomeio-dia;De 12 a 20 de janeiro de
2012, das 7h30 às 16h45. Atendimento de

segunda a sexta
i. Farmácia Popular: De 2 a20 de janeiro de
2012. De se�unda a sexta, das 8h ao meio
dia e das 13h às 17h. Aos sábados, das 8h
ao meio-dia

• Posto de saúde da Ilha da FigueiraEstra
da Nova: De 2 a 20 de janeiro de 2012. De

segunda a sexta, das 7 às 16h30 '

• Centro de Resgate Social: plantão 24h, sem
parar.

• Abrigo provisório: plantão 24h sem parar
• Programa deAtendimento Social (PAS): De
2 a 20 de janeiro de ,201. De segunda a sexta,
das 7h30 às l1h30 e das 13h às 17h

• Conselho Tutelan.Mantém o serviço 24h
através do telefone 190. Sede aberta de 9
a 20 de janeiro de 2012. Atendimento de
segunda a se:x.tal das 8hôO,asllh30 e.das '

I ,',1,',', " .' .. ' }"
ti horas., e O en��i

'

telefone para contato' é o 3311-0324. Fora
do expediente, 190 (incluindo feriados,

'

madrugadas e finais de semana)
•Adtninistração (Protocolo): De 2 a 20 de

"

janeiro/2012. De segunda a sexta, das 8 às
16h, pelo telefone 2106-8034

• Educação Infantil: Seis pólos de atendi
mento, que funcionarão nas seguintes cre
ches:WolfgangWeege (Barra do Rio Cerro),
Anélia Enke Karsten (Rau), Mário Nicollini
(Três Rios do Norte), Daniel Carlos Pretti
(Santa Luzia), ElsaBehling Grossklags (Ilha
da Figueira) e Rosa Maria Donini (Vila
Lalau) - do dia 12 ao dia 20 de janeiro.

• Secretaria de Obras: Plantão pelos telefo
nes 3376.,0536 e 2106�8600

• Samae:plantão 24 horas pelo telefone 2106-
9100 até o dia 9 de janeiro, quando retoma o
atendimento na sede, das 8h às 16h

'1.. Defesa Cieíh plantão24hpeloJ99,
• Delegacia da Polícia Civil: somenieplan
tão no dia 23. Em outros dias, atendimento
normal

GUARAMIRIM:
• Período do férias: de 22 de dezembro até
20 de janeiro

SECRETARIA DE SAÚDE
• Postos de saúde dos bairros: fechados
• Posto de Saúde do Centro: atendimento
normal, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Fecha apenas nos dias 26 e dezembro e 02
de janeiro

•Ambulatório Municipal de Especialidades:
fechado

1 U r ,-,;. 'I'

• Hospital PadreMathias Maria Stein: aten-
dimento normal todos os dias

• Secretaria de Saúde: 7h30 às 13h30. Fecha
nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro
SECRETARIADE ÊDUCAÇÃO

'
'

'I" 'I
eut

atendimêAto em'hotario normalno dia 09
de janeiro

Secretaria de Educação - retorna no dia 09
de janeíroefn horário dê,plan!ãQ, das 7h30"
às 13h30
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Conselho Tutelar: plantão 24h,todos
os dias, pelo número 92013265. Fecha
nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro.
Demais dias atende em horário de plantão,
das 7h30 às 13h30

• Centro de Referência de Assistência Social
(Cras) fecha do dia 22 deste mês e retorna
no dia 21 de janeiro. Nesse período os

atendimentos serão'realizados na Secreta-
ria de Desenvolvímento Social e Habita- MASSARAHDUBA:
ção, localizada na Rua lrineuVilelaVeiga • Férias coletivas: do dia 19/12 até 18 de

• Secretaria de Desenvolvimento Social e Ha- ,ja1)eiro.. '

bitação - dia 9 reabre em horáriQ de,plantão; , ", • Secretar,iaft(le Obras: ein!plantão I.
•

das 7h30 às13h30, e volta ao atendimento • Secretaria de Planejamento: em plantão
em horário normal no dia 23 de janeiro • Secretaria daAgricultura: em plantão

• Educação e creches: fechados atéo dia,19.
'" 41 Saúde:'Seerefaría fe6ha aia 23 e (fia 30-

restante funcionamento normal. Postos
funcionam até o dia 21, e retornam dia 9
de janeiro em horário normal.

• Delegacia da Policia Civil: fechada dia 23
• Schroeder: Férias do dia 23 ao dia 23/12
• Unidade de Saúde do Centro funciona
mente normal, ?utro� postos fechados

• Companhia de Aguas em plantão '(9186-
9271)

• Delegacia da PolíciaCivil: fechada dia 23
• Restante: todos os órgãos da administra

r
'

ção pública fechados

SECREI'ARlA DE INFMESTRURlJA,
• Secretaria de Infraestrutura fecha do dia 26
de dezembro ao dia 02 de janeiro. Demais
dias funciona em horário de plantão, das
7h30 às 13h30
PROCON

�

• Procon fecha de 22 de dezembro a 21 de

janeiro
• Delegacia da Polícía Civil: plantão dia 23,
restante normal

CORUPÃ:
• O Pronto Atendimento de Corupá perma
necerá.com atendimento normal, aten
dendo urgências e emergências 24/h dia.

.' AFarmãcíaBásica terá atendimento normal,
, com horário das 8h às12h e 13h às 16h.

de dezembro ao meio dia, reabrindo no dia
11 de janeiro de 2012 - 4a feira, em escala
de plantão.

• O período de férias coletivas dos postos de
saúde e ClínicaMunicipal de Fisioterapia
será de 22.de dezembro de 2011 a 20 de

janeiro de 2012, retornando no dia 23 de

janeiro de 2012.
'

• Delegacia: parada dia 23

SDR:
• Fechado do dia 2� ao dia 2: plantão telefô
nico 3273·0800

-
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(47)3275-01 00
Votação suspensa
Ainsistência do governo de Iaraguá do

Sul em construir uma ponte entre
as ruasAnnaMullerEnke e VistaAlegre,
ligando os bairros Rau eAmizade, levou
a juíza da Vara da Fazenda da Comarca
de Iaraguá do Sul, Cândida Inês Zoellner
Brugnoli, suspendermais uma vez a

votação de projetos que atualizam o

Plano Diretor da cidade.
O ato da juíza atende a um pedido do
MinistérioPúblico de suspender a votação
do projeto de lei complementar 13/2011 e

qualquer outro que objetive rimodificação

do local da construção da ponte.A leitura
do oficiofoifeita durante a última sessão
da Câmara de Vereadores.

Portanto, os dois novos projetos do
Executivo que preveem a construção da
ponte ligando os bairros Rau eAmizade'
e atualiza o PlanoDiretor da cidade não

podem serapreciados.
De acordo com o texto do documento
enviado pela juíza à Câmara, a alteração
não deve serfeita em função da
existência de uma ação popular acerca\

da construção iniciada no governo

passado e que não foi continuada
pela atual administração municipal.
Portanto, questiona-se a decisão de
abandonar a obra.
Com essa decisão da juíza, o presidente
do Legislativo, Jaime Negherbon
(PMDB), espera que o governo
municipal entenda que as matérias
não serão postas em votação enquanto
a ação popular não for julgada. (il
administração precisa entender que não
adianta pressionar e que a suspensão
deve ser respeitada': avisou.

'

, ANA SCHAUFFERT,

m_��IIiJIIU!!JiJIIIUI�IJ/I1II/I1IIfIlll1ll!lJl flII1
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iSI'�'lta ptele,
presidência
A candidatura de
AdernarWinter (PSDB) à
presidência da Câmara de
Iaraguá do Sul complicou
os planos dos colegas da
base aliada da prefeita
Cecilia Konell (PSD) e
também do grupo da

oposição.Mas, antes da
eleição que acontece na
quinta- feíra, o tucano
deve conversar com os

comandantes do PSDB.
Será que ele irá
se aliar aos apoiadores
do Executivo na Casa
mesmo que o governo
munícípal tenha rompido
com o seu partido?

Substituição
Em breve, a presidenteDilmaRousseffdeve colocarAloizioMercadante no lugar de Fernando
Haddad, que pretende deixar apasta da Educação para disputar aPrefeitura de São Paulo pelo PT.

e o assessor de comunicação do órgão,
Jean Rudolf, na sede do jornal. O novo

comandante e o jornalista conheceram
a estrutura e os colaboradores desta em-

diretor do O Correio do Povo,
Nelson Pereira, recebeu o co

mandante do 14° Batalhão
da Polícia Militar emIaraguá

o Sul, José Luiz alves da Silveira,
lo.. I

,

presa de comunicação.

Contas aprovadas
o Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina emitiu parecer recomendando
à Câmara deVereadores de Guaramirim
a aprovação das contas da administração
municipal referente ao ano de 2010. A

recomendação deve ser aprovada pela
Câmara deVereadores ainda neste ano.

leições
Uma coligação entre as legendas de
MassarandubaPMDB, pp e PSD é
articuladapara a corridamajorítãria
de 2012.O atual vice-prefeito César
'Iaei (P1VIDB) deve en��abeçar a chapa.
O vereador JoséOsní Honchi (PP) é um
dos nomes cotados para o cargo de vice.

Mas, estuda-se também a possibilidade
de um candidato do PSD.

Projeto arquivado
A Comissão de Legislação, Justiça e

Redação da Câmara deVereadores de
Massaranduba arquivou o projeto que
prevê a extinção do cargo de técnico

agrícola da Prefeitura. Segundo o

presidente do grupo, Mauro Bramorski
(PSD), a matéria é inconstitucional.

\

Isso porque a eliminação da-função
pode ser feita quando a mesma não
estiver sendo ocupada.

Obras inauguradas
Inauguradas no fim de semana as

pavimentações das ruasWilly Germano
Gessner (860 metros), Abílio Lunelli
(2.020 metros) e da EstradaAbílio
Lunelli (3.800 metros) em Corupá.
A obra foi feita em parceria com os

moradores por meio do Programa
de Pavimentação Comunitária. O
investimento total somou mais de
R$ 3,5 milhões, sendo R$ 2,5 mi do
governo estadual, R$ 376.920,39 dos

proprietários e mais de R$ 850 mil
do governo municipal.

Pedidos de

informação
Os campeões em solicitar informações ao

governo de Guaramirim, Diogo Iunckes
(PR) e Jaime de Ávila (PT), tiveram
aprovados mais dois requerimentos.
O primeiro quer saber a relação dos
empenhos e recibosde pagamentos
emitidos pelo Fundo Municipal de
.Saúde, referente os anos de 2010 e 2011.
O segundo pede uma cópia do contrato
do prédio onde funciona o Cejas (Centro
de Educação Jovens e Adultos).

Nova escola
O secretário de Estado da Educação, Marco
Tebaldi, participou do ato de assinatura da
ordem de serviço para a construção de uma
nova escola de ensinomédio no bairro Santo

Antônio, em Jaraguá do Sul, orçada em R$ 6
milhões. Na oportunidade, o peemedebista

, Pedro Garcia recordou que a obra é uma

reivindicação antiga da comunidade e que
ele defendeu enquanto vereador da cidade.
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Governo de Jaraguá do Sul- anuncia metas para 1987

No dia 20 de dezembro de 1986, o jornal O Correio do Povo
trazia em sua edição os anúncios da Prefeitura de Jaraguá
do Sul sobre os principais feitos do ano. "Enumerando
as principais realizações do ano, o Chefe do Executivo

Municipal de Jaraguá do Sul destacou a continuidade

_

das obras de pavimentação, melhoria na área de saúde
e, principalmente na educação, com a construção de
novas escolas, novas salas de aula, além de quadras
polivalentes", dizia a publicação. Segundo o jornal, Durval
Vasel destacou 1986 como um "ano profícuo", anunciando
que para 1987 estavam previstas as seguintes obras:
continuidade da pavimentação a paralelepípedos, início

I VENÇOES AN�IGAS

Oquebrador
de nozes
O quebrador de nozes, um dos
utensílios mais comuns na época de
Natal, foi inventado em 1878 pelo
estadunidense HenryQuackenbush.
O invento apenas foi patenteado no
dia 10 de agosto de 1909. O primeiro
utensílio foi desenvolvido com aço
sólido, sendo comercializado com
outrosmateriais nos dias de hoje.

das obras do passeio público da rua Jorge Czerniewicz,
construção de postos de saúde e canchas de esporte nos
bairros, construção do terceiro reservatório da Samae e

a adutora, construção de novas escolas e elaboração do

projeto do centro esportivo municipal. Naquele mês, uma
forte chuva havia atingido a região, causando prejuízos ao

sistema viário e ao patrimônio de muitos jaraguaenses.
"Pontes, pontilhões, estradas e bueiros foram danificados

pelas águas. O prefeito, com relação à decoração
natalina, manifestou sua insatisfação com a situação
atual, prometendo repensar o assunto no próximo ano",
completava o jornal OCP.

