
Materialescolar
Parafugir dos reajustes, Procon de laraguâ do Sul orienta
o consumidor a comprar os produtos o quanto antes.

Página 16

,rht. RECICLE A INFORMAÇÃO, PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR,

,.

A VIDA ACONTECE AQUI

,i .

DESDE 1919

VIDA DE PESCADOR EDUARDO MONTECINO

Rotina começa namadrugada para buscar o sustento da família em alto mar. N:a temporada
'

de verão, a atividade é mais lucrativa, pois a venda de peixes dupUca. 'Moradores e turistas de

Barra Ve� aproveitam para consumir as espécies mais comuns nesta época. , ágina

Estámais comer

Segundo o IBGE, o valor da alimentação subiu lO� devido ao ,aumento do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo. População local relata que sentiu o bolso pesarmais neste ano. '

Página17

2012 promete
mais debates

polêmicos
do Legislativo, proposta que
prevê o aumento do salário
dos vereadores, da prefeita

,

e dos comissionados do
Executivo são algumas das
votações agendadas. Página 7

Talentos de
UOl esportista
•

jaraguaense

deusuasprimeiras raquetadas
aos seis anos. Hoje, aos 18

anos, está no ranking da
Associação dos Tenistas
Profissionais. Página 18

MA CO SELH
Do que adicmta tentar me

'

consolar domaumomento
de agora lembrcmdo
os bons momentos do

passado?

LUIZ CARLOS PRATES

Página 3
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Lourival Karsten

Revisando as previsões
realizadas para este ano
("'""'bntinuamos com a revisão das previsões feitas para 2011,

'-'publicadas dias 4 e 5 de janeiro. A previsão abaixo está resumida

e junto segue o comentário sobre o resultado alcançado.

Indústrias
Os canteiros de obras ao longo
da BR-I0l norte e da BR-280
são apenas a pontamais visível
da aposta de diversas empresas
na expansão domercado interno.
Claro que temos também uma

forte tendência para a abertura
. de unidades em outros lugares do
país, mas isto também tem seu lado

positivo. Comentário:A distribuição
entre osmunicípios está irregular
mas, a região está evoluindo.

PIB
O PIB brasileiro terá um
crescimento mais modesto
em 2011 e ficará ligeiramente
abaixo de 5%. Isto se deve a

piora no cenário internacional

que influenciará negativamente
a economia de nosso país.
Comentário: Fuimuito otimista.

Selic
.

Esperamos diversas alterações
ao longo de 2011 para algumas
correções pontuais, mas o
provável é que amesma volte a

cair apartir demeados do ano.
Ainda assim, é improvável que
fique abaixo de 11% ao, ano, o que
combinado com a inflação ainda
representará uma taxa de juros reais
superior a 5% ao ano. Comentário:
O governo surpreendeu, mas, não
ficamos longe da realidade.

IJm'OTERlAS,
DUPLASENA

SORTEION° 1032
Primeiro sorteio

06 - 08 - 11 - 21 - 45 - 48 .

Segundo sorteio

16 - 33. - 37 - 39 - 40 - 47

QUINA'
SORTEIO N° 2782
08 - 27 - 34 - 59 - 61

Mão de obra
Depois da forte expansão na
demanda pormão de obra
no último ano, em 2011 o

crescimento da demanda
serámenor. Mesmo assim,
continuará muito grande
a busca por profissionais .

qualificados. A busca por
estagiários tainbém se

intensificará. Comentário:
A demanda foi maior

que o esperado.

Portos
Os investimentos nos cinco

portos catarinenses se

tornarão ótimas alternativas
aos portos congestionados
do Sudeste. Desta forma,
podemos esperar em
2011 novos recordes de
movimentação de cargas em
nosso Estado, investimentos
em muitas unidades

complementares aos portos,
especialmente na área de

logística. A nossa região
será bastante beneficiada.
Comentário: Apesar de novos
problemas trazidos pelas
enchentes, a realidade é esta.

'Gigantes
A formação de oligopólios
em nosso país segue de
forma acelerada. O setor

de papel e celulose viu
nos últimos dias um
movimento da Suzano

que busca maior espaço.
Hoje 47% das exportações
brasileiras vão para a

China. Comentário:

Aconteceu, mas, em alguns
casos, os olhos foram
maiores que o estômago
e ainda estão buscando
resultados positivos.

Ikarsten@lIetullo.com.br

I ÍNDICE PERíODO

N SELIC 11% 30.NOVEMBRO.2011 .

D TR 0,130% 28.DEZEMBRO.20 11

I CUB 1.127,75 DEZEMBRO.2011

C BOVESPA " - 2,54% 28.DEZEMBRO.20 11 -

A POUPANÇA 0,6134 28.DEZEMBRO.�011

D CAMBIO COMPRA VENDA VAR.

O . DÓLAR ÇOME;R,CIAL (EM R$) 1,8720 1,8735 'iiI/' 0,73%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) . 1.7700 1.9100 q�ll' 0%
E EURO (EMR$) 2.4241 2,4245 .. -0,36%

S trBRA (EM R$) . 2,8954 ' 2,8959 " -0,76%

DIVULGAÇÃO

Inflaqão.
Depois de chegar a 5,9%
neste ano, deverá haver

alguma acomodação, mas
certamente a inflação em
2011 - medida pelo IPCA
- deverá ficar em torno de

. 5,5%. Teremos uma forte

pressão assim que a cotação
do real cair um pouco,
pois haverá repasse deste
percentual para os preços,

I especialmente sobre os

alimentos. Amaior parte de
nossa produção está atrelada
ao preço de exportação.
Comentário: Foi meio no
cravo e meio na ferradura.
Os preços internacionais
das commodities não
contribuíram.

Navios gigantes
Já será uma realidade a partir de 2011 a opção por
navios cada vez maiores e o porto de ltapoá será o

grande beneficiado en1 nossa região. Comentário: O
porto já está mostrando sua força e expressão.

,
'

.. A decisão doGruPQ Br�ithªllPt de jnyesti( na dugltcaçãQ
no estabelecimento emnossa cidade está alinhado como

·

:recon:hecilnento do potencial comercialde nossa çidade�A ..
'

, construção em 2011 daunidade daFort.Atacadistaé outro sinal
· claro'tn�statendênda. 0ssupermereados de bãírro -quehão param
de abrir - terão de repensar parte de sua estratégia. Em 2011, e

provávelO anúncio daVinda'd�'maisUmagrande redeparanossa
· cidade. Comentário:Apenas faltou um novo grande nome.

I ,.;.""

Os filhos Florisval e Elorilda, Noila,

Genro, Netos e Bisnetos, agradecem aos

médicos e profissionais de saúde do

IISJ, que se esmeraram no atendimento

durante a enfermidade de

Agradecem também a todos os que confortaram COIU gestos,

palavras e flores durante o velório e sepultamento. E

convidam para a Missa de Sétimo Dia, que será celebrada às

09:00 do dia 29/12/2011, na Capela do Hospital São José,

em Jaraguá do Sul.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

. não se precisa do passado, certo?
Pois o tal conselho de que falei dizia

assim: - "Monte uma caixa .com objetos,
recortes ou lembranças de vitórias e olhe

sempre para elas especialmente quando
tudo parecer cinza...

" Conselho estúpido.
Do queme adianta tentarme consolar do

maumomento de agora lembrando dos bons
momentos do passado? É aquela história da

música Recordar é Viver. Recordar não é vi

ver, não. Se o passado foi bom e o presente
não o é, de que adianta lembrar-se do que foi
bom? Sofre-se mais ainda, já disse:

Mais uma vez, vamos cair no preceito

latino, sábio, sempre oportuno do Carpe
Diem, viver o momento, o dia. Só temos o

hoje, o ontem passou e o amanhã nunca

chega, pode não existir...
Duvido que alguém consiga derrubar

esta proposta, esta do viver e ser feliz no aqui
e agora; único lugar e tempo de que podemos
gozar em segurança... Mas não adianta dizer

isso, as pessoas continuam olhando para trás
e suspirando pelo futuro, esquecendo que só

podem ser felizes no aqui e agora. Ou somos
felizes aqui e agora, hoje e onde estamos, ou'
somos infelizes. O mais é esperança, é um

pode ser e pode não ser. O presente é.

/\ cabei de ler um conselho que para mui
.l"\tos pode ser sábio, interessante, para
mim não passa de uma refinada estupidez.
Antes de dizer do que se trata, lembro que há
na história da música brasileira uma canção
cujo título, se bem me lembro, é Recordar é
Viver. Discordo. Discordo e explico.

Se o que você viveu foi bom e você agora
não está num bom momento, lembrar-se das

coisas boas do passado a faz sofrermuito mais
nomomento presente, faz sofrer em dobro.

Se o seumomento de agora é bom, para
que recordar momentos bons do passado?
A graça está no viver o que é bom agora,

DIVERSÃO CÃESPRESENTE
- Ah, Prates, mas o meu momento

presente é muito ruim, como posso
serfeliz aqui e agora? Transforme esse

momento, esse limão, em algo agradá
veloumenos sofrido, transforme-o em
"limonada': Mastigar arruda é bur

rice, mas fingir que arruada é capim
cidreira é inteligência...

Uma gata deu cria a vários gatinhos no jardim
de um condomínio no Rio de Janeiro. Meninos do

condomínio, "anjinhos". divertiram-sejogando osga
tinhos contra a parede, riam e folgavam muito. Um

dos gatinhos, resgatado por uma moça de uma ONG,
ficou parcialmente paralítico e cego de um olho. O

que desejo para os "aniinhos'?Que sejam apadrinha
dos pelo demônio.Mau-caráter nascemau-caráter.

Outra coisa queme aborrecefunda
mente é ver nos programas de televisão,
quando mostram bichos de estimação,
só o fazem com cachorros de (grife':'por
que os estúpidos da televisão não abrem
as portas, as oportunidades para os ca

chorros vira-latas, os mais leais, simpá
ticos e (gente': Safados.

DO LEITOR CHARGE

PR ss s

Fim de ano é sempre a mesma

história: os ritos de passagem,
as táticas de enriquecimento no

próximo ano, a promessa de saú-
.

de e felicidade. E as metas. Via de

regra, quase todos estipulam pla
nos a cumprir no ano que está

prestes a se iniciar. Comprar um
carro, parar de fumar ou beber,
exercitar-se mais, encontrar o

amor da .vida, conseguir um au

mento, comprar uma casa, viajar
muito, e por aí vai. Mas, também
via de regra, já os elaboramos

praticamente sabendo que tais

planos não serão cumpridos. E co
locamos "empecilhos no decorrer

do ano, dizemos que a rotina está

por demais atribulada, em mea

dos de junho talvez esbocemos

alguma tentativa de cumprir o que
PhilipeMacedo Pereira,

acadêmico de Letras

prometemos a nós mesmos, mas

no mês seguinte já esquecemos e

seguimos em frente, para no fim

daquele ano prometer-se talvez as

mesmas coisas, ou elaborar novas
metas a (não) serem cumpridas, e
assim constituir um círculo. Longe
de ser um fato criticável ou punível,
a criação de planos e expectativas
apenas demonstra como somos

seres movidos pela necessidade de I

um rumo, de nos nortearmos, nem

que seja através de nossas próprias
idéias, nossos próprios anseios. E de
certa forma, é muito melhor ape
rtas esquecermos os planos que
nos tornar-mos escravos deles e

frustrar-nos a cada insucesso.

SEU José; /:<) CON�'O
1)0$ S�FOROS, AQU\ O
NA..DO É SI�CRONI%.AlX)1

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

FALE CONOSCO

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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Faltam três diaspara
a chegada de2012, e é
inevitávelfazer uma
retrospectivado que
aconteceu, do que não se

concretizou, das conquistas,
dasperdas, das decepções... O
mundo virou de cabeçapara
baixo, ditaduras históricas
caíram em efeitodominó, a
economia européia enorte

americana despencaram.
.

Esemprepaira no ar um
certo temorde quea crise

possa respingarporaqui...
Não podemosesquecerque
analistaspreveem2012fraco

. para a economiamundial.
NoBrasil;apesardas
conquistas econômicaseda
ascensãoda classemédia,
'em 201",1, o crescimentofoi
menore todasasprevisões
apont/J/(ftPcP,raumanonaoa

decautela,pénochiio...

Nunca édemais lembrar
amáximap6pulafâeque
"cautela ecaldodegalinha
nãofaZmala ninguém'! ..essa
realidadeestá bem clarapara
o empresariado local; que
apostanapuxadadefreiona
horade investirearriscar.
Ese todos os caminhos

apontam para um ano de
.

menoseuforia e omomento
, estámaispara "formiga"
do quepara "cigarra'; que
ninguém diga que nãofoi
avisado!
Passada a empolgação das
compras e dasfestasdefinal
deano, da roupa branca e

dospulinhos nomar, éhora
de lembrar os impostos que
estão praticamente à portá,
como IPVA, IPTU. .. Isso sem

esquecerdomaterial escolar,
para osqueainda têmfilhos
estudando. Então, que
venha2012!
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A PRAIA

50 anos vivendo demar
Etevaldo Oliveira
tem sua rotina
baseada na pesca.
Ele ruma à labuta
todos os dias às 5h

BARRA VELHA

LORENA TRINDADE

" .

Opescadór. tem: dois amor.

Um bem na terra, um bem
no mar". O trecho da canção de
Dorival Caymmi traduz a reali
dade da vida de homens como

Etevaldo Oliveira, o Têva do por
to de pesca-de Barra Velha. Têva

aprendeu o ofício ainda criança,
mas só se convenceude que sua

vida era junto do mar após traba
lhar quatro anos como vigilante
bancário. Ele é barra - velhense e

se criou entre a lagoa e a praia,
como ele conta. Aos 54 anos,
30 dedicados à pescaria, ele sai
todos os dias, no' mais tardar às

5h, para buscar o sustento de
sua família. A manhã chuvosa e

.

nublada de ontem não permitiu
aos barcos avançarem mais do

que cinco quilômetros da costa.

"Em dias de sol, entramos quase
25 quilômetros no mar", explica
Têva, "mas em um tempo assim,
nem pensar em irmuito longe". .

Ontem, foram 15 quilos, se

gundo Têva, é uma pesca con

siderada fraca. "As embarcações
que saíram às 2h ou às 3h da

Vendas dobram na temporada de verão e famílias de pescadores lucram

manhã, conseguiram de 80 a 100

quilos de peixes", diz. Têva retor
nau às 8h. No barco, garoupas,
rações, robalos, guaiviras - o

peixe mais barato - entre outras

espécies. Guaiviras são uma boa
. opção. Para peixarias, custam R$
1 o quilo, já os clientes da praia

.

pagam Ó.mesmo valor, mas pela
unidade. "Nesta época, as coisas
melhorâm. Acho que vendemos
50% a mais do gue no inverno",
celebra. No entanto, conforme
o pescador, os melhores peixes

Etevaldo Oliveira, o Têva, é natural de
Barra Velha e vive da pesCaria

são pegos na estação mais fria do
ano. "Tem mais quantidade e va

riedade", acrescenta.
"A pesca é muito incerta, por

.

isso aconselho meu filho a es

tudar". É � desejo de Têva para
seu único descendente, Elton
Oliveira, de 15 anos. "Quero ter

outro emprego e terminando o

.
ensino médio, tenho vontade de
fazer um curso técnico", afirma.
Pai e filho estão esperançosos .

com as mudanças ocorridas em

Barra Velha nos últimos anos.

COMÉRCIO
Peixes
frescosFOTOS EDUARDO MONTECINO

Oito damanhã. Em meia
hora omovimento' no

.

,

porto de pesca de Barra
Velha foi aumentando.
Pessoas circulavam em

meio as embarcações
procurando os peixes e

camarões mais vistosos .

. "Compro aqui porque
além do preço, o peixe
é mais fresco", disse
o vendedor Sérgio
Spezia, 42 anos. Ele

.

é jaraguaense, reside
em Florianópolis, mas
assa os verõ

" 1:1':··"· I
.

1

elha fiá Ue da '

Ilha de Santa Catatma .

para fugir do intenso
movimento das praias e

I do trânsito. Estando na

cidade, ele acorda
...

. mâhh--,
li j

Eles citaram as empresas que

vem. se instalando no município
e

.

acreditam nas melhorias que
podem decorrer da industriali

zação. "Agora tem bastante ser

viço aqui", salienta o pescador. .

O enteado de Têva, Anderson
de Almeida tem 30 anos e há 20
convive com o padrasto. An

derson também é pescador. Se

aprendeu com Têva? "Devo ter
i

ensinado um pouco, mas pesca
ria se aprende com a prática", diz
o padrasto.

�pr
utto fã de peixe, prefiro

a picanha, mas busco
para minha família",
revela. O garçom

,.

Everaldo Silva! 42 anos,
escolheu dez guaiviras,
"Vou levar e mInhamãe' .

'

,

fará algum prato para
. quando eu voltar do
trabalho", conta .

Famílíatíra seu sustento
da atividade pesqueira

O negócio de família não se li
mita ao Têva e ao enteado. O filho
e a esposa de Anderson também

auxiliam nas vendas. Maria Cláu
dia Oliveira é o "bem da terra" de
Têva, A esposa ajuda a limpar e

comercializar ·os produtos retira-
. dos do mar. Eles estão há 20 anos

juntos. "No começo ela se preocu
pava, mas se acostumou', conta.
A rotina de Têva é dormir às 22h,
estar de pé às 4h e sair para o tra -

.

balho às 5h. Em algumas ocasiões,
o pescador acorda .às 2h. A volta

para a faixa de areia é'por volta
das 8h. Às 10h, Têva retorna para a

casa. Mas, as atividades não termi
nam, pois durante a tarde ele' faz a

manutenção das redes.
Têva já enfrentou perigos: chu

vas, mar agitado, trovoada, ventos
fortes. Já perdeu barco, redes e

peixes. E, pediu a Deus para que

Compro aqui
porque além do

preço, o peixe é
mais fresco.

o barco não virasse. "Senti medo,
como todos os pescadores", brin
ca. Para têva, "história de pesca
dor" não existe.. "Pescador fala
mais a verdade do que político.
Eles mentem muito", afirma. O
objetivo de Têva é se aposentar
aos 60 anos, mas, se tiver saúde,
pretende continuar trabalhando.
"Quando fica idoso, o pescador
tem receio de entrar no mar. Ele
diz não possuir nenhum ritual

para deixar a costa, mas con

fessa estar preocupado. A cada

ano, segundo ele, a atividade está
mais fraca. "A pesca industrial
está invadindo a artesanal. "Esses
barcos nem se importam, levam
peixe grande e pequeno", lamenta.
Os pescadores vêm notando a re

dução do número de peixes. "Eles
,

não tem .nenhum respeito pelo
mar", finaliza.

Sérgio Spezia,
vendedor
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Delícias para saborear na praia
Cidade começa a

ser reconhecida

pelas atrações
gastronômicas, que
vão de confeitarias
à restaurantes

BARRAVELHA

LORENA TRINDADE

/\ s areias estão cheias. São tu

rlristas, nativos, veranistas que
batem cartão e outros que estão

pela primeira vez no IitoralNorte
de Santa Catarina. Durante a ma

nhã há aulas de axé na orlamaríti

ma, jogos de vôlei e banho de mar.