PERSONAGEM HISTÓRICO

Pastor HermannWaidner:
um jaraguaense de coração

2007

Pinturas roubadas
Nesse mesmo dia, em 2007, outro roubo
assolou o país. Foram levadas do acervo
do Museu deArte de São Paulo (Masp) as
pinturas "Retrato de Suzanne Bloch", do
espanhol Pablo Picasso, e 110 Lavrador de
Café", do brasileiro Cândido Portinari. As
obras de arte, tombadas como patrimônio
nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico
eArtísticoNacional (Iphan), estão avaliadas em
aproximadamenteUS$ 55 milhões.

1983

Troféu derretido
No dia 20 de dezembro de 1983, aTaça Jules
Rimet (nome dado ao troféu da Copa do
Mundo da FIFA até 1970) foi roubada da
sede da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF). Após o roubo da taça, os ladrões a
derreteram por causa do 1,8 quilo de ouro

que ela continha. Hoje, o troféu roubado
seria avaliado em R$ 784mil

Nascido na Alemanha no dia 23 de julho de 1905, HermannWaidner veio para o

Brasil onde ocupou o pastorado em Papagaios Novos, Palmeira, Vilinha, Encruzilhada,
Vieira e Faxinalzinho, no Estado do Paraná, onde seus compromissos terminaram no

dia 31 de julho de 1935, quando retornou a Joinville e se casou. Foi no dia Iode agosto
de 1935 que o pastor passou a assumir a paróquia de Jaraguá. Além da reforma da igreja, o
pastorWaidner organizou várias festividades, com a finalidade de angariar fundos para a compra
de quatro sinos e carrilhão, um relógio de torre de quatro mostradores que poderiam ser vistos de uma

grande distância (fabricado em Curitiba - PR), além de um potente órgão (fabricado no Rio Grande do Sul).
Waidner também supervisionou as construções dos templos nas localidades de Itapocuzinho II e III, e do Três Rios
do Norte, inaugurados no dia 25 de março de 1954, data do falecimento de Praeses Ferdinand Schlüzen, que em 1907 foi

designado para pastor da Comunidade Evangélica da cidade. Ele adquiriu um complexo de terras da firma "Engenho de Trigo
BoaVista", na quadra 'das ruas Presidente Epitácio Pessoa e Educadora Esthéria Lenzi Friedrich, onde edificou o Salão Paroquial
das Senhoras Evangélicas, encerrando suas atividades pastorais com a fundação da Escola "Jardim Pestallozzi".
O pastor então retornou à sua terra natal. Depois de 18 anos,Waidner quis rever Iaraguá, onde seus filhos nasceram. Na ocasião da
visita, o pastor acompanhou o desfile do sesquicentenário da Independência do Brasil, em 1972. Na visita,Waidner recebeu inúmeras

homenagens de seus antigos paroquianos e de autoridades domunicípio. Ele faleceu no dia 14 de fevereiro de 2000, aos 94 anos.
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JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

oje e amanhã acon

tecem as duas últi
mas apresentações
do ano da Orquestra
de Cordas e Coral Pe

quenos Vencedores -

no fechamento da programação
oficial de Natal da Fundação Cul
tural e da CDL, na noite de hoje,
junto com a apresentação da

peça "CONTRASTES", e na aber
tura do jantar de Natal do Lar das
Flores, nesta quarta-feira.

Contando com a orquestra
desde 2010, o grupo reúne 41

instrumentistas - 30 violinos, seis
violas de arco, quatro violonce
los e um contra-baixo - entre

crianças, ex integrantes do coral
e parentes de participantes do.

projeto Pequenos Vencedores,
mantido há 11 anos pela Igreja
Evangélica Assembléia de Deus,
da Ilha da Figueira, em parceria

.
com a escola Waldemar Schmitz,
que empresta seu espaço para os

ensaios. "Sejam encenações, mú
sicas, instrumentos ou ensaios,
o importante é o resultado final,
visível e de futuro para cada um

deles", define o coordenador do

programa, Dilomar Cavalheiro.
.

E a apresentação hoje à noite
conta com uma 'Convidadamuito

Grupo participará doencerramento da programação
natalina da Fundação Cultural e da CDL.

v ç :especial: a jovem Bruna Soares,
bi-campeã do Festival Estudantil
da Canção, que irá integrar o gru
po para o encerramento da pro
gramação natalina da Fundação
Cultural e da CDL.

O projeto é mantido com a

ajuda da comunidade e foi apro
vado para captação de recursos

através da Lei Rouanet. Nos últi
'mos cinco anos, o Grupo de Coral

Pequenos Vencedores já acumu

lou 180 apresentações em todo
o Estado. Para o ano que vem,

.

a meta, conta Dilomar, é abrir
mais vagas para que jovens que
não fazem parte do programa
Pequenos Vencedores possam
aprender a tocar instrumentos
de cordas e integrar a orquestra
no futuro. "Toda esta história tem
um bocado de suor e muita von
tade de que aquilo se faça, possa
se fazer e acontecer pelo bem,
pelo melhor. Para o bem, para o·

melhor", destaca.

Apresentação Orquestra de
Cordas e Coral Pequenos
Vencedores + Bruna Soares

(Bi-Campeã do Festival
Estudantil da Canção)
Onde: Praça do Museu
Emílio da Silva

Quando: Hoje, às 20h.
Custo: Gratuito

Apresentação Orquestra de
Cordas e Coral Pequenos
Vencedores - AberttÍra do
Jantar de Natal
Onde: Lar das Flores

,

Quando: quarta-feira, às 18h
Custo: não divulgado

A Colher de Pau Cia. de
�

Teatro encerra a temporada
2011 do espetáculo "Terra de

Ninguém" nesta semana, com

mais duas apresentações: hoje,
as 19h, na BibliotecaMunicipal
Rui Barbosa, e na quarta-feira,
às 20h30, na Marcenaria da
Scar. A. entrada é,gratuita e' a .

peçatem duração de 35 minu

tos, sendo indicada para maio-
.

res de 14 anos.
Definiao 'tomo sensorial e

imagético, 9 espetáqIl() envol-'
ve eKper�êllGias é. P7sqt,Jisas da

Colher de Pau Cia. com teatro

físico (métodos da biomecâ
nica, viewpoints e susuki),
complementadas com retro-.
projeções, cores, sons, luz e

sombra, para contar a história
do encontro e da colisão entre

dois mundos -

.

um solitário

apresentações viabilizadas pela
Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul, por meio do Fundo Mu

nicipal de Cultura, e vem sendo
levada ao público em espaços
alternativos da cidade-cem sete

encenações Já realizadas na Sala .

de Artes da SeAR, no Museu
Emflio da Silva. sede do Grupo
Ç?ats, Espaço Gultural Casa da
ArVore e Sala -de Ewósiçân do
Sesc. Mais informações pódem
ser solicitadaspelo e-mail cdptê::
atro@gmail.com,ou pelos telefo- ,

nes(4'7)9618-4979 e 99:72�49S0",

'-.r:.._ •
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1. Estimativa, conjetura I índice Geral de Preços de Mer
cado

2. Arbusto cujos frutos são cápsulas comestíveis após
cozimento

3. Emprego contínuo e habitual de algo I Animal da mes
ma raça do zebu'

4.lnterjeição de admiração e espanto I Precede lanka, no
nome da República asiática que tem Colombo como

capital/As iniciais do político sul-africano Mandela
5. 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 / Operação aritmética
9. (Ingl.) Saída / O escritor canadense Bellow, de "Lega

do de Humboldt", prêmio Nobel de 1976
1 O. Lugar onde alguém ou alguma coisa está
11. As iniciais do atar norte-americano Newman (1925-

2008), de "A Cor do Dinheiro" / 56, em algarismos
lOromanos 10 centro de .. , Itajaí

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

1. Da mesma idade / Pimenta, em inglês
1:12. Prato tradicional da culinária japonesa / Diz-se de me-

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

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

dos arquitetos da Revolução de 1930 / Soma parcial
5.ludibriar, lograr I (íntorm.) Tipo de disco de face dupla

que utiliza meio óptico regravável de grande densida
de

6. Instituto de Engenharia I Grande rio que nasce nas

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

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

Inglaterra; é uma espécie de baleeira / Pequena cidade
gaúcha da regiãQ de Frederico Westphalen / O saudo
so papa João Paulo

8. (Ingl.) O comando usado para impressão de um arqui
,

vo em informática I lado interno do costado de uma

embarcação
9. Pertencente à seita religiosa norte-americana fundada

por Joseph Smith no ano de 1827 I Dar hospitalida- "

de, pousada.

HORIZONTAIS

VERTICAIS
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A RECREATIVA
A PR1MElRA REVISTA DE 'PALAVRAS 'CRUZADAS DO BRASIL!

-

Instabilidade
cessa no Estado
Tempo estável sob a influência
de um sistema de alta pressão
(massa de ar seco e quente).
Durante o dia, predomínio
de sol e calor em toda Santa

Catarina, e pancadas isoladas
de chuva no Sul do Estado.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 19°C
MÁX: 35°C

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 34°C

QUINTA
MíN: 21°C
MÁX: 36°C

SEXTA

MíN: 23°C
MÁX: 35°C

Ensolarado Instável
"""

iI.•�, ,,;;fel Fe'fif.t, I'JL)
o início do verão se aproxima, e com
ele, aumenta a temperatura em toda
Santa Catarina. Cresce o desconforto

térmico, principalmente no norte
catarinense, onde as temperaturas

.

máximas devem ficar na faixa dos
35°C. O tempo estável e com poucas
nuvens contribui para os dias

quentes e ensolarados.

Os ventos não devem ser de grande
ajuda para lidar com o calor ao longo
desta semana: a previsão é de ventos

fracos, raramente ultrapassando os
lOkm/h, partindo do litoral rumo ao

oeste catarinense. A brisa fraca deve
fazer pouco para aliviar a insolação,
mas também não deve causar
transtornos devido à força.

"'" �

Parcialmente
Nublado

Trovoada

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada
, quadrado de 3x3 .

'. , ..

DIVIRTA-SE

/

XAXIM
Dia de tempo aberto e sol
forte, com poucas nuvens
e sem chances de chuva.
Ventos fracos em sentido
norte e umidade baixa

completam o quadro. As
temperaturas ficam entre

os 16°C e os 32°C.

CHEIA 10/12

NOVA 24/12
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Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 4788383084
\

Com que roupa eu vou?

Ceia eNatal
Se tem uma coisa que eu adoro é natal!!! Juro gente, acho uma época tão mágica, cheia de luz sabe?
E todo ano, na noite do dia 24, adoro me arrumar pra passar uma ceia maravilhosa e especial com a

minha família. Até porque assim né? Que graça tem fazer uma festa sem estar com roupa de festa?
Por isso, independente se o jantar é em casa, ou em um restaurante chiquérrimo, a intenção é sempre a

mesma, estar bonita e arrumada (sem exageros), na noite de natal. E como eu sei que nem sempre a gente
idéia do que usar (afinal queremos estar arrumadas, mas nem tanto), tenho algumas dicas pra vocês:

• Nesta noite tão glamurosa, a idéia é suavizar

(não exagerar) e ficar com cara de bonequinha..-

de luxo: elegante, delicada e linda.
• Pra quem não é super pequeninha (como
eu, tenho 1.64 viu?), ou até mesmo não
gosta de nadamuito apertado, abuse dos
vestidinhos mais leves, livres e soltos. Pra
deixar um lookmais chique, jogue um cinto.

• Não tá afim de usar um saltão? Não tem

problema, rasteiras com pedrarias são

uma ótima pedida e ficam elegantíssimas.
• Não se esqueçam que acessórios dão

up a qualquer look.
Tá linda? no brilho e arrasando? Então
minha querida leitora, um Feliz Natal pra
você, que o papai noellhe traga além de

presentes, muitas alegrias!!!!! Um grande beijo!

/

Dentre as tendências de sapatos para o verão, háummodelo que ganhoumuito
destaque (masmuito mesmo), emilhares de pezinhos apaixonados por aí!
Estamos falando das espadrilles e com toda a certeza vocês já devem ter

visto commuita frequência nas vitrines né meninas?
Inclusive euzinha estou in lave por elas ...

Pra quem não lembra, as espadrilles, outrora conhecidas por
alpargatas são peças que possuem solado de corda. - Originalmente,

as espadrilles são feitas em algodão, mas hoje já podem ser encontradas
em versões com diferentes tipos de tecido, como o couro.

Elas são a cara do nosso verão não são garotas?
Muitasmarcas aproveitaram esse bum e criaram seus

modelitchos. Ummais fofo que o outro.