Mas, o que faz quem está em Barra
Velha quando não está na praia?
A reportagem do OCP perguntou
aos veranistas e descobriu que a

cidade tem ótimas opções gastro
nômicas. Quando questionado
sobre as casas noturnas, o jogador
de futebol do Marcílio Dias, de Ita
jaí, Felipe Jacob, de 18 anos, disse:
"vá para Balneário Camboriú". Ou

seja, os "points" de BarraVelha es

tão ligados à gastronomia.
Os amigos Felipe Jacob, Fernan

da ePriscilaCorbani, de 18 e 25 anos

respectivamente, e André Ribeiro,

21, são barra-velhenses e deram di
cas. Além de adorarem luau e bate

papo na praia, sempre sobra um

"tempinho" para deliciar-se com as

opções da cidade e da vizinha Ita

juba. Em Barra Velha, sugeriram o

RestauranteAlMare e oRestaurante
Butiá. Em Itajuba ficam a choperia
Bier Coast e aPastelaria Babico.

O restaurante Al Mare é espe
cializado em frutos do mar. Antô
nio Neto, 39 anos, é o proprietário
e possui o estabelecimento há dez
anos. Até abril deste ano, o restau
rante funcionava em uma casa

adaptada,mas há oitomeses, Neto
vem comemorando o sucesso da

ampliação de seu empreendimen
to, que agora está instalado onde
funcionava o antigo Iate Clube de

.. Barra Velha. O local convida a ad
mirar a natureza, pois se localiza
àsmargens da lagoa domunicípio.

No cardápio, 60 pratos convi
dam o cliente a uma experiência
gastronômica. De acordo com

Neto, o prato que mais sai é o

Combinado Al Mare, que vem

com filés empanados, camarão

saltinho, dois bolinhos de siri,
arroz, fritas, molho de camarão
e pirão. Neto afirma que o movi
mento aumenta no verão, mas isso
não amedronta o empresário. "Se
trabalha bem no inverno, o verão é

consequência", comenta.

Doces de BarraVelha

para fora do Estado
A reportagem do OCP foi até

a confeitaria para conhecer as

maravilhas contadas por Neto.
Ao entrar pela porta de vidro,
o cheiro no ar e as canecas co

loridas e organizadas de forma
alternada convocam o cliente
a desfrutar do aconchego do
ambiente.' As tortas chegam a

brilhar pela vitrine, tamanha

precisão com que foram con

feccionadas. Não há nada fora
do lugar e os doces são como

obras de arte. Tudo parece ter

sido calculado milimetrica
mente e quando conhecemos
os proprietários, o casal Máyra
Stein Massarolo e Daniel Mas
sarolo, ambos com 28 anos,

percebemos que não é mero

acaso. "Daniel é perfeccionista",
diz Máyra.

O estabelecimento tem

sete anos e Máyra e Daniel estão

juntos há nove. Eles se conhe
ceram na faculdade de gastro
nomia e começaram a namorar

Na col1feitaria� - Doce Sabor
.� ,detalhes faz.. a diferença

nos primeiros meses de curso.

Máyra morava em Joinville e Da
niel em Brusque. Para facilitar e

ninguém ter de se deslocar mais,
eles se encontravam aos fins de
semana na casa de praia dos pais
de Máyra, em BarraVelha. Com o

passar dos anos, foram amadure
cendo a ideia de abrirem a con

feitaria. Quando foi inaugurada,
a loja tinha 63 metros quadrados
e dois funcionários. Hoje são três

lojas e eles vendem para cafés
de Curitiba, Joinville e Balneário
Camboriú. A Doce Sabor tam
bém conta com 55 funcionários.

"Queremos ver nossos colabora
dores felizes. Queremos crescer

juntos", conclui Daniel.
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Governar o governo

Assim
como no âmbito federal, em Santa Catarina o ano também

começou com posse do Executivo. O governador Raimundo Co

lombo, eleito já em primeiro turno com 1.815.304 votos - a maior

votação da história do estado -, deu a linha do que seria sua administração
já no ato de posse. Trabalharia com metas e envolveria o governo federal
nos temas cruciais para o estado: saúde, infraestrutura rodoviária, por
tuária, aeroviária e energética. Logo em seguida foi forçado a colocar seu

plano em prática. Ainda no mês de janeiro, inúmeros municípios catari
nenses foram afetados pelas fortes chuvas, resultando em desabamentos,
alagamentos e milhares de desalojados e desabrigados. Em setembro, o
quadro se repetiu e novamente o bom relacionamento que Colombo e

seus secretários conseguiram construir com o Executivo federal foi im

portante para a rápida liberação de recursos para a reconstrução das ci
dades. Outramarca do primeiro ano da administração Colombo e de seu

vice, Eduardo Moreira, foi a contenção de gastos, mesmo mantendo em
andamento as obras iniciadas no governo anterior. Ele repetiu inúmeras
vezes que não iniciaria grandes projetos sem antes conhecer a máqui
na que tinha em mãos, colocando na estrada o "Governar o Governo".

Assim, após um giro pelas regiões do estado e com ampla maioria na

Assembleia Legislativa, encerrou as atividades de alguns órgãos públi
cós, reviu a atuação de outros, realocou servidores públicos estaduais e

alcançou a economia almejada nos primeiros quatro meses de mandato.

AdeusDEM

I iVA

No início do mês de maio, após muitas
reuniões e avaliações, Colombo anunciou
a saída do DEM e a filiação no novo parti
do, o PSD, organizado pelo prefeito de São

Paulo, Gilberto Kassab. O governador levou
consigo as principais lideranças políticas do
DEM e ainda algumas de outras siglas. Na
nota oficial que lançou para explicar a deci
são, afirmou que a população esperava "um
comportamento que traduza as mudanças
positivas que aconteceram em nossa socie

dade nos últimos 20 anos. Esse amadurecimento da sociedade brasileira pede,
também, uma renovação nas atitudes dos partidos e demais instituições políti
cas". Apenas dois governadores são do PSD, Colombo (SC) e OmarAziz (AM).

" Não quero governar indiferente à voz das ruas e nem aceitarei que o

serviço público maltrate ou negligencie a sociedade catarinense.s
Governador Raimundo Colombo, na primeira entrevista exclusiva que concedeu à Pelo Estado.

Missões internacionais marcaram o pri- Saúde Também chamou a atenção o forte

meiro ano do governo Colombo/Moreira. investimento na área da saúde: R$ 1,3 bi-
Aprimeira viagem, emmaio, foi à Europa, lhão de investimentos e custeio de pessoal.
mais especificamente Alemanha, Espa- No mês de agosto, começou um mutirão

nha, Portugal e Suíça. Já no mês de outu- de cirurgias eletivas com ameta de atingir
vi bro Colombo comandou missão a Coreia 22mil pacientes. Emmenos de quatrome-
.�
� do Sul e Japão, enquanto Eduardo Mo- ses, 8mil pessoas foram atendidas.
c:

8. reira, em novembro, fez novas incursões
'"

� à Europa. Desenvolvimento sustentável,
� tecnologia da informação e alimentos fo-
"O

'g ram temas em pauta.
QI

Educação A greve dos professores pú
blicos estaduais, que ultrapassou os dois

meses, foi o momento mais crítico do ano

para o governo. Em termos de investi

mento, destaque para o irúcio da escola
em tempo integral, que deve abranger 100
unidades até 2013.

'"
'"

� Juro Zero Um dos destaques do ano foi o .

''''

� lançamento do-programa Juro Zero, em
B novembro, pelo secretário de Desenvol-
:J

: vimento Econômico Sustentável, Paulo
"O

.� Bornhausen, e pelo presidente do Badesc,
,"o
'" Nelson Santiago. Com a parceria do Se
E
� brae-SC e da Arncred-SC, o. programa
'"

§ disponibilizou R$ 70 milhões para finan-
õ

� ciamentos de até R$ 3 mil a microempre-
� endedores individuais. No primeiro mês
. � foram emprestados mais de R$ 2 milhões.
'"
a.

Segurança O ponto alto de 2011 foi o au

mento de efetivo daPolíciaMilitare daPo
lícia Civil. Na semana passada, foi anun
ciada a construção de uma penitenciária
de regime fechado em Imaruí. A intenção
é proporcionar trabalho para promover a
ressocialização e reduzir a reinddênda .
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CENTRAL DE DIÁRIOS
VINTEENOVE INTEGRADOS [Pelo Estado) :::: Um produto eNR

peloestado®centraldediarios.com.brliA.) DIARJOS PRESENÇA EM
� INTCGRADOS 62% DE se

REPÚBUCAFEDERATIVAOOBRASil.- FSTADO DE SANTACATARINA
Thbelionato do Município eComarcadeGuaramirim - CHRISlA INGEHIllEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

Pr:acesso Selet,ivQ
Especial DO Sénac
�8 Faculdades Senas estãorcom insôriç0es'"
abertas para o Processo Seletivo Especial
até o dia 15 de janeiro" no &jt�www.

sc.senac.br. O candidato deve clicar no
banner do Processo Seletivo e acessar

o editâl; Em''Jataguá'(lo Sul, bS'cutsos
disponíveis são para Processos Gerenciais
ei,Gestão daT�pnQlogi� daI��Qr�açãQ�, l#'rIW!f,t�$lif;�ili;;"llii;
A taxa de inscrição é de R$ 20. A prova

Qn�e�edia2
r"k' ,f/�liH.II., I 1,.1.

a Q.Gurs

Infonn

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

Protocolo: 25307 Sacado: ADALBERTO SCHNEIDER RUBINHC CPF: 009.671.919-20 Ce

dente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131041134

Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHillZE EADVOGADOSAS
SOCIADOS DataVencimento: 19/04/2011 Valor: 21.763,20 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$5,00, Diligência: R$21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 25457 Sacado:ANDERSON CARWSDEMACEDO CPF: 004.138.929-80 Ceden
te: MECANICA LERFEI IlDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 767/01 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN

CIAGUARAMIRlM DataVencimento: 18/12/2011 Valor: 87,00 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00

Protocolo: 25381 Sacado: ARISIEU GODO! CPF: 782.063.919-91 Cedente: COMERCIO DE

VIDROS ROMIG IlDA CNPJ: 05.891.218/0001-05 Número do Título: 000.000.315 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DataVencimento: 10/12/2011 Valor: 297,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 44,10,Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00

-- Protocolo: 25411 Sacado: COSMAN PAVlMENfACAO LIDA CNPJ: 14.210.580/0001-56
Cedente: ADD PISOS E ACABAMENIDS IlDA ME CNPJ: 10.834.755/0001-45 Número do

Título: 037 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNI

BANCO SAData Vencimento: 10/12/2011 Valor: 2.737,56liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25327 Sacado: DINHO TRANSPORTES IlDAME CNPJ: 01.235.227/0001-89 Ce
dente: BaGO RECAPADORA DE PNEUS IlDA CNPJ: 05.831.488/0001-12 Número doTítu
lo: 2.086/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO

BRASil. SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 15/12/2011 Valor: 1.070,00 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25377 Sacado: EDGAR LUIZ GUCKERT CPF: 986.562.879-15 Cedente: PRIMA

CASA MOVEIS E DECORAÇÃO IlDA ME CNPJ: 05.646.444/0001-12 Número do Título:
4040ABOO4 Espécie: Duplicata deVenda.Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECO
NOMICAFEDERALDataVencimento: 10/12/2011 Valor: 575,00 liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25380 Sacado: EDVINO FRANZ CPF: 037.105.329-30 Cedente: BORRACHARIA
E COM. DE PNEUS PORfAL IlDAME CNPJ: 03.012.810/0001-56 Número do Título: 925/1

Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFE
DERAL DataVencimento: 10/12/2011 Valor: 482,50 liquidação após a intimação: R$1O,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:R$15,00

Protocolo: 25339 Sacado: EMERSON SOARESCPF: 719.796.709-00 Cedente:WBREITKOPF
COMERCIO E INDUSTRIA IlDA CNPJ: 82.636.754/0001-05 Número do Título: 0000014720

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 15/12/2011 Valor: 453,88 liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 25459 Sacado: ERAIDO ZlPPERER CPF: 062.003.219-73 Cedente: ULFANDRO
MACHADOME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 624/09 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 16/12/2011 Valor: 505,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
-------------------_----------------------------------------------_.....,------------------------------------

Protocolo: 25389 Sacado: FSTANISlÁVA GRABOSKI GESSGER CPF: 783.593.339-04 Ce

dente: BANCO SAFRA SA CNPj: 58.160.789/0001-28 Número do Título: 428470556 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data
Vencimento: 09/12/2011 Valor: 40,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
52,98,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

-- Protocolo: 24845 Sacado: EUROKITCHEN MOVEIS IlDA-ME CNPJ: 03.059.266/0001-06
Cedente: TRANSPORTES RODOSUPER IlDA CNPj: 88.670.526/0001-20 Número do Título:
256626-0 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: lTAU UNIBAN

CO SA DataVencimento: 23/11/2011 Valor: 72,73 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

-- Protocolo: 25372 Sacado: FRANCISCO ANDREI DA SIDTA ME CNPJ: 09.590.145/0001-
64 Cedente: GREEN COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO IlDA CNPJ:
09.058.550/0001-36 Número do Título: TA:3749 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil pÇr
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASil. SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimen

to: 15/12/2011 Valor: 270,90 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Di

ligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 25324 Sacado: GEISON DUTRA BONATI1 CPF: 070.597.209-79 Cedente: ULE
ANDRO MACHADO ME CNPj: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 750/04 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASil. SA - AGENCIA
GUARAMIRlMDataVencimento: 15/12/2011 Valor: 598,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução:R$ 24,14,Diligência: R$33,30, Edital: R$15,00

-- Protocolo: 25481 Sacado: HElMUIH FOSSILE FILHO CPF: 936.424.749-34 Cedente:
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI CNPj: 85.789.782/0001-42
Número do Título: 00437401 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASil. SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 16/12/2011

Valor: 37,50 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,00

Protocolo: 25482 Cedente: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI
CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00437201 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASil. SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data

Vencimento: 16/12/2011 Valor: 119,00 liquidação apósa intimação:R$ 10,85,Condução: R$
7,20, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 25373 Sacado: HTN INDUSTRIA TEXTIL IlDA ME CNPJ: 1O.604.819/oool-l1
Cedente: IDTAN INDUSTRIA TEXTIL IlDA CNPJ: 01.446.595/0001-76 Número do Título:
0070605507 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO

BRASil. SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 15/12/2011 Valor: 2.545,14 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 .

Protocolo: 25485 Sacado: INACIO SffiOWICZ CPF: 665.450.569-72 Cedente: COOPERA
TIVA REGIONAL AGROPECUARIAVALE DO lTAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do
Título: 00435301 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 14/12/2011 Valor: 100,37 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 24213 Sacado: IVONE LEITZKE DA Sil.VA CPF: 657.680.519-53 Cedente: G.
MAlOCHI ECIAIlDA CNPJ: 84.091.974/0001-18Número doTítulo: 004175021 Espécie:Du
plicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:CAIXAECONOMICAFEDERALData
Vencimento: 18/10/2011 Valor: 829,52 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
22,76,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25383 Sacado: JEFFERSON JOSÉ SIEIN CPF: 028.818.039-97 Cedente: CI
ZESKI INCORPORADORA ADM. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IlDA CNPJ:
79.251.534/0001-40 Número do Título: 5363111 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 10/12/2011 Va

lor: 1.500,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$15,00

Protocolo: 25323 Sacado: JOClANE SADER CPF: 005.186.719-25 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 214/09 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASil. SA - AGENCIA GUARA

MIRIM DataVencimento: 15/12/2011 Valor: 301,87 liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 25438 Sacado: LEONIDES BRUNOBaGOME CNPJ: 83.108.662/0001-07 Cedente:
SHARKMAQUINASPARACONSTRUÇÃO IlDACNPJ: 06.224.121/0001-01 Número doTítu
lo: 0400092002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASil.SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 18/12/2011 Valor: 972,25 liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 57,43,Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00

Protocolo: 25393 Sacado: NETO 1MP0Rf COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOFS
IlDAME CNPJ: 07.034.463/0001-13 Cedente: SALW CONFECÇÃO E COMERCIODE ROU

PAS IlDA CNPJ: 01.968.595/0002-17 Número do Título: 0001252411 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento:
13/12/2011 Valor: 802,64 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25236 Sacado: ROSANE MARA DA SILVA CPF: 418.263.459-49 Cedente: IMO
BIllARIA BEMVIVER IlDA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número do Título: R344/03 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASil. SA - AGEN

CIA GUARAMIRlM DataVencimento: 10/12/2011 Valor: 763,40 liquidação após a intima

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

Protocolo: 25239 Sacado: SABRINAARBIGAUS CPF: 076.296.819-25 Cedente: IMOBIUA
RIA BEM VIVER IlDA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número do Título: SS02/02 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA

GUARAMIRlMDataVencimento: 10/12/2011 Valor: 150,00 liquidação após a intimação: R$
10,85,Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 25458 Sacado: SANDRO MICHEWZZI CPF: 030.950.819-36 Cedente: ARNO
FRANCISCO DEREITIME CNPJ: 86.727.989/0001-55Número doTítulo: 000000624 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASil. SA - AGEN

CIA GUARAMIRlM DataVencimento: 18/12/2011 Valor: 882,66 liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 57,43,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 25344 Sacado: SILVANAMELCHIOREITO CPF: 004.731.269-66 Cedente: KLEIS
COMERCIO E REPRESENTAÇOES IlDA CNPJ: 78.865.540/0001-25 Número do Título: 005

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 14/12/2011 Valor: 2.000,00 liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 55,93, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 25320 Sacado: THYAGO ROBERTO DA CRUZ VAlDIVIA CPF: 063.085.269-

32 Cedente: BANIF -: BANCO INTERNACIONAL DO RJNCHAL (BRASIL), SA CNPJ:
33.884.941/0001-94 Número do Título: 504316907 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
Indicação Apresentante: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASil.), SA.
DataVencimento: 19/04/2011 Valor: 15.268,82 liquidação após a intimação:R$10,85, Con
dução: R$ 22,76,Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00

Protocolo: 25226 Sacado:VAlDIRDEOliVEIRACPF: 657.682.059-34 Cedente:VALCANAIA
AUTO PEÇAS IlDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 3384/02 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASil. SA - AGENCIA
GUARAMIRlMDataVencimento: 10/12/2011 Valor: 166,50 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 25445 Sacado:VICKEXIRACAO DE SAIBRO IlDA CNPJ: 10.988.980/0001-36 Ce
dente: BANCOVIPAL CNPJ: 09.526.594/0001-43 Número do Título: 1737 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIA GUARA
MIRIMDataVencimento: 07/12/2011 Valor: 1.542,00 liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
Guaramirim, 29 de dezembro de 2011. .

CHRISlAINGE HlLLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Daiana Constantino · Interina
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Presidente eleito para a
.