Não sabe com o que usar? Combine-as com vestidinhos, jeans
(pode ser skinny ou boyfriend), saias de cintura alta e

macaquinhos (ainda vou falar sobre eles), são uma ótima pedida!!!

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CltrJSC, 1IllG2&WO
PrGfiSSII'jOall&U1Q

Gtlmpet®rlcl$
Credibilidade C(tntíooÇú

gumZ@gl.lXnl...eom.OrW'M'V,gUMl..eom_br

(4'm311-4147
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Pontualidade. eficiência,
conforto e segurança,
agora, de

I 32750909

/�
LINDA �runa Laís, nos corredores damoda MAURICIO HERMANN

Dica de terça-feira
Curtir as delícias do Restaurante Madalena.

0'
.'�

..

BALADA FernandaWilbert no London Pub

Moa Gonçalves

Hostes
Almoçar na casa da valquirta Lara Schulz é diversão

certa! Domingo, mais uma vez, se senta na mesma

mesa a turminha do ano todo -Bia, Soraia, Tânia, Vivi...
e aiívai.. ..para saborear tudo aquilo que ela faz questão
de preparar, regado a caipirinha coada e cerveja em gar
rafinhas long-net de canudinho. Val é assim: sabe receber
como poucos,mas sem um pingo defrescura. O ambiente e

a mesa natalina têm sempre proposta para lá de criativa.
Sem esquecer, claro, que sua casa é muito aconchegante,
além daquele panorama inacreditável para o Centro da
cidade visto da varanda, ou pela vidraça.

Boa nova
FGMUrbana, uma das
mais conceituadas da área,
venceu o concurso de projeto
arquitetônico para a nova sede
do Issem em Iaraguá do Sul.A

premiação acontece amanhã,
dia21, às 18hnaACIJS.

473372-1845

Dica
Em busca daquela roupa, ou de um super presente de
Natal?A boa dica é o bazar daHitanMalhas, organizado
pela amiga Tânia Zapellini, com as melhores tendências
mundo afora, anexo à fábrica, emMassaranduba.

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

47 3371-1788

UPPER k\d1>

moagoncalves@netuno.com.br

Tur ulênci Pensando bem•••

Você quer saber qual
amelhor vingança? É ser feliz. E
se puder, lembre-se

.

de Confúcio: "Amelhor maneira
de ser feliz é contribuir para
a felicidade dos outros". Mas

, se preferir, pode.lembrar-se
de Friedrich Nietzsche: "Não é
a força, mas a constância dos
bons sentimentos que conduz
os homens à felicidade".

capit I
Pelo sim, pelo não, quem
estiver programando suas

viagens, é bom colocar na

frasqueira um estoque de

tranquilizantes, para não
ter tilt nos aeroportos.
Dizem que os aeroviários

prometem cruzar os

braços nas vésperas
da noite de Noel. Tem
coronária que aguente?

www.imoveiscapital.net

47 3370.2900

• O comércio de Iaraguâ
do Sul deverá abrir nos
últimos dois sábado de
dezembro à tarde. O bicho

• Nesses dias deférias uma
boa dica é conferir oAlém
d'Gula. A casa oferece um
delicioso café, com uma

variedade de biscoitos e

sorvetes. Boa 'peâ
'

• Tato branco já vestiu a
bombacha. Nosso querido
chefestá nos pampas,
fazendo o que ele mais

gosta - reunir os amigos e

muito churrasco.

• Roberto Curry e Ianaina
Pires vão curtir temporada
de férias na praia da
Enseada.

• A 4°Marcarronada

Beneficente doMoa, que
acontece em março, será
realizada na Fuel Living.

Bercinho Dá-lhe!
�

Para começar a semana com
o pé direito, notícia gostosa de
contar: nasceu Paulo Ricardo

Boing. O primeiro baby de
Ricardo e Sônia Boing. E o

melhor de tudo: é saudável e
bonito como um deus deve
ser.Welcome!

Se a festa de casamento dos

amigos Patricia e Pedrinho
Batista for um terço do que
os dois estão programando, a
galera não vai sentir saudade
da Schützenfest, tamanha será
a festança, com tudo do bom e

do melhor.

• Seja solidário, doe
sangue.

• Com essa, fui!

iebel&
Haisi

� 3055-0024

NIGHT Elaine Moloc e Thais Pasquali, belas curtindo as baladas de Jaraguá

Onde comer bem
No Tutty Restaurantes. Muito
elogiado. Aliás, a casa está
sempre cheia.

Pensando bem•••

"Não tiro ninguém da minha vida, apenas reorganizo as posições
e inverto as prioridades. Um dia, alguém entrará em sua vida e te

fará entender por que nunca deu certo com ninguém antes".

CHURRASCO Galera do bem, curtindo um "churras", sábado na casa deste
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CRÔNICA
NATAL DE
SAUDADE

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E EDITOR

ONatal está aí e eu percebo que, apesar de saber
o que ele significa, sinto que o tempo, passan

do inexoravelmente, me mostra que minha idade
vai avançando e eu vou mudando com ela. Vejo que
aquela ansiedade para que o Natal chegasse já não é
a mesma da minha infância, da minha juventude, do
tempo em que minhas filhotas eram pequenas. Hoje
elas estão adultas e a casa está vazia. E um pouco do
Natal foi com elas.

O Natal já não é mais tão alegre como outrora,

pois as nossas crianças já não estão mais no ninho.
Essa época de reunir a família e os amigos, de nos

aproximarmos mais, de comemorarmos juntos a

vinda de um Menino que traz sempre, todo ano,
um punhado de fé e de esperança pra gente, acaba
ficando um pouco triste, quando a gente já perdeu
tantas pessoas queridas. Os lugares à mesa vão fi
cando vagos e, pior que isso, os olhares tristes de
outras pessoas queridas que olham aquele vazio
e também sentem a falta de quem não está mais

aqui, dói ainda mais.
Não estamos sozinhos, é claro, e agradecemos a

Deus por termos ao nosso lado muitas das pessoas
que amamos e poder abraçá-los na noite de Natal é
uma bênção. Mas é inevitável lembrar de tantas ou
tras almas abençoadas que foram ocupar seu lugar
ao lado do Pai e que fazem falta, muita falta para
todos nós. Almas que levaram um pedacinho do co

ração da gente. Então é preciso lembrar do Menino
do qual estamos comemorando o nascimento, para
não esquecer que' nossos entes queridos deixaram,
também, um pedacinho do coração deles para cobrir
aquele pedacinho do nosso que levaram. Que eles

estão, portanto, aco
lhidos num cantinho
do coração e é com

o coração que deve
mos abraçá-los. Co

ração que ficarámais
leve, para dar as boas
vindas ao Menino

que está chegando
e que quer ocupar o
seu lugar, se deixar-

Então é preciso
lembrar do Menino
do qual estamos
comemorando o

nascimento, para
não esquecer que

nossos entes queridos
deixaram, também, um
pedacinho do coração
deles para cobrir aquele
pedacinho do nosso

que levaram.

mos.

De maneira que,
para espantar a tris
teza, para fortalecer
a chama do Natal,
preciso de crianças,

mais do que em outras épocas do ano. Crianças são
insubstituíveis no Natal, como se fossem a repre
sentação viva do Menino que renasce a cada ano.

Podem ser netos, sobrinhos, afilhados, podem ser

apenas crianças, simplesmente. Pode ser até nos

so animalzinho de estimação, não raro o bebê da

casa, por que não? Com criança o Natal é mais Na
tal. Com nossas pessoas queridas e com o Menino

que chega, o Natal é tudo.
Minhas crianças grandes já são adultas, embora

para mim elas continuem sendo as minhas crian

ças, apenas e sempre. Então vou adotar o Menino

que está para nascer, que traz de presente serenida

de, amor, justiça, dignidade, carinho e compreensão
para toda criatura e convido todos a adotá-lo tam

bém, que ele é Irmão de todos nós. E far-se-á o Natal,
pleno e verdadeiro, feliz como deve ser.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Estes quatro cãezinhos foram cruelmente abandonados perto da casa da Marina,
nesta quarta-feira. Ela e os vizinhos estão cuidando deles, mas não tem como

ficar com os pobrezinhos, que precisam encontrar um lar. Aparentam ser recém
desmamados, e devem ficar de tamanho médio. Quem tiver espaço em casa e no

coração para eles, ligar para os telefones 3370-1961 ou 3276-0506.
.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Tereza Cristina diz que, se Renê quiser seu dinheiro,

terá que lutar judicialmente por ele. Tereza Cristina se en

contra com Pereirinha. Teodora se enfurece por não con

seguir nenhuma pista sobre o tesouro. Alexandre pede Pa
tricia em namoro. Silveira demite Teodora. Crô desmaia ao

ver um cartaz com a foto de Tereza Cristina como procurada
pela polícia. Rafael enfrenta problemas na prisão. Crô mos
tra para Tereza Cristina que ela está sendo procurada.

• A VIDA DA GENTE
Marcos e Dora contam para as filhas que vão

morar juntos. Ana conta para Alice que quase beijou
Rodrigo. Laudelino provoca Wilson por causa de Auré
lia. Rodrigo dá um presente para Manuela. Lourenço
diz a Rodrigo que conheceu uma mulher em um site

de relacionamentos. Celina conta para Dora que se

encantou por um homem que conheceu pela internet.

Rodrigo fica incomodado com os elogios que Lúcio faz

para Ana. Eva chega à festa de Manuela.
• AQUELE BEIJO

Felizardo vê Juliana no casamento e teme ser

flagrado por Locanda. Maruschka decide ir ao casa

mento e pede para Grace Kelly acompanhá-Ia. Camila
descobre que Ricardo trocou as chaves do apartamen
to. Violante se aproxima de Cleo e rouba as alianças de
Sebastião e Raíssa. Iara cumprimenta Lucena e tem

uma premonição. Belezinha dança com Orlandinho e

Agenor atrapalha os dois. Maruschka vê Alberto dan

çando com Sarita e fica furiosa.

• VIDAS EM JOGO
Francisco fica em dúvida ao ouvir o plano de

Patrícia. Carlos fala com Rita sobre o plano da falsa

gravidez de Cacau. Guilherme vai ao esconderijo da

dançarina para dizer que Joaquim deixou uma carta

com a polícia. Guilherme afirma que, em sua carta, Jo
aquim inocentou Rita. Cacau revela a Wellington que
não está grávida. Margarida diz para Divina que Er

nesto deve ser demitido. Ele chega e ouve a conversa.

ANIVERSARIANTES
19/12 Erick Zeferino Jorge A. Bachmann Paola M. T. Boiko

Estela S. de campos Julio C. Strecker Rafael A. Chibicheski
Adriana Scherer Graciele Goerck Laerte A. R. Filho Rafael C. Ferreira
Alan Marcilio lIete Bauer Lurdes B. M. Spezia RonyCosta
Andressa M. Hille Inês kroen Maicon R. Girola Rosilene E. S. Poerner
Carlos A.Guths lsa Guiese Marielly C. da Silva Vitor Imroth
Cleonice Gacho Ivo Da Costa Mario Mokowa Vivian R. Rossa

Davi Pires Jefersson G. Jurck Mateus Volpi Zulnia Moraes
Eliane S. Buzarello . Jonas M. Schneider Mickael Eduardo I " I I i .' I

CD: I UMINADO
DOMINGUINHOS/BISCOITO FINO

---Dominguinhos é um desses
músicos, cuja vocação é uma

força espontânea da natureza.
Não foi ele quem buscou a

.

música, foi ela que o escolheu.
Não se pode falar somente
de um aprendizado, mas de
uma possessão de Deus. Uma
maneira sublime de olhar o
mundo. Descoberto por Luiz
Gonzaga, na década de 50,
seguiu os passos do mestre sem

copiá-lo, já tinha seu próprio
estilo incorporado: um estilo
inconfundível e arrebatador,
que virou uma verdadeira

I

escola de tocar sanfona.

LIVRO: UM AMOR SEM PALAVRAS

Em 1968, Lynnie e Roman estão
internados numa instituição
para doentes mentais. \

Apaixonados, eles decidem fugir
e encontram abrigo na casa

de Martha, viúva e professora
aposentada. O casal esconde

algo: Lynnie acabou de dar à luz
uma menina. A polícia chega
à casa de Martha, à procura
dos fugitivos. Roman consegue
escapar, mas Lynnie é levada
de volta à instituição. Assim
começa a jornada desses quatro
destinos, Lynnie, Roman, Martha
e a bebê Julia, separados por
diferenças aparentemente
irreconciliáveis, mas unidos
por um segredo e um amor

extraordinário.
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WILL LEITE. www.willtirando.com.br

PA5SOU O DiA TODO ESPERAtJro UrrA fYlENSAGEJY) PR PESSOA ArrA�.,

... E ElA NADA.