Câmara de Iaraguâ do Sul em
2012, AdemarMnlJer{PSDB) vai
comandar debates importantes e

, polêmicos em pleno ano eleitoral.
Na penúltima sessão de 2011, o.
tucano pediu vistas ao projeto de

resolução 36, que altera a estrutura
administrativa da Casa de Leis
e também ao projeto quefixa
vencimentos e progressão funcional
na estrutura administrativa lia
Legislativo, deixando �spaço para a

apresentação de uma sugestão que
deve elevar de 2 para 3 o número de

vagas para assessores dos vereadores.
No acordo entre a bancada do PT .

e o tucano para a eleição da Mesa
Diretora da Câmara, ficou definido,
além do aumento do número de

cargos comissionados na Casa, a
retomada da discussão da proposta
de emenda à Lei Orgânica do
Município que prevê o aumento

do número de vereadores para a

legislatura de 2013. Neste caso, o

Regimento Interno do Legislativo
deixa livre a apreciação. de uma
matéria já votada em ano anterior.
Porém, depois de ouvir a
comunidade semanifestar centra
esta proposta, significaria no

mínimo um retrocesso desperdiçar
mais tempo com o tema enquanto
a população continua esperando
soluções para a construção do novo
terminal urbano, a reforma do
ginásioArthurMüller, mais pontes
na cidade, entre outras necessidades.

ÉDtJ�O MONTECINO

Divergindo
Se no PT o ex-deputado Dionei da Silva não conservava
boa relação com o presidente da sigla, Riolando Petry, no
'PDT parece que a situação não difere. O comportamento
do ex- petista sinaliza a vontade de se aliar a prefeita Cecília
Konell nas eleições de 2012. Porém, o presidente do PDT, Ruy
Lesmann, já deixou claro que não há chance disso acontecer.

Jornalismo independente 1
Este ano a sociedade passou a contar com uma nova

fonte de informação sobre os interesses públicos que'
abrangem o país e o mundo. Criada em março passado, a
Pública é uma agência de jornalismo investigativo sem fins
lucrativos comandada pelas profissionais Marina Amaral,
NataliaViana e TatianaMerlino. A empresa foi inspirada
em modelos existentes em outros países, onde centros
independentes se dedicam a fazer grandes reportagens.

Atenção. eleitores
e futuros candidatos
UEu voto sustentável". Esta é uma campanha do Programa
Cidades Sustentáveis que aos poucos os brasileiros estão

conhecendo e que propõe a prestação de contas das

promessas feitas em campanha pelos prefeitos eleitos em
2012. COJIl este projeto, a sociedade terá a oportunidade
de acompanhar o trabalho do poder Executivo e o

representante terá condições de elaborar uma proposta
eleitoral viável e possível.
O portal já pode ser acessado na internet-Umadas
orientações do programa é a Carta Compromisso que os

políticos interessados podem assinar. A proposta começa
a valer quando os partidos registrarem seus candidatos às

eleições municipais. Ao firmarem o termo, todos estarão
de acordo com as ferramentas indicadas pelo Cidades
Sustentáveis.
Se eleitos, os políticos deverão estar dispostos a incorporar
a sustentabilidade para as políticas públicas da sua cidade.
A participação da sociedade é essencial para fiscalizar
as ações desenvolvidas pelos representantes e analisar a

evolução dos indicadores básicos relacionados aos12 eixos

propostos pelo programa. Para saber mais, acesse: www.
cidadessustentaveis.org.br.

Jornalismo independente 2
Diferente dos meios de comunicação tradicionais, a

.

Pública oferece um produto rico, crítico e aprofundado
que não estamos acostumados a consumir
cotidianamente seja na internet, no impresso, na televisão
ou no rádio. Para essa agência, não há limites de produção
das reportagens que podem ser registradas em suportes de
papel, vídeo, fotografia, áudio.

Jornalismo indépendente 3
A Pública conta com vários parceiros de todo o mundo e

um dos mais recentes é a Casa da Cultura Digital, de São

Paulo, - um espaço criado para a troca de ideias e criação
de projetos por pessoas e organizações interessadas
nesse nicho de mercado. Figura bastante conhecida,
André Deak é um dos grandes profissionais da era digital
e atuante deste ambiente pensado desde os 60 e 70 pela
turma da contracultura. Veja com os próprios olhos: www.
casadaculturadigital.com.br e apublica.org.

Reajuste dos
salários
Ainda em 2012, os vereadores votam
o aumento dos próprios salários,
do prefeito e dos comissionados do
Executivo. O último reajuste foi aprovado
na legislatura passada estabelecendo a

remuneração de cerca de R$ 7,3 mil para
cada parlamentar deste mandato.

Renúncia em 2012
PeloRegimento Interno daCâmarade
Jaraguádo Sul,AdernarWmter (PSDB)
poderá renunciar a presidência daCasa
nametade do ano quevem hnplicando
então a realização de umanova eleição.
Conforme acordo feito entre o tucano,
abancadado PT e outros vereadores
daoposição, FranciscoAlves (PT)
assumiria a cadeira. Resta saber se o
tucanovai respeitaro combinado.

Emenda.à

Constituição 1
Ainda neste mês, a Câmara dos Deputados
assinou o ato de criação da comissão especial
que irá proferir parecer à proposta de emenda
àConstituição que prevê a apresentação do
Programa de Metas e Prioridades da gestão
pelo presidente da República, governadores
e prefeitos, eleitos ou reeleitos 90 dias após a
posse.Apresentado pelo líder doPf no Paço,
Paulo Teixeira, o projeto foi elaborado pelaRede
Nossa São Paulo e apoiadapormovimentos
sociais. O projeto objetivamelhorar a gestão
pública e contribuir para a fiscalização das

ações do poder Executivo. Para sabermais,
acesse: wwwnossasaopaulo.org.br,

Emenda à

Constituição 2
Os indicadores do Programa de Metas e

Prioridades serão elaborados e fixados para
promover o desenvolvimento sustentável
conforme os seguintes critérios: 1)
erradicação damiséria; 2) inclusão social,
com redução das desigualdadesregionais
e sociais; 3) atendimento das funções
sociais urbanas e rurais commelhoria da

qualidade de vida e do meio ambiente;
4) promoção do cumprimento da função
social da propriedade urbana e rural nos
termos previstos nos arts. 182 e 186 da

Constituição; 5) promoção e defesa dos
direitos fundamentais individuais e sociais
de toda pessoa humana; 6) promoção de
meio ambiente ecologicamerite equilibrado
e combate à poluição sob todas as suas

formas; 7) universalização do atendimento
dos serviços públicos com observância das

condições de regularidade; continuidade;
eficiência, rapidez e cortesia no atendimento
ao cidadão; segurança; atualidade com as

rnelhorestécnicas,rnétodos, processos
e equipamentos; emodicidade das
tarifas e preços públicos que considerem
diferentemente as condições econômicas da
população; 8)promoção da transparência e

da ética na gestão pública; 9) promoção de
uma economia inclusiva, verde e responsáveL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



a.
fI.

III

I

José Augusto
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ontem e hoje -
vencedores

T)'osseguimos com a história da "Dinastia dos campeões da natação
rjaraguaense"dos anos 70/80: .

• EdileneAlbus -100 e 200m peito e revezamento medley. Hoje
funcionária da Secretaria da Educação de Iaraguá do Sul.

• Marisa Czernay -1 00 e 200m livre e revezamentos.

Hoje proprietária da CSO (Clinica de saúde Ocupacional).
.

• IrmaMarquardt -1OOe 200m livre e revezamentos. Hoje
proprietária da empresaAgências deModelos e

Manequins, em Iaraguâ do Sul.
• MorganaMaiochi -100 e 200m livre; 100 e 200m

costas. Hoje empresária.
• Kátia Piazera Taranto -100 e 200m liuree

revezamentos. Hoje bancária.
• JoséMoacir -100 e 200m peito e revezamentos. Hoje comerciante
• RonaldoFructuozo (Kiko) -100 e 200m livre; 100 e 200m costas

e revezamentos. 'Pai o primeiro atleta jaraguaense a nadar
100m livre em menos de 01 minuto. Hoje treinador
da equipe de natação de jaraguá do Sul.

• Paulo deOliveira - 100, 200, 400 e 1500m livre e revezamentos.

Hoje é engenheiro da EMBRACO na cidade de Turim na Itália.
• Jean Beno - 400 e 1500m livre; 200m borboleta e revezamentos.

Hojemédico em laraguá do Sul.
• AlexandreBarbosa-I 00 e 200m livre; 200m peito

e revezamentos. HojeAdvogado em nossa cidade.
• Renato Behnke -100 e 200m livre; 100 e 200m costas e

revezamentos. Hoje empresário do ramo náutico.
• Waladares Serpa deAlbuquerque - Saltos ornamentais. Hoje
proprietário da Corretora de SegurosMarcelo eWaladares.

• SávioAzevedo - 100 e 200m livre; 200m borboleta.

HojeAdvogado em nossa cidade.
• Roberto Buske-400 e 1500m; revezamentos. Hoje empresário.
•Dúlcio LenziFilho - 400 e 1500m; revezamentos. Hoje empresário.
• Eduardo Schiewe - Saltos ornamentais. Hoje empresário de sucesso.
•MiltonMaiochiJúnior - 100 e 200m livre; revezamentos.

Hoje empresário de sucesso.
•AltairRicardo de Souza -100m livre; 100m peito. Hoje
jornalista, atua no setor de imprensa daPrefeitura
Municipal de Iaraguâ do Sul.

• Pernando Gunther .;100 e 200m livre; 100 e 200m costa; 200m

borboleta; revezamentos. Hoje dentista em [araguâ do Sul.
• Sérgio Piazera - 400 e 1500m livre; revezamentos.
Hoje empresário de sucesso.

• Jackson Bastos -100 e 200m livre; 100 e 200m peito;
revezamentos. Hoje advogado.