N 1

Chile, 1973. O general Pinochet lidera um golpe de estado que derruba o presidente Salvador Allende.

Os ministros e autoridades depostos são presos e levados para a ilha Dawson, no extremo sul do país,
que passa a ser usada como campo de concentração. Lá eles são submeüdos a violentos interrogatórios,
trabalhos forçados e as mais diversas torturas fí�icas e psicológicas. Entre eles está Sergio Bitar (Benjamin

Vicufia), ex-ministro que fica sob os cuidados do rígido tenente Labarca (Cristián de Ia Fuente).

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• O gato de botas - Dub (14h, 15h50, 17h40 19h30 e 21h20)
• Cine Breithaupt 2
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub (14h30)
• Operação presente - Dub (16h40, 19h e 21h10)
• Cine Breithaupt 3
• Amanhecer - Parte 1 - leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

• O gato de botas - Leg (21 h50)
• 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, 19h1O e 21 h40)
• Cine Norte Shopping 1 (3d)
• O gato de botas -Dub (12h40, 14h50, 17h, 19h1 O e 21 h20)
• Cine Norte Shopping 2
• Roubo nas Alturas - Leg (16h20, 18h40 e 21h)
• 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 (20h20)
• Entre Segredos e Mentiras - Leg (17h40)
• Os 3 - Nac (14h35 e 16h05)
• Cine Norte Shopping 5
• Dawnson Ilha 10 - Nac (13h05 e 15h35)
• Noite de Ano Novo - Leg (18h10 e 20h45)

• 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) I" t

\ J .... -; \. •

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 nas Alturas - Leg (13h50, 16h30, 19h10 e 22h10)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h1 O e 21 h20)
• 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

::': I'·

Personagens
viram bonecas
TerezaCristina (ChristianeTorloni) eGriselda
(Lília Cabral), de Fina Estampa, da Globo,
estão fazendo tanto sucesso que acabaram
de virar bonecas.Asminiaturas são criações
do artista plástico Marcus Baby. A imagem
foi publicada pelo autorAguinaldo Silva, no
Twitter, Entre outras obras em bonecas de
Marcus Baby, estão Claudia Leitte, Daniela
Mercury eAnaHiclanann .

Thiago Fragoso pode fazer um filme em

Portugal em 2012.A informação é da coluna
de ReginaRito, no jornal O Dia. No cinema,
o ator também interpretará FábioVaz de
Lima,marido deMarina Silva e depois "Dois
Macacosmais Um", comDébora Falabella.
"Mas vai depender de não estar gravando
alguma novela", disse ele à publicação sobre
o convite para filmaremPortugal.

Playboy de Lindsày
esgotada nos EUA
o ensaio nu de LíndsayLohan está fazendo
sucesso entre os norte-americanos. Segundo
o siteTMZ, a revista, que chegou às bancas na
sexta-feira, dia 16, está esgotada em algumas
cidades. O site da "Playboy' também teria
tido um aumento de assinaturas onIine
desde o lançamento do ensaio. Lindsay
ganhouum cachê deUS$lmilhão e posou
tendoMarilynMonroe como inspiração.

Spiller vai viver
travesti em filme
Letícia Spiller viverá um travesti no

filme "O Casamento de Gorete",
informou a coluna "Olá", do jornal
"Agora". Ainda de acordo com a

publicação, a atriz ainda não sabe
como ficar com a imagem rnasculinízada

para o papel, mas pretende pegar pesado
na malhação. "Eu já sou uma pessoa
grande. Vou malhar mais o braço", disse.

HORÓSCOPO

JenniferAniston e seu namorado, Iustín
Theroux, serão pais de gêmeos no próximo
ano, segundo a revistaStar dessa semana.
Uma representante deAniston desmentiu
a notícia.A fonte da publicação seria um
vizinho da atriz. lennífer falou recentemente
sobre o assunto frequente: "Estou cansada.
Todomês (alguma revista) me engravida",
comentou em entrevista.

.'

Revista diz que
atriz está grávida

..

e ho
es e

-

e ressao
• ••

e nascI

Durante sua participação no SuperPop,
a ex-modeloMonique Evans falou sobre
sua dificuldade de lidar com a depressão,
doença contra a qual ela diz lutar desde que
nasceu. "É difícil uma pessoa que nasce
com depressão conviver com isso, porque as

pessoas não entendem. Queria dizer para os
filhos e amigos de pessoas que sofrem com a

depressão que não é frescura", disse.

ffli1 ÁRIES

•• Mantenha as suas finanças pessoais em dia. No campo
afetivo, qualquer manifestação de ciúme pode se

transformar em um conflito. Cuidado!

� TOURO

I!!I Não convém contar com a colaboração dos colegas no
trabalho. No relacionamento afetivo, demonstre sua

confiança e esclareça os mal-entendidos.

ffiiiI GÊMEOS

I!!!I Você vai desenvolver um trabalho de qualidade se puder
contar com a ajuda dos colegas. A vida a dois pede
maturidade. Compartilhe seus interesses com o par.

_ CÂNCER

� Não deixe que os outros completem as suas tarefas no

trabalho. Bom momento para demonstrar seus sentimentos
e estreitar os laços com sua cara-metade.

LEÃO
Tenha o controle do que acontece para não ser passado(a)
para trás em questões importantes. Nas relações estáveis, o
clima é de romantismo e união.

VIRGEM
Encontre a melhor oferta pelo que tanto deseja. Evite
pressionar as pessoas 'ao seu redor. Nos assuntos do

Cotação, conflitos não estão descartados, cuidado!

LIBRA
Mantenha as suas finanças sob controle evitando despesas.
O ambiente doméstico não estará livre de tensões. Dê um

toque de leveza ao seu amor.

ESCORPIÃO
Já é tempo de assumir a frente de todas as áreas de sua

vida! Assuma suas responsabilidades e mantenha sua vida
sob controle, a começar pelas finanças.

SAGITÁRIO
No trabalho, a discrição evitará grandes problemas. No
amor, bom momento para compartilhar segredos com sua

cara-metade.

CAPRICÓRNIO
Atividades em equipe são as mais indicadas. Aproveite para
assumir novos desafios. Cuidado para não deixar a pessoa
amada em segundo plano.

Iii: AQUÁRIO
Bom momento para iniciar um novo trabalho e resolver

� pendências. A dois, obtenha a confiança antes de dar mais
um passo ao relacionamento.

PEIXES
No trabalho, passe a confiar nos colegas. Em casa, discuta

objetivos em comum com o pessoal. No campo sentimental,
cenas de ciúme podem por tudo a perder.
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• 20/12
Apresentação: Auto de Natal com o Coral Pequenos
Vencedores
Onde: Museu Emílio da Silva
Horário: 20h

Quanto custa: Gratuito

Informações: www.jaraguadosul.cdl-sc.org.br

Horário: A partir das 14h

Quanto custa: Ingresso para baile gratuito até dia 4/01 ou

R$ 10 (na hora)
.

Informações: (47) �101-5659

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

• 24/12
Festa: Baile de Natal
Onde: Sociedade RecreativaDesportiva 25 de Julho
Horário: 22h30

Quanto custa: - Não divulgado
Informações: (47) 3376-1003 ou 9902-3515

14/1
Comemoração: Festa de Rei com Baile
Onde: Sociedade Esportiva e Recreativa Guarany
Horário: A partir das 18h

Quanto custa: -

Informações: (47) 3055-8713

6A9/2
Treinamento: Negociação com foco em resultados

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

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

• 24112
Festa: Baile de Natal
Onde: Associação Desportiva e RecreativaAmizade,
Horário: 23h

Quanto custa: R$ 12 (antecipado), R$ 15 (na hora)
Informações: (47) 3371-3257 ou sociedadeamizade@yahoo.
com.br

.23A28/1
Curso: Empretec 2012
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 8h às 18h

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

• 13A 16/2
Treinamento: Remuneração por benefícios
Onde: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

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

• 31/12
Festa: 3° Revellion de Todos
Onde: Parque Municipal de Eventos,
Horário: A partir das 18h
Quanto custa: Gratuito

Informações: (47) 3275-1449

·30/01A2/2
Treinamento: Qualidade no atendimento
telefônico
Onde: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

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

• 13A 16/2
'Treinamento: Administração de pequenos negócios
Onde: Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

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

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

• 7/1
-

Comemoração: Festa de Rei com Baile de Aniversário da
Sociedade
Onde: Sociedade RecreativaAlvorada

• 6A9/02
Treinamento: Gestão de materiais e estoques
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

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

• 13A 16/2
Treinamento: Atendimento pós-venda
Onde: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Horário: 19h às 22h

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

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

/
I •
•
,
/-
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[ I Estado]
Economia e conforto

Com
a entrega que será feita hoje, a Ceiesc terá concluído

o investimento de R$ 2,3 milhões, somente este ano, no

programa "Energia do Bem", para eficientização do uso

de energia nos hospitais filantrópicos do estado. Para a primeira
etapa estão previstas ações em 34 hospitais, de 32 cidades catari
nenses, com um custo total R$ 6,2 milhões. Treze hospitais foram

. remodelados para maior eficiência energética este ano. Hoje se

rão entregues as obras de substituição de equipamentos elétricos
no Hospital de Caridade, em Florianópolis, com investimento de

quase R$ 700 mil assumidos integralmente pela Celesc. De acordo
com o presidente da empresa, Antonio Gavazzonni, além da eco

nomia de energia, que em alguns casos chegou a 50%, há melhoria
no nível de conforto de funcionários e pacientes. No caso do Ca
ridade, que recebe doentes de todo o estado, foram substituídas
4.151 lâmpadas, 2.458 luminárias e plafons, 35 aparelhos de ar

condicionado, 18 refrigeradores e oito motores.

#� �u)E'nW�em
Enquanto atua nas tratativas para a implan
tação de grandes empresas para o Norte e em

programas para o desenvolvimento econômi
co das regiões rurais, o governador Raimundo
Colombo não descuida da Serra. Ontem, na
assinatura para liberação de R$ 150 mil para
a Associação de Micro de Pequenas Empresas
(Ampe) de Lages, afirmou que toda a equipe
de governo trabalha para atingir a meta de gerar dez mil empregos na região.
Para isso, conta com a implantação da usina hidrelétrica de Pai Querê. Esteve
várias vezes no' Ibama, em Brasília, e conseguiu destravar questões ambientais.

o deputado federal Onofre Agostini (PSD-SC)
apresentou projeto que toma obrigatória a pu
blicidade de ações judiciais que envolvam indis�oni
bilidade de automóveis ou a vinculação a processo
de conhecimento ou de execução, para eventual sa

tisfação do credor. A intenção é evitar a venda de
carros que podem ser requeridos judicialmente
e subtraídos do poder de quem o p,0ssua, ain- .

da que seja fruto de um negócio válido entre o

devedor e o terceiro de boa fé. Originalmente, a
proposta foi apresentada pelo então deputado,
hoje senador, Paulo Bauer (PSDB-SC), mas foi

_M/!..........;;;;:;-' � arquivada na legislatura passada.

Privatização ou PPP Ex-governador e

presidente do PSDB estadual desabafou
ontem pelo twitter. "Meu vôo para SP era

às 9h e ainda estou no aeroporto de Nave-vi

'� gantes. Confirmaram para as 12h20min.
·ro

§ Como será na copa domundo? Vamos ter

�_ aeronaves em condições e suficientes para
� atender passageiros locais e do exterior?

:g Os aeroportos precisam ser privatizados
� ou, nomínimo, parceria público privada."
ro
"O

o
'ro
V>
ro
N

'§
...
:J
ro

ximo." Para reverter a situação, querem
desoneração fiscal e aceleração das obras
do PAC 2 e do Minha Casa,Minha Vida 2.

Mel Santa Catarina é o 40 maior estado em

produção de mel, com cerca de 350 mil
colmeias: 30 mil famílias atuam no setor e

80% delas têm a apicultura como principal
atividade econômica.O setor tem apresen
tado problemas, com queda de produção
e morte de abelhas, mas o apicultor Paulo
Cullmann, de São Miguel do Oeste, fez o
caminho inverso e comemora o aumento

de produção de mais de 50% no período
de três anos de negócio e melhoria signi
ficativa de qualidade do mei. Ele atribui
o resultado à participação.no Sistema de

Inteligência Setorial, do Sebrae-SC, que
proporciona aos micro e pequenos em-.

preendedores acesso gratuito a informa

ções estratégicas para tomada de decisões.

Ritmo lentoAAssociaçãoBrasileira da In
dústria deMateriais de Construção (Abra
mat) informou que as previsões de investi

� mento do setor estão em queda. Para 2012,
� só 68% dos entrevistados declararam in-
ro

� tenção de investir, contra 77% de setem-
VI

� bro.Walter Cover, presidente da entidade, '

:J

"8 disse que"o crescimento ficoubem abaixo
� da estimativa inicial de 9% e devemos fe

� char o ano com crescimento dê 3%, nomá
'2
ro
a.

o

8
....

§
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EDUCAÇAO

SantoAntônio vai
ganhar nova escola
A obra será viabilizada por meio de

parceria entre governo federal, Estado
e Prefeitura. Investimento é de R$ 6 mi
JARAGuÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Após quatro anos de reivin

dicação da comunidade, foi
assinada ontem a ordem de ser

viço para a construção de uma

escola no bairro Santo Antônio,
em Iaraguá do Sul. Para oferecer
o ensino médio na região, o Es
tado vem utilizando a estrutura

da Escola Municipal Francisco
Solamon que, à noite, passa a se

chamar Vitor Meireles. A parce
ria entre Prefeitura e governo do
Estado deve continuar até a obra
ficar concluída.

De responsabilidade do Esta

do, a instituição, que será chama
da de Vitor Meireles, custará R$ 6

milhões e poderá atender até 520
alunos. As obras devem começar
em janeiro de 2012 e o prazo de
término é 15 meses. A estrutura

ainda contará com biblioteca, 12

salas de ama, cinco laboratórios,
centro esportivo e cultural, auditó
rio, refeitório e cozinha, somando
cinco mil metros de área constru
ída. O investimento é do governo
federal em parceria com o Estado
e o terreno foi doado pelaPrefeitu
ra de Iaraguá do Sul. Outra escola
nessesmoldes está sendo constru
ída no bairro TifaMartins.

O secretário de Estado da

Educação, Marco Antônio Te

baldi, destaca a importância
da escola para a comunidade e

para Iaraguá do Sul. "Ela terá um

porte significativo e um padrão
muito bom", avalia o secretário.
Os alunos também vão contar

com ensino profissionalizante.
Os cursos ainda serão escolhidos
conforme a demanda da região.

A comunidade estava repre
sentada no ato de assinatura pelo
presidente daAPP (Associação dos
Pais e Professores) da escolaVitor
Meireles, Elder Alves. Ao tomar a

palavra, o dirigente fez um pedido:
lia rua de acesso ainda é de barro,
então seria importante que os se

nhores dessem uma atenção para
isso porque, quando chove, os

alunos passam por um lamaçal".

As obras devem .

começar'em janeiro
de 2012 e o prazo

para término da

construção é de
15 meses

DIVULGAÇÃO

SecretárioMarco TebaIdi (E) assinaaordemde serviço ao lado de Lio Tironi

Alimentação escolarnoEstado está em discussão
O grupo de trabalho responsável

por discutir e propor a nova gestão
para a alimentação escolar da rede

pública de Santa Catarina se reuniu

pela última vez este ano. Do encon
tro saiu a decisão pela opção da ges
tão mista. Com isso, a aquisição de

parte dos produtos perecíveis será

centralizada e os produtos não pe
recíveis serão adquiridos pelas re

gionais, com o objetivo de valorizar
a agricultura familiar.

A proposta ainda será apre
sentada ao governador Raimundo
Colombo e as reuniões voltam a

acontecer no início de 2012. Para

abril está sendo planejado um se

minário para debater a questão e

orientar os agricultores da região,
que será utilizada como piloto
para o projeto, que deve iniciar em
agosto de 2012. Ainda estão pro
gramadas visitas a outras regiões
do país onde já existe essemodelo.
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PONTO DE VISTA

OE BLE

Perante certas manifestações com

relação às medidas adotadas pelo go
verno para estimular a economia, de
modo a salvaguardar o país da crise glo
bal, principalmente aquelas que tratam
tais iniciativas como inescrupulosas,
argumentando que o incentivo ao cré
dito pode ser caracterizado como um

"bandítisrno contra os que não pen
sam", parece-me uma crítica carregada
de preconceitos na direção dos setores
mais pobres da sociedade. Omite-se,
nesse caso, que desde 2007, por causa
do crescimento da economia nos mol
des citados, a multiplicação dos milio
nários no Brasil se expande à razão de
19 por dia. Tal fato é resultado do cresci
mento do Produto Bruto Interno (PIB)
e das taxas de consumo, que se esten

de a toda população. A pergunta seria:
Por que os ricos podem ter acesso ao

consumo e os pobres não? ,É errado di
minuir os impostos para desonerar os

produtos?Não era isso que apopulação
reivindicava?Vou esgrimir uma respos-

. ta: a economia política não é uma ci
ência neutra, seus postulados teóricos,
prognósticos e receitas são fortemente
influenciados pelos interesses de clas
se. O que orienta certos comentários

CHE

não é a ciência econômica, e sim juízos
de valor que criminalizam ações dis
tributivas. Esses dias, um grande ami

go meu, mas dialeticamente opositor,
me perguntou em tom de gozação por
que colei o emblema do Che Guevara
na caçamba da minha camionete. Na
verdade, o que deveria questionar seria
minha origem burguesa igualzinha ao

Che. Nesse caso, farei a justificativa sem
conotação acadêmica. Será feita atra

vés de uma pequena história, sem re

correr aos "clichês" de autoajuda, bem
longe da minha praia, e que todo bom
entendedor poderá interpretar.

Uma senhora de classe média

alta, professora universitária com

pós-doutorado em História, esta

va aguardando o próximo voa para
Curitiba no aeroporto de São Paulo.
Nesse intervalo comprou um pacote
de bolachas para saborear na espe
ra. Próximo dela sentou-se um rapaz
de mochila e bem vestido, com uma

camiseta que tinha o emblema do
Che Guevara. Num momento de

terminado, o garoto abriu o pacote
e pegou uma bolacha para comer. A

professora indignada observou-o atô
nita - Olha que desfaçatez - pensou

- como é possível uma coisa dessas.
Como pessoa acostumada à discri

ção condizente à sua classe social,
usou a alternativa de também pegar
do pacote uma bolacha para comer,
sem questionar a atitude de seu oca

sional acompanhante. Uma situação
engraçada, por sinal. Sentados lado a

lado, sem olhar-se e compartilhando
as guloseimas. É claro que o descon
forto maior era da professora. Mas,
nessa altura, fazer o que? E assim foi
até o final.

Pela regra matemática a última
bolacha corresponderia ao rapaz des
contraído. Foi assim que ele pegou a

bolacha, a dividiu ao meio, deixou exa
tamente a metade no pacote e foi em
bora alegremente. Claro que a profes
sora ignorou a gentileza. Mas teria uma
história bastante extravagante para
contar a seus colegas da universidade.

Quando chegou a hora de embarcar, a
professora encaroua fila rumo ao avião.
Caminhou pelo corredor até localizar
seu assento. Abriu o bagageiro e, quan
do tentou colocar a bolsa no mesmo,
caíram seus pertences, entre eles o pa
cote de bolacha intacto que tinha com

prado no Café do aeroporto.

DO LEITOR

uando a semente é colocada na terra, logo vem a

chuva e a leva para o aconchego do solo, bem escon

d nha esperando germinar. Vem o sol para aquecê-la e

enxugar o "excesso" de água, anoitece no embalo da lua,
.

como uma canção de ninar.

Enquanto o bebê adormece no útero da mãe, a se

mente descansa no seio da terra, mas, ambos se desen
volvem silenciosamente.

Duas mães inteligentes e protetoras, guardando em

seu ventre um tesouro. O filho muito amado e a semente

da esperança. Ambos um dia darão bons frutos ... ou não!
Vai depender da educação, do preparo da terra, dos

limites, dos adubos e irrigações.
A transformação vai acontecer cedo ou tarde, isto é

fato! Se para o bem ou para o mal, se vamos colher bons
frutos, ou não, isto vai depender do comprometimento
dos semeadores.

Alguns jogam as sementes e vão-se, outros continu
am ali esperando para colher, sem acompanhar, educar,
dar limites, adubo, irrigar. E quando se dão conta é tarde
demais. Nadamais se pode fazer.

A criança já é um adulto sem caminho e sem destino,
girando em torno de si, com medo de viver. A semente já
é uma árvore, que por falta de incentivo não deu frutos,
ou, se deu, é amargo ou sem sabor.

O Universo não perdoa, e só colhemos o que plantamos.
É preciso preparar bem a terra, semear com amor, acompa
nhar com responsabilidade e comprometimento.

Colhemos primeiro os resultados de um trabalho dig
no e só depois saboreamos com a certeza do dever cum

prido.
Adelaide BnmiIde Dornbusch

Ender, empresária aposentada
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Jovens espancam
homem em festa
Briga foi motivada após chamada de
atenção por parte da vítima, que foi
perseguida e espancada ao capotar
JARAGUÁ DO SUL vano participava de uma festa

de formatura do ensino médio
do Colégio São Pedro, junto com

a esposa Marli Dolinski. Em um

determinado momento, ele. ob
servou um grupo de adolescentes

jogando papel toalha no banheiro.
"Eu apenas disse que aquilo custa
va dinheiro, que não era para des

perdiçar. Saí e voltei para o lado
daminha esposa", conta.

Por volta das 3 horas, Edilva
no, ao buscar o carro, foi surpre
endido por um grupo de cerca

de dez jovens. Acuado, trancou o

veículo. "Eles passaram a chutar
o carro e eu não entendia nada.

Fiquei com medo e acelerei". O
funcionário atravessou a ponte

CAROLINA CARRADORE

"

Eu só lembro até o terceiro soco.

Depois desmaiei. Foi uma sel

vageria sem explicação". O desa
bafo é do operador dé máquina

.

rodoviária, Edilvano Dolinski, 32

anos, após ter sido espancado na,
madrugada de domingo, por pelo
menos seis jovens. � violência foi
motivada após Edilvano ter cha
mado a atenção de um grupo de
adolescentes em um festa de for
matura. O caso foi registrado na

delegacia de Guaramirim.
Funcionário da Secre

taria de Obras da Prefeitura de
Guaramirim há nove anos, Edil-

do bairro Guaramirim, enquan
to o mesmo grupo o perseguia
em um Gol branco, placas MAV-
0193. Edilvano capotou o carro,
momento em que, segundo ele,
foi retirado do veículo pelos jo
vens e espancado. "Eles me ba
teram, eu desmaiei e não lembro
de mais nada. Acredito que todos
foram motivados pelo álcool. Es
tou sem entender. Se eu soubesse

que apenas chamar a atenção de

jovens para um comportamento
adequado quase custaria a mi
nha vida, jamais teria feito", diz.

O delegado Daniel Dias abriu
inquérito para apurar o caso. Ele

pretende identificar todos e to

mar depoimento. Segundo infor
mações da polícia, o Gol que per
seguiu estava no nome do pai do
condutor do veículo. Ainda não
se sabe quantos menores estão
envolvidos na agressão.

MARCELE GOUCHE

FUII.1iO

Caminhonete roubada
em Guaramirim
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Idoso morre em

Massaranduba
Um empresário de Guaramirim levou um susto

namanhã de ontem. Ao levar funcionários para
trabalhar em uma obra, na lo.calidade de Bananal,
foi abordado por quatro homens. O grupo rendeu
a vítima e dois dos criminosos tomaram a direção
da Picape, placas KAC-8849, de União daVitória
(PR). O restante seguiu em um Fiesta. Depois
da perseguição, o veículo foi localizado pelo
helicóptero Águia da Polícia Militar de
Joinville, em Guaruva. Os criminosos foram
encaminhados para a delegacia da cidade.

O idoso Domingos Hafmann, 62 anos,
foi encontrado morto em um ribeirão,
na localidade de 13 de Maio Baixo,
Massaranduba, por volta das llh30 de sábado.
Bombeiros foram chamados pela esposa
da vítima. Ela contou que o marido teria
saído para pescar pela manhã. No local, os
socorristas constaram amorte de Domingos.
Há suspeitas que ela possa ter sofrido um
infarto ao entrar na água. Um irmão da vítima
tambéru'mbrréü esse ano,' na mesma forma.