'11

REENCONTRO À BEIRA
DA PISCINA - FINAL

O ápice daemoção aconteceu quando o ComendadorArizinho, voltou no tempo (1974) para
lembrar como nasceú aquela dinastia de campeões, Com os olhosmarejados pela saudade e

a voz embargada pela emoção, falou do ex-atleta, amigo e seu braço direito na formação da
equipemais vitoriosa de todos os tempos da natação Jaraguaense: José Roberto Fructuozo ou
Nego Fructuozo, como era conhecido. Naquelamanhã, Arizinho chegou ao BeiraRio Clube
de Campo para assumir o comando da natação de nossa Iaraguã,Veio substituir o professor
Benedito Roque de Gouvêa, o Roquinho. Não aparecianinguém para o treino. Lá pelas tantas
surge um jovem naportaria do clube e, oArizinho foi ao seu encontro:
- Bom dia. Por acaso você veio para o treino da natação?
- Bom dia. Exatamente isso. Você também veio para o treino?
- Sim... Sou o novo treinador da-natação. Meu nome é Ari.
-Muito prazer,meu nome é José Roberto, podeme chamar de "Nego". Olha só, amaioria dos
nadadores desistiram pormotivo de estudos e trabalho...
- Assim fica difícil!
- Fica não! Entra no meu carro e vamos procurar atletas para a natação.
Impulsionado pelo convite inesperado, embarquei no "Puma Prata" e o Nego acelerou fundo...
Encontramos vocês!

José Roberto Fructuozo (Nego) - era filho de José e SyllviaArnoldsMarquardtFructuozo. Nasceuno
dia 9 de fevereiro de 1954. O casal teve outros dois filhos:Marina eRonaldo (Kiko).Nego casou coma
jovemGuiomara Schrnauch e tiveram dois filhos: Fernanda e Juliana; um neto: Felipe.
Formação e Trabalho - Nego era formado em administração, marketing e comércio exterior.

Trabalhou nas empresasWeg e Kohlbach; foi professor na Uner], onde também exerceu o cargo
de vice-diretor.
Atividades Sociais - Nego pertenceu ao Rotarac e desempenhou importantes funções junto
aAssociação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul. Integrou as comissões dos projetos de
construção da Scar e do Lar das Flores. .

No Mundo dos Esportes - Quandomenino jogou futebol, voleibol e futsal. Porém,. foi a n�tação
que arrebatou seu coração.Integrou a seleção jaraguaense de natação no período de 1973 a
1980. Depois passou a competir na categoriamáster. Ao longo da carreira conquistou cerca de
200medalhas. Foi fundador e presidente do JaraguáMotorClube. Fundador e tesoureiro da

" . AlINe (l\s90ciação'1araguaensé dos Incentívadores daNatação Competitiva).

DIVULGAÇÃO
o sentido da via

Nego Fruduozo com o então Presidente

11 40 ,B�
• Femanclo Henrique Cardoso

I i I I, I I

Nossa existêncianaTerra é rápida
como a luz ebela como a aurora
boreal. Ninguém sabe ao certo a que
viemos. É ummistério. Cadaum é o

artífice de seu próprio futuro. Nego
deu sentido a suavida colocando
muito amor naquilo que fez. Um
dia, oAnjo do Senhorveio buscá-lo
para integrar o time celestial.Ao som
da trilha sonoraGladiador, de Hans
Zímmer, entoadapelo coro angelical,
Nego adentrou ao paraíso pilotando
o "seu" PumaPrataGl.luntou-se aos

amigos Padre Elemar eRoquinho
que lhes deram as boas vindas. Ficará
eternamente em nossos corações,
bem ali, no cantinho da saudade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIO 00 POVO

MOSTRA Itens foram doados por José Heinemann

t: reservando a
radição pomera

ACERVO

Exposição no museuWolfgangWeege celebra 150
anos dogrupo étnico alemão em Santa Catarina

JARAGUÁ DO SUL longo de 30 anos de viagem", ex
plica. Um dos destaques da mos
tra é o vestido de noiva típico da

uem fica pela região
.

cultura Pomerana - que chama
no começo de 2012 muita atenção pela coloração.
tem uma boa opção "Aqui se usa o branco no casa

para passar o tempo mento, mas a norma pomerana
e adicionar um pouco
de cultura: até o dia

é o vestido preto, um contraste

muito grande" informa Cristina.15 de janeiro, o museuWolfgang Além do acervo acumulado
Weege mantém a exposição "Po-
meranos em Santa Catarina: em por Heínemann, estão expostos

comemoração aos 150 anos da também 31 esculturas da artista

imigração Pomerana em Santa plástica Patrícia Pacheco Cam

Catarina". Segundo a assisten- pos, representando trajes típicos
te de coordenação da mostra, da cidade de Regenwalde. "Ela

Maria Cristina de Paula, a meta pesquisou os trajes de cada re

é preservar o conhecimento da gião, para qual ocasião ·que ser

cultura da região alemã da Po- via, se ainda são utilizados, para
merânia. ter uma informação bem com-

"O nosso acervo foi uma do- pleta", ressalta a assistente.

ação do historiador José Heine- , Os primeiros pomeranos vie
mann, que juntou os itens e ca- ram para o país no século 19, e

talogou sua função, a origem e o hoje Santa Catarina tem cerca

contexto em que eram usados ao de 300 mil habitantes que des-

PEDRO LEAL

cendem desse grupo étnico, que
se concentram principalmente
em Pomerode - cidade que ten

ta preservar o dialeto e a cultura

pomerana. No Estado, os mi

grantes pomeranos foram enca

minhados para terras devoluta
das e inabitadas longe do litoral,
onde se concentrava o desenvol
vimento do país.
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··Tesão acabar com
a idade é,balela··
Aos 59 anos, ÂngelaVieira está com tudo
em cima e, segundo a atriz, com a vida
sexual ainda agitada. Em entrevista à revista"

"Contigo!", ela falou sobre sua relação com
o marido, Miguel Paiva, e afirmou que "essa
coisa de dizer que tesão acaba com a idade
é balela.Você tem que alimentar e procurar
seu prazer", ensinaÂngela.

ay-ZeKanye
. , .

nlversarlo

Enquanto Beyoncé está sem trabalhar
a espera do parto de seu primeiro filho,
seu marido, Iay-Z, fatura para garantir
leitinho em casa. Segundo o jornal"The
Sun", justamente com KanyeWest, o

rapper levou cerca de R$ 11 milhões em
um show particular. A apresentação foi
realizada para uma jovem de 16 anos,
filha de um bilionário árabe.

-

o
\

Nebulosidade

'continua alta
A circulação marítima
ainda deixa a nebulosidade
variável com chuva

especialmente na

madrugada, manhã e à

noite, no Litoral, Vale do

Itajaí e parte da Serra, com
chance de aberturas de sol
no decorrer do dia.

JARAGUÁ DO SUL ,E REGIÃO

AMA-NHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 25°C

SÁBADO
,I

_, MíN: 20°C i......�
:j 4 j:l J-J:i:l J

MÁX: 26°C

DOMINGO

MíN: 17°C
MÁX: 24°C

HOJE

MíN: 17°C
MÁX:'23°C

Bieber presenteia
amigo de infância
Ryan Butler, amigo de infância de Iustin
Bieber, tevemotivos de sobra para
celebrar o Natal.Acontece que o rapaz
ganhou do amigo cantor um Ford

Mustang conversível. O presente foi
anunciado porButlerno Twitter: "Iustín
me deu um presente!!", escreveu neste
domingo, 25, o amigo sortudo. Ryan e
Bieber creceram juntos no Canadá.

PO

Elba se revolta SUDOKU

com ação policial
ElbaRamalho está chateada com a atitude de
um policial do Rio. De acordo com a coluna
deAncelmo Gois, do jornal O Globo, a cantora

, ficou indignada depois que deu R$ 20 de esmola
a ummendigo, e logo depois, um policial tentou
pegar o dinheiro do morador de rua. Elba tentou

argumentar com o policial explicando que deu o
dinheiro por livre e espontâneavontade.

Da

!lO
Devido ao quadromantido pela
circulação marítima, o tempo em
Santa Catarina deve semanter

chuvoso até a virada de ano, com

pancadas frequentes de chuva e dias
de chuva constante, principalmente
próximo ao litoral. Porém a tendência
é de chuva de fraca amoderada, sem
chance de alagamentos.

o inclui
os t ,S

Além das pancadas de chuva, a
tendência para os últimos dias do
ano é de ventos demoderados a

fortes, em sentido oeste, vindo do

litoral, commaior força durante as

tardes. Damesmamaneira que a

chuva, o vento deve ser incomodo,
mas não deve oferecer grandes
riscos na virada de ano.

Ensolarado Instável

-

Parcialmente Chuvoso
Nublado

.ijjI<,'" ,

Nublado Trovoada

@
SE VOCÊ VAI PARA ...

CANELlNHA
Dia instável, com aberturas
de sol intercaladas com

pancadas de chuva de
moderada a fraca por todo
o período. As temperaturas

ficam entre os 17°C e os 27°C.

'3 6 1
� -

5 3 4 8

4 91 •
2

9 718 16
I '7 5 3

5 3 7

1 7 8

9 3 6 2
-

4 91 3

Preencha um qua
drado 9x9 com nú
meros de 1 a 9 sem

repetir números em

cada linha e cada
coluna. Também

não se pode repetir
números em cada

quadrado de 3x3.

CRESCENTE 1/1

CHEIA 9/1

MINGUANTE 16/1

NOVA 23/12
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Faça algo
por alguépt.

.

Elijane Jung universotpm@oc::orreiodopovo.eom.br

VEM QUE VEM
QUICANDO!

Dica Amaleras
Taí você, sem saber direito que roupa usar para a Virada de

ano, né? Sei bem como é ... A começar pela cor, pois se a gente
for usar as cores que representam tudo aquilo que precisamos
então vamos ficar parecendo ummostruário da Pantone. Rá,
mas as meninas lá do blog amaleras.blogspot.com trouxeram

dicas maravilhosas. Quer saber que cor usar? Confere o post das
meninas. Vai ajudarmuito, tenho certeza!