EDITAL DE INTIMAÇÃO REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADODE SANTACATARINANovo endereço:Rua CeI. Procópio

Tabelionato 6riesbach Gomes deOliveira, 380-Centro 89251-201- JARAGUADO SUL - SC
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EDITALDE INTIMAÇÃODE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida ciência ao 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 oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 196047/2011 Sacado:ALINE SILVEIRASOUZA Endereço:RUASILVINOSTIllNGHEN 157APTO 108 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-060 Credor: PODER IMOVEIS IlDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0000005711
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 410,00 - Data para pagamento: 23/12/2011-Valor total a pagar R$476,88 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 410,00 - Juros: R$ 2,32 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196049/2011 Sacado:ALINE SILVEIRASOUZA Endereço: RUASILVINOSTIllNGHEN 157APTO 108 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89253-060 Credor: PODER IMOVEIS aDAME Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 0000005710
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 410,00 - Data para pagamento: 23/12/2011- Valor total a pagar R$481,12 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 410,00 - juros: R$ 6,56 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196300/2011 Sacado: BRAULJO ROBERTOGARClADAROCHA Endereço: JOSEALBUS, 80 - sala 10 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89251-720 Credor: EDEMIRSCHUIZ Portador: EDEI-COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMA
TICA IT'DAEPPEspécie: DMI - N°Titulo: NFE 147/02 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 700,00 - Dataparapagamento:
23/12/2011-Valor total a pagar R$783,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Juros: R$19,36 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 19630112011 Sacado: BRAULJO ROBERTO GARClADAROCHA Endereço: JOSEALBUS, 80 - sala 10 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89251-720 Credor: EDEMIR SCHUIZ Portador: EDEI-COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMA
TICAaDAEPPEspécie:DMI - N°TItulo: NFE 147/03 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 700,00 - Datapara pagamento:
23/12/2011-Valor total a pagar R$776,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Juros: R$ 12,36 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196302/2011 Sacado: BRAULJO ROBERTOGARClADAROCHA Endereço: JOSEALBUS, 80 - sala 10 - JARA
GUADOSUL-SC-CEP:89251-720Credor:EDEMIRSCHUlZ Portador:EDEI-COMERCIOESOLUCOESEMINFORMATI
CA IlDAEPP Espécie:DMI - N°Titulo: NFE 0147/04 , Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 700,00 - Data para pagamento:

, 23/12/2011-Valor total a pagarR$769,69Descrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Juros: R$ 5,13 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital; R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196303/2011 Sacado: BRAULJO ROBERTO GARClADAROCHA Endereço: JOSEALBUS, 80 - sala 10 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-720 Credor: EDEI-COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA IlDAEPP Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: NFE 0147/01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 700,00 - Data para pagamento: 23/12/2011-
Valor total a pagarR$785,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Juros: R$ 21,23 Emolumentos: R$10,85 - Pu-

blícação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66 .

Apontamento: 196375/2011 Sacado: CAMIlA DAL BERTO Endereço: RUAANGElDTORRINELU 78 - Iaraguã do SuI-SC
- CEP: 89259�200 Credor: MARCOS ANDRE FAGUNDES Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 3 O B - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 2.930,00 - Data para pagamento: 23/12/2011- Valor total a pagar R$3.oo1,73 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.930,00 - Juros: R$ 11,72 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 196175/2011 Sacado: CLEONlCE DE OUVEIRADOS SANTO Endereço: RUAPAULO EGGERT 581 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor:VS SUPR COMUNVlSUALIT'DA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 1122195-
01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 392,25 - Data para pagamento: 23/12/2011-Valor total a pagar R$472,44Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 392,25 - Juros: R$1,96 Bmolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$21,70-Diligência.:R$23,33

.

Apontamento: 195984/2011 Sacado: COMERClAL UNOCIIA IT'DA Endereço: R.MANOEL FRANOSCO DACOSIA 5556
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: PEDRO MUFFATO E ClA IT'DA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
109377883 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 528,95 - Data para pagamento: 23/12/2011-Valor total a pagar R$608,41
Descrição dos valores. Valor do título: R$ 528,95 - Juros: R$1,23 Emolumentos: R$10,85 -,Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 196355/2011 Sacado: DlAS E FELLER COMERCIO DE MEDiC LTDA. Endereço: RUAJORGE CZER
NIEWICZ 397 LOJA 01 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89255-000 Credor: CERVOSULDiSTRIBUIDORA DE MEDiCA
MENTOS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 206337212 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 911,52 -

Data para pagamento: 23/12/2011- Valor total a pagar R$984,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 911,52
- Juros: R$ 3,34 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 196438/2011 Sacado: EIlZABEfE ELERT E ClA Endereço: RUA JOSE POMIANOVISK 246 - Iaraguá do SuI
SC - CEP: 89254-000 Credor: JERRYROBERTO BRANDES - ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 2062-AOO9 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 2.104,00 - Data para pagamento: 23/12/2011- Valor total a pagar R$2.178,16 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.104,00 - Juros: R$ 3,50 EID.olumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 196371/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONFECCOES IT'DA Endereço: R PAULINADEMATHE PIC01l181 -

JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BARRA BENEE TEXTIL IT'DAME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 4055 - Motivo:
falta depagamentoValor: R$ 245,70 - Datapara pagamento: 23/12/2011-Valor totalapagarR$317,83Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 245,70 - Juros: R$I,47 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dili
gência: R$ 15,76

Apontamento: 196264/2011 Sacado: GAIAWORK PROD. DE HlGIENE E LIMP. IT'DA. Endereço: RUA PROE IRMAO GE
RALDlNO 93 SALA 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-310 Credor: VALDocrn HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 29076-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.289,00 - Data para pagamento: 23/12/2011- Valor total a pagar
R$3.369,52Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.289,00 - juros: R$ 9,86 Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 195991/2011 Sacado: JAlSON DENIS PEREIRA Endereço: RUA RICHARD PTSKE 134 - jARAGUADO SUL
CEP: Credor: SECURITYFIlM COM INSTALFILME EPEUCUlAPOLIES Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: NF 5835-3
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 270,67 - Data para pagamento: 23/12/2011-Valor total a pagar R$340,35 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 270,67 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital; R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 196025/2011 Sacado: JONATHANGRIMM Endereço: RUADONAMATILDE 477 - Iaraguá do SuI-SC - CEP:
89256-280 Credor: UNIVERSO DOVIDRACEIRO FERRAGENSPARAVI Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 7991-1 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.939,32 - Data para pagamento: 23/12/2011- Valor total a pagar R$2.015,79 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.939,32 - Juros: R$ 5,81 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$15,76

.

Apontamento: 195992/2011 Sacado: MARIADO SOCORRODEOliVEIRA SILVA Endereço: R.GEMERSON RODRIGO SIL
VA 201 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89257-745 Credor: STAR LUCI< IT'DA Portador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 4522/005
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 330,37 - Data para pagamento: 23/12/2011-Valor total a pagarR$409,37 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 330,37 - Juros: R$ 0,77 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 196247/2011 Sacado: NEUR'IMEZOMO Endereço: RUAADEUNAKLElN EHLERT 335 - JARAGUA DO
SOL-SC - CEP: - Credor: NATAL BALSANELU Portador: - Espécie: NP - WTitulo: 01 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 3.720,00 - Data para pagamento: 23/12/2011- Valor total a pagar R$3.795,62 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.720,00 - Juros: R$ 4,96 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 15�76

Apontamento: 196310/2011 Sacado: NF BRUCK COMERCIO DE PEDRAS IT'DAM Endereço: R CEL PROCOPIO GOMES
DE OliVEIRA 1800 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: GUMZ CONTABIIIDADE E CONSUIT'ORIA EMPRESA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 92001111116 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$130,00 - Data para pagamento: 23/12/2011-
Valor total a pagar R$195,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$130,00 - Juros: R$1,38 Emolumentos: R$10,85 - Pu
blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 1961.«1/2011 Sacado: PREMIER INCORP IT'DA ME Endereço: RUA CESAREVALENTlNI 265 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89254-193 Credor: PESADAO TRANSPORTES DE CARGAS RODOVlARlAS aDA Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 50166 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$145,00 - Data para pagamento: 23/12/2011- Valor total a pagar
R$223,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 145,00 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 196461/2011 Sacado: RLG COMERCIAL IT'DA Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 658 SAlA 02 -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CR ZONGSHEN FABRICADORADEVElCULOS S/A Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 0000084885 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.601,25 - Data para pagamento: 23/12/2011-Valor total a pagar
R$3.687,94Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.601,25 - Juros: R$16,80 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 196285/2011 Sacado: VILSON VOLTOUNI Endereço: RUA RICARDO MARQUARDT 84 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89260-657 Credor: COMERCIO DEARElAS CAMPESTRINl IlDAME Portador: - Espécie: DMI - WTitulo:
E001539A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 250,00 - Data para pagamento: 23/12/2011- Valor total a pagarR$325,71
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foipublicado no jornal "Correio doPovo", na data de 20/12/2011. Iaraguã
do Sul (SC), 20 de dezembro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 21
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:A Casa é como umjuiz defutebol: quando aparece
demais, alguma coisa está errada.

------------------ GELSON MERISIO

[f/�le:loEstado] - o ano de
2011 foi proveitoso para o

Parlamento estadual?
Gelson Merisio - Foi um ano

difícil, durante o qual enfrenta
mos ternas que hámuito tempo
eram tangenciados e. que agora
foram de fato enfrentados. Com
as dificuldades

-

inerentes, mas
. enfrentados. Tivemos vários
temas polêmicos: a questão das
aposentadorias por invalidez, os
salários acimado teto, asdiárias.
Todos foram tratados e a eles foi
dado o encaminhamento ade
quado, o que traz transparên
cia e a possibilidade de acom

panhamento pela sociedade.

[PE] - Para além destes as
suntos, como foi o ano le
gislativo?
GM - Estamos resgatando a

atuação do Poder Legislativo
com relação à sociedade.A Casa
não se restringe à formulação de
leis. Nós representamos o povo
e por isso ternos importância e

responsabilidademuitomaiores
do que muitas vezes é atribuída
ao deputado estadual. Temos.
procurado, de forma gradual,
mas persistente, recuperar este
espaço com ações sociais efeti
vas. e com projetos que tenham
apelo direto junto à população.

[PE] - Quais ações o senhor
destaca?
GM - Tratamos a questão da
adoção corno prioridade, por
acreditar que o povo, represen
tado pela Assembleia, .poderia
interagir melhor com o Poder
Judiciário e com o Ministério
Público para melhorar o pro
cesso de adoção como um todo.
Estamos construindo, com ou

tras entidades, o movimento
pela Responsabilidade Social
das empresas, urna forma de
valorizar e prestigiar aquelas
empresas que têm ações neste

sentido, com a devida certifica
ção. Também estamos fazendo

Está no terceiro mandato como deputado estadual e pelo segundo ano consecutivo,
porém em legislaturas diferentes, na presidência da Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina (Alesc). Nasceu em Xaxim, é graduado em Administração e com

apenas 21 anosfoi eleito vereador deXanxerê,já assumindo apresidência da Câmara de
Vereadores. Foipresidente daAssociação Comercial eIndustrial deXanxerê, presidente
daFederação dasAssociaçõesComerciais e Industriais (Facisc)pordoismandatos, e vice

,

presidente da Confederação dasAssociações Comerciais do Brasil (CACB). Foipresidente
do Conselho Deliberativo do Sebrae-SC e esteve àfrente da direção Financeira da Casan.
Nas eleições de 2010, recebeu 65.551 votos, sendo o deputado mais votado no estado.

Merisio recebeu a reportagem da ADI-SC/Central de Diários/CNR-SC em seu gabinete
, para uma entrevista exclusiva. Falou do ano de 2011, das dificuldades enfrentadas e dos
,

ganhos obtidos, das expectativas para 2012 e do que espera do partido que preside no

estado, o PSD, nas eleições municipais do ano que vem.

a consolidação de todos os pro
cessos legais de Santa Catarina,
de forma a termos, já a partir do
ano que vem, um·único código
da legislação do Estado. É urn

realinhamento de todas as leis,
identificando as já derrocadas,
as que se sobrepõem. Com isso,
daremos aprimoramento jurí
dico à nossa ampla legislação.

[PE] -. Qual o momento
mais crítico de 2011?
GM - A greve dos professores
públicos estaduais, momento
em que a Assembleia desem
penhou papel relevante. Com
muita responsabilidade do
ponto de vista fiscal, entenden
do as dificuldades do Estado,
mas tambémcontribuindo para
que o projeto que aqui chegou
saísse melhor, com mais con

quisfas para os professores e

urna distância menor entre o

que era desejado pela categoria
e aquilo que o governo inicial
mente estava disposto a conce

der. Sem dúvida, foi o assunto

que provocou o maior debate
na Casa, pelo número de pro
fessores envolvidos e pela im
portância destes profissionais.
E é um assunto que não está
encerrado. Temos ainda uma

demanda que precisa voltar à
discussão. A expectativa é que
em médio prazo isso esteja ple
namente resolvido.

[PE] - Que outroprojeto de
batido e aprovado naAlesc
pode ser destacado?
GM - Não seria correto identifi
car urna lei ou um projeto. Mas
vale destacar que tivemos um

início de governo, que tem sua

própria forma de gerir o Esta
do. E nós criamos as condições
para que o governador eleito
(Raimundo Colombo) fizesse
as alterações que entendesse'
necessárias para que no final de
seumandato possa ser cobrado.
Esse objetivo teve a compreen-

são da base de governo e tam
bém da oposição, que realizou
um belo papel.A oposição deixa
sempre vigilante quem está no

governo e por isso é tão impor
tante quanto uma base aliada
numerosa, como ocorre aqui.

[PE] - Na administração da
Casa também houve avan

ços e até economia.
GM - Tivemos algumas ações
gerenciais que permitiram en

cerrarmos este ano com um

bom resultado. Por meio de
urna série -de ações a favor de
urna gestão mais moderna e

transparente, alcançamos uma

economia de R$ 40 milhões,
valor que será devolvido ainda
em dezembro ao governo do Es
tado. Contou para isso a decisão
tornada no início do ano de can
celamento de uma licitação que
aguardava apenas a ordem de
serviço para a construção de um
prédio novo. Custaria em torno
de R$ 30 milhões. Isso se trans
formou numa reforma da estru
tura já existente, e com gasto
inferior a R$ 10 milhões. So
mam-se a isso todas as medidas
que colocamos em prática, de
transparência, os cortes dos sa-

.

lários acima do teto e várias ou
tras que nos permitiram chegar
ao final do ano com superávit
de receita. Todas as ações legis
lativas tiveram os recursos ne

cessários. O que não foi usado,
será devolvido, sem qualquer
contrapartida ou troca, porque
trata-se de um recurso público.
Caberá ao Executivo aplicar este
valor da forma correta nas prio
ridades da população.
[PE] - A palavra-chave foi
gestão?
GM - Investimos muito em

gestão, sim, mas também pro
movemos o envolvimento dos
servidores. Foi um ano 'mui
to difícil para os servidores da J

Casa, que muitas vezes se yiram

confundidos com maus servi
dores. Há que se diferenciar o
joio do trigo. Temos excelentes
funcionários, servidores públi
cos na essência. Pessoas que,
aliás, contribuíram com seu

trabalho para o resultado que
alcançamos.

[PE] - Como estão as con

versas com o Sindicato dos
Serridoresparareduçãodo
número de terceirizados?
GM - Vamos criar uma política
clara, transparente, de redução
gradual dos terceirizados, com
substituiçãopor concursopúbli
co. Mas isso não pode ser feito
de uma forma abrupta, até em

respeito às pessoas que traba
lham há muito tempo na Casa,
corno terceirizadas, que de um
dia para o outro poderiam ver

seu emprego desaparecer.

[PE] - O que o senhor espe
ra de aora?
GM - Sinceramente, que seja
um ano abundante no que diz
respeito ao debate político - até
porque é um ano eleitoral -, no
ponto e contraponto das ques
tões importantes do estado, no
debate entre oposição e gover
no, e com menos exposição ad
ministrativa. ACasa é como um
juiz de futebol: quando aparece
'demais, alguma coisa está erra
da.Aadministração tem que ser

apenas a garantidora das con

dições para que o debate com a

sociedade e o governo se esta

beleça. Jamais pode ser o foco
principal do Poder Legislativo.

[PE] - Que cenários o se

nhor vislumbra para as

eleições de 2012?
GM - O processo está muito
dinâmico e muito volátil. As
oposições, não só em Santa
Catarina, mas no Brasil; estão
enfraquecidas, urna vez que
existe um movimento crítico
muito forte que está ocorrendo

pelas redes sociais. A oposição,
digamos assim, é feita pela
sociedade e de uma forma di
reta. Isso gera urna mudança
radical nas composições para
as próximas eleições, de 2012

e 2014. Quadros até muito
pouco tempo inimagináveis
poderão acontecer, sem re

presentar, necessariamente, a
quebra de qualquer paradig
ma. É apenas a sintonia com o

. momento.

[PE] - Como presidente do
PSD-SC, o que o senhor
espera para a sigla no pri
meiro teste das urnas?
GM - Que tenha uma boa elei
ção. Partido se faz nas bases,
nos municípios. E nós vamos

procurar construir, no míni
mo, 80 prefeituras. Isso vai
nos dar tamanho para iniciar
mos o debate, a partir de 2013,
buscando coligações e alianças
para 2014, mas com capacida
de para tomada de decisão so

bre nosso próprio destino.

[PE] - Qual o futuro da
tríplice aliança (PMDBj
DEMjPSDB)?
GM - Na verdade tríplice
aliança foi só um nome que se

convencionou. Até porque tí
nhamos mais de dez partidos
na aliança que elegeu o atual

. governo do Estado e a maioria
dos deputados na Assembleia.
Mas houve urnamudança radi
cal. O DEM formava a tríplice
e agora surgiu o PSD, que nas
ce sem rótulos, sem precon
ceitos e inicia urna fase nova

na política catarinense. Por
isso também a abertura am

pla, total e irrestrita para que
possamos fazer as coligações
em 2012 e em 2014. E claro
que por um dever de lealdade
e de justiça, todo o trabalho a

ser feito é para manter aqueles
que construíram a eleição do
governador Colombo.

And réa Leonora Florianópolis - 19DezllProibida a reprodução total ou parcial desta coluna sem a devida autorização das entidades responsáveis.
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EXPERIÊNCIA

Motivação renovada para 2012
Mesatenista número
dois do Brasil
ministrou clínica em

Jaraguá do Sul, onde
-

,

contou sua história
. .

aos mais Jovens

JAMOUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Qnome Cazuo Matsumoto

pode não soar muito co-,

mum para você, mas entre os

mesatenistas trata-se de alguém
muito conhecido e respeitado.
Número dois da modalidade no

Brasil, Matsumoto esteve em Ia
raguá do Sul entre sexta-feira e

ontem, promovendo uma clínica
naArena Jaraguá. ,

Segundo o coordenador Isra
el Santos, a data não foi escolhi
da ao acaso. "Queríamos fechar
o ano com um evento legal, para
deixar nossos atletas na expecta-
'tiva de voltar com uma vontade
ainda maior no ano que vem",
comenta.

A clínica atraiu vinte e cinco

participantes, muitos deles atle
tas da própria Associação Prática
de Tênis de Mesa (APATM), mas

IRlANE PORTO/AVANTE!

também despertou o interesse
em mesatenistas de Balneário

"1'" Camboriú, Benedito Novo, Blu-
:}jIi

menau e Curitiba.

Segundo Santos, essa foi a

primeira vez que Jaraguá do Sul
recebeu um atleta de nível tão

; alto na modalidade. "O Cazuo é
o atual número 137 do Mundo e

morou por seis anos na França,
onde foi atleta profissional. Hoje
disputa uma média de dez cam

peonatos internacionais por ano
pela Seleção Brasileira".

A clínica foi intensa e propor
-

cionou um grande aprendizado
aos atletas. O treinador também
destaca que a proximidade com

o ídolo' inspira os jovens, que
se espelham nele e traçam seus

objetivos pessoais. "Ninguém se

torna atleta de tênis de mesa em

quatro dias. O importante da clí
nica é aprender ao máximo, para
tentar colocar esses conheci
mentos em prática no dia-a-dia",
comenta.

Santos diz que ainda durante
o treinamento foi possível notar
a mudança de atitude e de con

centração em alguns atletas. "Se
eles realmente empregarem isso
durante o ano de treinamento,
certamente irão evoluir e conse

guir chegar a muitas conquistas",
finaliza.Experiência intemacional do atleta serve comomotivação aosmais novos

Competição é a única a integrar os times
amadores do Norte catarinense

Congresso da CopaNorte
acontece em janeiro

Seguindo o esquema de ro

dízio na organização, a próxima
edição da Copa Norte será de

responsabilidade da Liga São
Bentense de Futebol (LSBF). A
previsão é que acompetição ocor
ra entre fevereiro e maio de 2012,
envolvendo ummáximo de dezes
seis equipes. Destes, o campeão e

o vice garantem vaga no Campeo
nato Catarinense de futebol ama

dor, promovido pela Federação
Catarinense de Futebol.

O congresso técnico já tem

data marcada. Será no dia 25 de

janeiro, às l6h, na Associação
dos Servidores Públicos Muni

cipais de São Bento do Sul. Na
ocasião será discutido e votado
o regulamento. A princípio, cada
Liga da região terá direito a duas

vagas. De Iaraguá do Sul, João
'�

� Pessoa, Vitória, JJ Bordados e

Flamengo podem se candidatar
às vagas. Cruz de Malta e Botafo

go anunciaram que disputarão a

Copa Pomerode.
Neste ano, a competição este

ve sob responsabilidade da Liga
Joinvilense de Futebol e contou

com dez equipes, representando
Iaraguá do Sul, Joinville, Itapoá
e São Bento do Sul. O Vitória é a

única equipe de Jaraguá do Sul

que venceu a Copa Norte, em

2008. Em 2004,2005 e 2010 o au

riverde foi vice-campeão.
Esta será a nona edição do

campeonato, que teve o América

(Joinville) campeão em 2004,2005
e 2011. A Arsiper (São Bento do
Sul) venceu em 2009 e 2010. Tupy
,e Serbi, ambos de Joinville, fica
ram com os títulosde 2006 e 2007.
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Para Ne ar, Barça
deu aula ao Santos
"Hoje aprendemos a jogar futebol",
comentou promessa do futebol brasileiro

após a goleada para o Barcelona
AGÊNCIA FOLHAPRESS

Com os olhos marejados, o

atacante Neymar disse que o

Barcelona deu uma aula de fute
bol para o Santos na decisão do
Mundial de Clubes, vencida pelo
time catalão por 4 a O, em Yoko

hama, no Japão.
"É o melhor time do mundo.

Hoje aprendemos a jogar fute
bol. O Barcelona foi superior,
tem jogadores fantásticos. O que
vivemos nesse jogo vamos tomar
como lição e levar para o Brasil.
O Barcelona ensinou como se

joga futebol", disse.

"Agora não importa muito o

que a gente fez ou deixou de fa
zer. O que importa é que chega
mos aqui superando muitas ba

talhas, muitos desafios, e somos

o segundo melhor time do mun

do", analisou o craque santista.
"Eu vi uma entrevista do pró

prio Pep Guardiola [técnico do
Barcelona], na qual ele disse que
o Barcelona perdeu muito para
começar a ganhar. Quem sabe

perdemos hoje para no ano que
vem sermos -campeões", finali
zou Neymar, que foi eleito o ter

ceiro melhor jogador do Mundial
de Clubes.

Mesmo tendo sofrido quatro

gols, o melhor santista em campo
foi o goleiro Rafael. Humilde, o jo
gador estava muito abatido após a

partida. E reconheceu o óbvio: a

superioridade do rival.
"Estoumuito triste. Nosso gru

po é muito amigo e estamos tris
tes. Não adianta fazer uma grande
partida e perder", afirmou. Além
da incansável troca de passes, que
resultou em 71% de posse de bola
dos espanhóis no jogo, o Barcelo
na finalizou 16 vezes contra ameta

de Rafael, acertando nove no alvo,
além de duas bolas na trave. Tudo

•

isso fez com que o goleiro santista
fizesse elogios rasgados aos cata

lães.
"Eles trabalham a bola muito

bem, têm uma movimentação in

tensa, encaixam passes brilhantes.
Forammelhores o jogo todo", finali- ,

zou, resignado.

Barcelona

festejavolta do
antigo estilo
o técnico e o presidente do

Barcelona usaram a goleada de

domingo para falar que o outrora

futebol-arte do Brasil mudou de
dono. "O que tentamos fazer é

passar a bola o mais rápido pos
sível. De fato, isso é o que o Brasil
fez em toda a. sua vida, segundo
contavammeus pais e avós", afir
mou o treinador Iosep Guardiola.

Sandro Rosell, o presidente do
clube catalão, foi mais longe "Acho
que o Barcelona mostrou que gos
tamos de jogar, gostamos de bola.
Mostramos para o mundo como

gostamos do jogo bonito que vocês
[brasileiros] inventaram", afirmou.

Para Guardiola, anular as estre
las do Santos foi decisivo. "Conse

guimos isolar o Neymar e impedi-lo
de tabelar com o Paulo Henrique
Ganso", explicou. "Foi o coroamento
de uma trajetória soberba. Os meus
jogadores são competitivos, tenho
certeza de que eles seguirão em

frente em busca de outros títulos",
disse o outrora volante.

LEANDRO AMARAL/SANTOS FC

BarcêJo�'deMessi eBusqueIs, dominou a bola por 710/0 do jogo.Ao Santos, de DanÚo, restou correr sem sucesso atrás dos catalães
r , '_,' ,'.,;" ",'

.