• Sabe o que é mais legal?
Esse émeu último ano de
faculdade. Sabe o que vai ser
dematar?Esseúltimo ano
de faculdade. Como faz para
conciliar tudo o que já tinha (e

'

já era demais), mais o trabalho
de conclusão do curso?

Tndependentede comofoi2011, todos irãopedirmuitopara 2012.
lNão basta pedir e esperarpelo desejo realizado embrulhado num
lindo papel.Algunsfarão listinhas, pularão ondinhas, comerão sete
uvinhas... Outrosmarcarão na agenda datas longínquas como.o
prazo para cumprirdeterminado objetivo.E temgente que, apenas
mentalmente,pedirá a realização dealgo.Mas são os passos que
damosque nospermitem chegaraofimdo ano edizerque conseguimos,
queoanofoibom equemuitodoquepedimos lá nofinalzinhodo ano
passado aconteceu.Sabeporquê?Porque vocêfezacontecer. Sendo
assim, agradeçapelo ano quepassou,pela vida epelas oportunidades.
Eparabenizea vocêmesmo porcorreratrás dos seus sonhos. Coloque
seumelhor tênispara 2012. Tenho certeza de que você vaigastar o
solado e vai valera pena. Feliz 2012, pessoas lindas!

• Quase quatro anos aqui
e eu tenho a sensação de

que fiz grandes amigos. Já
.falei e volto a repetír, não a

título de queixa, que recebo
poucos e-mails sobre a

coluna. Mas o Facebook, e o
Orkut não deixam a desejar.
Sempre muito carinho por
lá! Obrígadãol

• Hoje completam 10 anos '

damorte de Cássia Elier.
Ficameu reconhecimento
ao talento dela: 110 mundo
cresceu. Tudo mudou.
Alguém perguntou: Será que
Deusmudou? Ou será que
mudamos de Deus? .. '�, Cássía
Ellét, em.O Dedo de Deus.

Retrospectiva
Vamos lembrar um pouco de 2011? Janeiro teve a posse da Dilma e

as chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. Emmarço, o tsunami
no Japão e amorte de Elisabeth Taylor. Em abril, teve a invasão da
escola do Realengo, no Rio de Janeiro, e o casamento real. Emmaio,
Bin Laden foi capturado e a união homoafetiva foi aprovada no
congresso. Em julho, demos adeus áAmyWinehouse. Em setembro,

,

foi anunciado o fim da grife D&G e em outubro, morreu Steve

Iobs, Em novembro a polícia ocupou a favela da Rocinha e em

dezembro, Fátima Bernardes deixou o Jornal Nacional. Escândalos envolvendo jogadores de
futebol. Sério, não sei se tenho pena ou

nojo. Não sei se a culpa é dos craques,
da imprensa ou dos terceiros envolvidos.
Mas chega a enjoar.Vira e mexe um

deles está envolvido em bagunças,
coisas erradas, vira e mexe tem alguém
querendo tirar uma casquinha deles e

ainda tem a imprensa sensacionalista...
Juro, isso cansa. Argh! Treva!

Doodles são as artes que aparecem na

página de busca do Google sempreque
eles comemoram alguma data especial.
São absurdamente criativos e nos deixam
encantados. A gente pode conferir todos
os doodles em ordem de exibição no
site www.google.com/doodles. A última
deles: digite "let it snow" na página de
busca e tecle enter para ver neve no seu

monitor embaçado ...

Oietchau
Enquanto produzo essa coluna, me divido entre desfazer e refazer
amochila. E alguém ainda tem coragem de dizer que nas férias a

gente descansa, né? Tudo bem, não estou assim tããão cansada, pois
foi um Natal em família e a única coisa que a gente fez foi beber, rir
muito e jogar baralho ... E isso não cansa tanto assim. Para encerrar, .

quero dizer que estou super a fim de encontrar amigos e fazer aquela
virada de ano superbacana. Sendo assim, pé na estrada (cowboys,
aqui vou eu!), ummilhão de beijos e até ano que vem.

Orçamento Gratuito.
Cartão Construcard

até 4ax
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER,

JORNALISTA

NOTÍCIAS DE VE
-

/

No dia 23 de dezembro, repórter e fotógrafo em

barcam no carro rumo ao litoral, mais precisa
mente BarraVelha. O objetivo era buscar informação
para falar sobre o balneário que é destino de muitos

jaraguaenses e moradores da região do Vale do Ita

pocu. Isso aconteceu porque nós jornalistas pre
cisamos estar onde está a informação. Mesmo que
isso custe o sacrifício de ver dezenas de pessoas se

banhando enquanto nós trabalhamos, vestidos de

calças, tênis, camisetas e munidos de blocos, canetas
e câmera fotográfica. Mas isso também não importa,
afinal o maior prazer do jornalista é mergulhar na in
formação e brindar o leitor com um bom texto.

Nós, jornalistas, não temos frescuras. Pisar na

areia da praia, na água da enchente e na lama não

importa. Claro, dá um calafrio de pensar, mas nada

comparado a perder a informação. Por isso, mesmo
no fim do ano, praticamente não temos folga, a reda
ção continua cheia de gente falando alto ao telefone,
discutindo as notícias do dia ou escrevendo. Mesmo
com a cidade praticamente parada e a escassez de

notícias, nosso trabalho continua, caro leitor.
Talvez você não conheça nosso processo de tra

-balho, nem como a notícia nasce. Da cabeça do re

pórter à rua e da boca da fonte ao texto. Tudo é visto
a proporcionar a você mais que um produto, mas um
relato jornalístico. Assim como acontece com você,
o fim de ano muda nossa rotina, mas continuamos a

pensar em você.

\

Bom, o que eu

queria mesmo dizer
com tudo isso é que
jornalista trabalha
muito, até no fim do

ano,
-

antes e depois
do Natal. Antes e de

pois do, Ano Novo.
Mas gostamos disso
(ou não). Existe uma
aura em torno desse
trabalho que nos dei
xa embriagados. Nós
mesmo criamos isso,
talvez por necessida
de de dar algum gla
mour à profissão por

vezes misteriosa, digna de mistérios.
Há algo na alma do jornalista que ninguém en

tende, só às vezes, o próprio jornalista. E isso inclui

penar atrás de pauta no verão para que você tenha
, o que ler enquanto descansa nas férias das empre
sas e escolares. Por fim, quero desejar a você que lê'
essa crônica agora e, imagino, também, esteja lendo
as matérias, um feliz 2012, repleto de leituras [orna- '

lísticas. A nós, desejo o mesmo, um ano repleto de
histórias para contar,. .r'f!!III!II!!I!III!!'O!IIoo...

Nós, jornalistas, não
temos frescuras. Pisar
na areia da praia, na
água da enchente e

na lama não importa.
Claro, dá um calafrio
de pensar, mas nada

comparado a perder a
informação.

ALVIN E OS ESQUILOS 3
Os irmãos Alvin, Simon e Theodore partem em uma viagem de cruzeiro juntamente
com Dave (Jason Lee) e as esquiletes, formadas por Eleanor, Jeanette e Brittany. Du
rante a viagem Alvin quer se divertir, enquanto que Dave tenta ter algum controle sobre
os esquilos. Numa de suas brincadeiras Alvin acaba em uma asa delta, que o leva, jun
tamente com os irmãos e as esquiletes, para uma ilha. Dave parte atrás deles usando
outra asa delta, e acaba carregando consigo o ex-empresário dos esquilos que agora
trabalha vestindo a roupa de um pelicano, para entreter os passageiros do cruzeiro.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (14h,
16h30, 19h, 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• Gato de Botas - Dub (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e

21h20)
• Cine Breithaupt 3
• AAlvin e os esquilos 3 - Dub (14h30)
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (16h20, 18h50 e 21 h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

,

Leg (14h, 16h40, 19h20 e 22h)
• Cine Garten 2
• Gato de Botas - Dub (14h20 e 16h50)
• Noite de Ano Novo - Leg (18h40 e 21h10)
• Cine Garten 3
• Os Muppets - Dub (13h50)
• Roubo nas Alturas - Leg (16h30, 21 h20)
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - dub (18h50)
• Cine Garten 4
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub (13h30 e 15h40)
• A Fera -Ieg (17h30, 19h30 e 21h30)
• Cine Garten 5
• Tudo pelo poder - Leg (13h40, 16h15)
• Cine Garten 6

'

• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• lmortals- leg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Dub (13h50, 16h30, 19h10 e 21h45)
• Cine Mueller 2
• Compramos um Zoológico -

D�b (13h45, 16h20, 19h e 21 h30)
• Cine Mueller 3
·0 gato de botas - Dub (13h30, 15h40 e 17h50)
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (19h40 e 22h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Imortais - Leg (21 h50)
• Cine Neumarkt 2

NOVELAS

• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Dub (14h e 19h20)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Leg (16h40 e 22h)
• Cine Neumarkt 3
• O gato de botas - Dub (13h30, 15h20 e 17h15)
• Roubo,nasAlturas - Leg (19h10)
• Noite de Ano Novo - Leg (21 h30)
• Cine Neumarkt 4
• Compramos um ZOQlógico - dub (13h40, 16h1 O, 18h50
e 21h20)
• Cine Neumarkt 5
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub (13h50, 15h50)
• Tudo pelo Poder - Leg (17h50, 20h e 22h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma -

Dub (14h e 19h20)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma -

Leg (16h40 e 22h)
• Cine Norte Shopping 1 (3d)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma - Leg
(11h40,14h25, 17h10, 19h55 e 22h40)

• Cine Norte Shopping 2
• Amanhã Nunca Mais - Nac (13h25 e 16h10)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma - Dub (18h55
e 21h40)
• Cine Norte Shopping 3
• O gato de botas - Dub (13h, 15h, 17h e 19h)
• A Saga CrepúsculO: Amanhecer - Parte 1 - Dub (21 h15)

• Cine Norte Shopping 4
• Compramos um zoológico -

dub (11h30, 14h05, 16h40, 19h15 e 21h50)
• Cine Norte Shopping 5
• O Palhaço - Nac (13h20 e 15h35)
• Tudo pelo POde,r - Leg (17h50, 20h05 e 22h20)

• Cine Norte Shopping 6
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub (13h30 e 15h45)
• Roubo nas alturas -Ieg (18h, 20h15 e 22h30)

,

• Cine Norte Shopping 7
• Gato de Botas - dub (14h, 16h, 18h e 20h05)
.Imortais - Leg (22h)

• FINA ESTAMPA
Paulo pede Vanessa em casamento. Pereirinha

e Enzo encontram a miniatura de marfim nos per
tences de Teodora. Gigante pede para Barinsky fin
gir ser o investidor do restaurante que Renê preten
de abrir. Pereirinha vende a miniatura no antiquário.
Antenor dorme com Beatriz. Patrícia passa a noite
com Alexandre. Guaracy leva Esther para o hospital
para ter seu filho.