Messi é eleito omelhor da competição e entrega camisa paraNeymar
O argentino Lionel Messi,

que conquistou o bicampeo
nato Mundial de Clubes com o

Barcelona, foi eleito o melhor

jogador do torneio. O atacante

marcou duas vezes na goleada

sobre o Santos. Messi tornou
se também o primeiro a marcar

gols em duas finais da competi
ção' desde que ela passou a ser

organizada pela Fifa, em 2000.

Ele não atendeu a imprensa

na saída do jogo. Preferiu co

memorar a conquista com os

companheiros de Barcelona.

Segundo os jornais espanhóis,
Messi presenteou Neymar com
sua camisa.

Apesar do placar elástico,
o capitão do Barcelona, Carles
Puyol, jogou por terra o argu
mento de que foi um jogo fá
cil. "Pode parecer que foi, mas
tivemos que jogar com muita

intensidade", analisou.
"Controlamos muito bem os

jogadores de frente do Santos.
O Neymar é um grande jogador
e tínhamos um pouco de medo

dele", finalizou.
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MOSDlllS

Recadastrament� habitacional
'Pessoas inclusas nos programas habitacionais da'Secretariad�
Habitação e Regularização Fundiária de Jaraguá do Sul têm até

amanhã para fazer o recadastramento. O trabalho está sendo feito
I, na sede da seOI�taria �l1Na�geló. Ru:1ti�m:i" 600; Bati� do,lU0 ��,ft0�
Os inscritosque h�o fiZerem esta atUalização de dados terão o

cadastro inativado e, com isto, não poderão ser selecionados para
,
os prçgramas h�bitacionais�.Pré-agen�amento de hor,ário pelos
'telefones (47) 2r06�86310u t407) 337'6:-0536. ,'.'

" , !',
" "

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirirn - CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora

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

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

Protocolo: 24435 Sacado: ADEMARSCHUlZ CPF: 418.245.809-59 Cedente: COOPERATNA
REGIONALAGROPECUARlAVALE DO ITAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título:
00400601 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 181ll/2011 Valor: 181,52 Liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 24670 Cedente: COOPERATNA REGIONAL AGROPECUARlA VALE DO [TAJAI
CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00409701 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 25/11/2011 Valor: 88,98 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24579 Sacado: ANDRE JOSE FROHUCH CPF: 067.889.429-94 Cedente: BVFI
NANCElRAS/AC.EICNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131022441 Espécie: Cédu
la de Créclito BancárioApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOSData
Vencimento: 24/03/2009 Valor: 18.118,56 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Eclital: R$15,00

Protocolo: 25041 Sacado: BRACOL - COMERCIAL E IMPORTADORA TIDA CNPJ:
85.109.932/0001-20 Cedente: WESTARB COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO TIDA ME

CNPJ: 03.721.744/0001-93 Número do Título: 1514 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVenci

mento: 07/12/2011 Valor: 120,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Eclital: R$15,00

Protocolo: 25018 Sacado: DASBER TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM TIDA CNPJ:
00.489.003/0001-30 Cedente: HSBC BANI< BRASIL SA - BANCO MUITIPLO CNPJ:
01.701.201/0001-89 Número do Título: 002168 A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Inclicação Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA - BANCO MUITIPLO DataVencimento:
10/11/2011 Valor; 2.500,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 7,20, Dílí
gência: R$ 33,30, Eclital: R$ 15,00

Protocolo: 25011 Sacado: HAFERMANN INDUSTRIA E COMERQO DE CONFECÇOES
TIDACNPJ: 08.J:l2.770/ooo1-38Cedente: BANCODAYCOVALS/ACNPJ: 62.232.889/0001-90
Número doTítulo: 03498101 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen-

tante: lTAU UNIBANCO SA DataVencimento: 02/12/2011 Valor: 125,85 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 57,43,Diligência: R$ 33,30, Eclital: R$ 15,00

Protocolo: 24930 Sacado: IDEZIO KASULKE CNPJ: 11.552.027/0001-03 Cedente: DEAGUlAR
COM, EQUIP. ElEfRON. LIDA CNPJ: 10.887.102/0001-24 Número doTítulo: 438NF2439 Es
pécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: !TAU UNIBANCO SA Data

Vencimento: 27/11/2011 Valor: 699,75 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
44,10, Diligência: R$ 33,30, Eclital: R$15,00

Protocolo: 24902 Sacado: JAT'S PISOS E ACABAMENTOS TIDA ME CNPJ: 11.222.462/0001-
70 Cedente: BANCO COOPERATNO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do
Título: 10604 Espécie: Duplicata de VendãMercantil por Inclicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 30/11/2011 Valor: 30,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Eclital: R$15,00

Protocolo: 24932 Sacado: LEANDRO SPANCESKI - TINTAS CNPJ: 13.435.834/0001-71 Ce
dente: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUITIPLO CNPJ: 01.701.201/0001-89 Número
do Título: 435-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Inclicação Apresentante: HSBC
BANI< BRASIL SA - BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 121ll/2011 Valor: 1.180,12 Li

quidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Eclital: R$15,00

Protocolo: 24530 Sacado: UZANDRA APARECIDA DA CRUZ DA SILVElRA ME CNPJ:
13.889.804/0001-35 Cedente: ALP. CONFECÇOES ITOA CNPJ: 07.762.110/0001-30 Número
doTítulo: 1264/001 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: !TAU
UNIBANCO SADataVencimento: 161ll/2011 Valor: 566,86 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Eclital: R$15,00
Protocolo: 24736 Cedente: GUNAN CONFECÇOES ITDA ME CNPJ: 07.127.398/0001-70
Número do Título: 5001286-02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre-

.

sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 29/11/2011
Valor: 380,56 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 25082 Sacado: LUClANA DOMASZAKMEYER ME CNPJ: 11.759.247/0001-02 Ce
dente: CANAL ECO DE DISTRIBBUIÇÃO LIDA ME CNPJ: 08.674.864/0001-09 Número do
Título: 5465-2-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 06/12/2011 Valor: 342,33 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Eclital: R$15,00

Protocolo: 25043 Sacado: METALURGICA TOP AR ITDA CNPJ: 05.326.168/0001-05 Ceden
te: PlRAMIDE AUTO PEÇAS TIDA CNPJ: 04.408.767/0001-05 Número do Título: 30/1234-3

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/12/2011 Valor: 950,00 Liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Eclital: R$15,00
Guararnirim, 20 de dezembro de 2011.

CHRISTA INGEHILlEWAGNER, Interventora

Jorn;it da Band .. 0.$ 6.:0Q h as 7�QO h
Apresentélção: Tim f!rancisco

A Hora do. R<;Jn�o .. Das 7:00 h as 9�OO h
Htnnor e, irreverência na sua,m,aohi!.

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

parUcipaçãodo do ouvinte
Apresentacão: Jaque Rebouças

Programa da Tarde .. Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmios e a participação do ouvinte

Apresentação: MarcelQ Strack

Fone: 3:3·,'.7," 5",·,-O···· ·5···········',0··,o"., .' (. '. .", ': .'., "

., I' ."

wWVI.bandfm99.com.,br

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N°. 03/2011-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n". 8.666/93

e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela
comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de

Abertura e Julgamento e seu resultado da Concorrência nO, 03/2011- PMS,
Processo de licitação n". 145/2011 - PMS, adjudicando em favor da empresa
abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global,
determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de

Pavimentação Asfáltica nas Ruas Joinville e Estrada Duas Mamas, extensão
de 3.557,60m, no Município de Schroeder/SC, de acordo com projetos,
memorial descritivo, planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem

parte integrante do instrumento convocatório ..

Empresa vencedora: CONPLA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA.

Valor da proposta vencedora: R$ 2.496.189,63 (dois milhões, quatrocentos e
noventa e seis mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) ..
Schroeder, 19 de dezembro de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

l .1

ESTADO DE SANTACATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato do Contrato nO .. 220/2011-PMS
Processo de licitação n". 145/2011 - PMS - Modalidade Concorrência n".

03/2011-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco,
nO. 3201., no Município de Schroeder/SC.
Contratada: CONPLA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nO. 82.130.170/0001-55, estabelecida na Rodovia BR 280,
Km 33, Bairro Itinga, na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina, CEP:
89.245-000.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de

Pavimentação Asfáltica nas Ruas Joinville e Estrada Duas Mamas, extensão
de 3.557,60m, no Município de Schroeder/SC, de acordo com projetos,
memorial descritivo, planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem

parte integrante do instrumento convocatório.

Data da Assinatura: 19/12/2011 - Vigência: 1° de janeiro de 2012 até 31 de

dezembro de 2012.
Valor do contrato: R$ 2.496.189,63 (dois milhões, quatrocentos e noventa e

seis mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e três centavos).

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

NOTA DE
AGRADECIMENTO

A família de Herta Torinelli,
ainda consternada com

sua prematura perda, vem
ao público agradecer as

manifestações de carinho e

solidariedade recebidas por
parte dos amigos e demais
familiares. Nosso obrigado
ao Dr. Cristóvão,Dr. Arol
do e enfermeiras do Hosp.
São José. Junto convida
mos a participarem da Mis
sa de 7° Dia a ser realiza
da no dia 24 de Dezembro

(sábado) as 18h, na Igreja
Rainha da Paz, Vila Nova

Jaraguá do Sul."
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cat.FAE2

Promoção "Ford Kali (válida até 31/12/2011). Novo Ford Ka 1.012012 (cat. KBX2) a partir de R$ 24.500/00 à vista ou finançiadQ com taxa de 1,59% a.m. e 20,84% e.a, com R$1.000,OO de entrada paqapela Ford, exclusivo para financiamentos atravésdo Programa Ford Creditl e saldo em 60 parcelas de R$ 647,94 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 18 parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$'39.876,40, Custo Efetivo Total (CEr) - calculado
na data de 01/12/2011 a partir de 1/83% a.m. e 24/26% a.a., através do Programa Ford Credit. Promoção Compre e Ganhe liA decisão é sua" (válida até 31/12/201l ou enquanto durarem os estoques -100 unidadesl considerando-se a data de emissão da
nota fiscal). Na compra de um veículo da linha Ford Fiesta RoGam, o cliente poderá escolher entre mais 2 anos de garantia de fábrica ou OVO portátil ou Vale Combustível. Regulamento completo e maiores informações podem ser consultados através dosite www.ford.com.br/promocao. nos Distribuidores Ford ou através do CAF 0800 703 3673. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.01 2012 (cat. FAE2) a partirde R$ 26.900 à vista. Não abrang� 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 a�eração,quando da data efetiva da contrataçãol considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros doe Cartórios variáveis dé acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CH) 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.

-

ATRAÇÕES DE NATAL ENCANTAM MAIS TRÊS BAIRROS

AProgramaçãoEncantodeNatalestevepresentenosbairrosRioBI'anco,
Caixa d' Água e Bananal do Sul no último 6m de semana. Osmoradores
puderam acompanhar wna série de apresentações culturais, entre
outras atividades. No bairro Bananal do Sul, na noite de domingo, dia
18, o evento foi aberto pela Orquestra de Cordas e Camerata da Scar.
Logoapós,aCasadaCulturaapresenlouogrupodeabmosdaso&cinasde
teclado e violão.. Os alunos da oficina de violino também se apresentaram,
seguidos do coral FrateDi D'ItáIia. Um dos momentos mais esperados foi
a apresentação do teatro ''Maria, mãe do filho de Deus", conduzido por
jovens da localidade. No final, teve chegada do Papai Noel e também a

participação da IlssociaçãoMusicallUmirante Tamandaré.

TRABALHO

eraS faz novo recrutamento
Amanhã, a partir das 10h, acontece no Cras (Centro de Assistência Social)
do bairro Corticeira, um novo recrutamento para a empresa Gomes da Costa
Pescados, de Itajaí. As vagas são apenas para mulheres maiores de 18 anos, para o

cargo de auxiliar de produção. Os dias de trabalho serão de segunda a sexta-feira e

todo transporte será custeado pela empresa. O salário é de R$ 640 mais R$ 109 de
insalubridade e R$ 200 de vale alimentação. O Cras da Corticeira fica em frente à
Escola José Dequech, na rua Hermínio Stringari.

lesta Hatch 1.01 2012
�

A VISTA

R$26.900
Com rou,
anliou

MAtS2ANOS
DE GARANTIA

-

OU OVD PORTÁTIL
ou VAlE-COMBUSTrVEl

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I

o
I�

I
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/ FordK
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Entrada de RS 1.000
paga pela Ford

60X DE RS 647,94
TAXA 1,59°/0 A.M.

RS 24.500 A VISTA

CARTAo FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA o SEU.
Acumuleaté RS 10.000 em descontos na'compra de seu Foro Zero.
Caplta'. e regfOes metlopol�.nas: 4001-435111Oom3), localldad"" 01100 722 4358.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
l'Wd Segurosktd
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