• AQUELE BEIJO
Tide e Cleo se queixam de Olga para Otília. Clau

dia admite para a mãe que está apaixonada porVicen
� te. Herondí visita Iara. Belezinha sente enjoa e íntima
estranha. Sarita descobre que pode perder o direito
de advogar. Regina pede para Vicente se afastar de

Claudia. íntima insiste que Belezinha receba Renato.

Henrique mostra a foto de Sarita e Alberto para a Co
missão de Inquérito da Comprare.

• A VIDA DA GENTE
Alice se desaponta com Cícero por não empregar

Renato. Manuela sai de casa. Ana procura Manuela.
Iná tenta consolar Manuela. Rodrigo fala com Lou

renço. Vitória avisa a Marcos que Bárbara passará
as férias de janeiro com ele. Rodrigo tenta disfarçar
o sofrimento na frente de Júlia. Dora fica tensa com

a chegada de Marcos e Bárbara. Ana chega à casa de
Iná e pede para conversar com Manuela.

• VIDAS EM JOGO
Não Divulgado

ANIVERSARI
29/12'
André da S. Correa
Cleonice A. Duarte
Davi da Costa
Deonilde T. Tissi
Joel dos Santos

Wally Rutsatz
Antônio G. Klein

Fridolino E. Zuse
Arlene da Silva
Flavia C. K. de Oliveira
Patrícia Maes
Amarildo Aldize

Samuel B. Raduenz

Regiane Kroeger
Gislaine Jardim
Elizete Dabi
André Konell

Elizangela Oliveira
Fabio Arocha

Gregory A. Natalí -

Ironice K. Schultz
Joelson Richter

,

Pamela M. da Silva
Isolete M. Wittkowski

Deonilde Tisse Josiane Muller
Andersen Z�strow I I, ,sandrol�ilbratzI

Eldetraua Grut:Zmacher - , I

Nélson Spézia

HORÓSCOPO
ÁRIES
Procure não se desgastar sem motivo.
No amor, busque boas maneiras de
demonstrar seriedade. Observe melhor as
necessidades de seus familiares.

TOURO
Sua sensibilidade emocional estará à
flor da pele. Cuidado com falsos amigos,
pode ser traído(a) por alguém que
acreditava ser de confiança.

GÊMEOS
No trabalho, aproxime-se de seus
superiores. Nos assuntos do coração, deixe
a seriedade de lado e declare os seus
sentimentos àquela pessoa especial.

CÂNCER
Aproveite o clima de fim de ano para fazer
novos planos e deixe as preocupações para
trás. Convide a sua alma gêmea para fazer
passeios românticos.

LEÃO
O dia pede mais diversão. No campo
sentimental, seu romantismo e
sensualidade estarão em alta.Aproveite os
momentos ao lado de sua alma gêmea

VIRGEM

Respeite os seus próprios limites para
que não abusem de sua boa ventada
Excelente momento para aquela pessoa
que faz seu coração bater mais forte.

LIBRA
Vá em busca de seus sonhos, trace
novas metas para o novo ano que se

aproxima. Em família, há uma tendência'
a se sobrecarregar, aprenda a dizer não.

ESCORPIÃO
Já é tempo de pensar em metas para o

novo ano. Fuja de preocupações neste
'dia. Nos assuntos do coração, tente
agradar a pessoa amada.

SAGITÁRIO
Aproveite as boas energias entre
familiares e pessoas de sua estima.
No campo sentimental, é hora de fazer
novos planos e estimular na confiança
mútua.

CAPRICÓRNIO
1

É tempo de esclarecer mal-entendidos
e restabelecer a paz em seu lar. Saia
com sua alma gêmea e demonstre seus

sentimentos.

AQUÁRIO
Afaste o pessimismo de sua vida e

demonstre sua autoconfiança e tudo vai
melhorar. Conte com o apoio da sua alma

gêmea em suas escolhas.
,

,PEIXES

Compartilhe sua felicidade com as

pessoas que estão ao seu redor. Um

toque de romantismo vai trazer um novo

ânimo ao relacionamento afetivo. ,(
intimidade pode esquentar, aproveite!
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Tita Pretti -Interina
redação@ocorreiodopovo.com.br
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,

PARABÉNS Lu e Francieti, que celebrou mais um
aniversário no dia 22 de dezembro. Muitas Felicidades é

o que deseja a titia Lu para sua afilhada

Para um brinde ��is especial
Ano Novo é época de celebrar mais uma fase da vida com

pessoas queridas e fazer o clássico brinde com champagne ou
espumante. Na virada, o que vale é a diversão do momento,
mas a tradição do estouro do espumante não é indicada pelos'
especialistas para a apreciação da bebida. O ideal é que o

espumante seja colocado na geladeira, e não no congelador,
por um período mínimo 'de seis horas. O espumante deve
ser servido fresco, em vez de muito gelado. Além disso, deve
ser retirado lentamente e aberto sem girar a rolha e sem dar
o estouro, para conservar a espuma. Será que a degustação
compensa a empolgação da festa?

I

\

Co'
Consultoria Empresarial..

���-'�-��........._��

lii� OOi!1i$/1l
Dualidade
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Colírios

para elas
Mais famosos confirmaram
a presença no Ano Novo
de Florianópolis e a

listá promete agradar a
mulherada. Os atores Rafael
Vianna, Gustavo Leão,
Marco Antonio Gimenez,
Thiago Gagliasso e Jonatas
Faro já declararam que vão

passar a virada no beach
club Café de La Musique, um
dos points mais badalados
da Ilha da Magia.

,

Os mais procurados
IDes são famosos, ricos e muito requisitados mesmo na inter
Dnet. O Google Zeitgeist (que numa tradução não-literal do
alemão significa "espirita da época'') selecionou o que foi mais
importante no ano que está terminando e classificou as consul
tas globais mais populares. No Brasil, o ranking de pessoas mais
pesquisadas no site de buscas trouxe no top lOas seguintes perso
nalidades: Paula Fernandes, Bruno Mars, Gustavo Lima, Bruna
Surfistinha, Katy Perry, Charlie Sheen, Scarlett johansson, Avril
Laoigne,Luan Santana eMichel Teló.A lista completapor catego
rias pode ser conferida no: www.googlezeitgeist.com.

UNIÃO As jovens Diandra Sacani, Barbara Ruroli Giombe1ti,
návia Laíse Bortolini e CarineMoura em festa na TheWav Club

Bali Hai Piçarras
Os veranistas de Piçarras têm
mais uma opção de diversão
neste final de semana. Na sexta
feira, o Bali Hai abre suas portas a
partir das 23h com atrações para
todos os gostos. No sábado, dia
31, a festa de virada será embalada
pelo house dos djs Nanau, Rava
e Ruan Suíço, além de bandas e
muito hip hop. Em Iaraguá do

.

Sul, os ingressos podem ser

adquiridos na LojaUpperMan,
no Shopping CenterBreithaupt.

Bali Hai Porto Belo
Já a casa de Porto Belo começa a

fazer um esquenta para o réveillon
ainda hoje, a partir das 23h. Os djs
Fernando Olsen e Rava comandam a

tenda house da balada, que também
terá atrações do sertanejo, pop e

hip hop. Nesta sexta-feira, dia 30, a
principal atração é o dj Fernando
Olsen. Já no Ano Novo, o projeto Sax
in the Beat é o destaque da noite.I

,

NOIVA ParabéI1s para Gisele que na última

terça.feira comemorou idade noVa. Quem
desejamuitas felicidades é omarido Israel
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REVELAçAo NA LITERATURA

Jaraguaense lança
sua primeira obra
Aos 17 anos e antes de começar a cursar a

faculdade, Amanda Steilein já tem O País
do Vento - A Batalha das Fadas publicado
JARAGUÁ DO SUL
....................................................... . " .

série. "Acho meio mal escrito, sou
mais fã de Meg Cabot, Dan Brown,
e do Eduardo Spohr (autor de A

Qsenso de realização é duplo: Batalha do Apocalipse)", comenta.
recém formada do ensino rné- Também não tinha muito interes

dio, aos 17 anos, a jovem Amanda se na literatura brasileira, por lhe
Steilein tem outro motivo para co- parecer muito "tradicional", o que
memorar o ano de 2011 - a publi - transpareceu em "O País doVento"..

cação de seu primeiro livro, "O País "O Brasil não tinha o tipo de am

doVento - ABatalha das Fadas". "Eu biente que eu queria para o livro,
fiqueimuito surpresa quando rece- então eu transferi para a Irlan
biapropostadepublicação,porvol- da, que é justamente a origem da
ta de agosto. Eu estavamandando o maior parte das lendas de fadas".
texto para tudo quanto é editora", Outra inspiração para o primei-
conta animada. ro livro foram as brincadeiras de in-

"Esse não é o primeiro livro que fância. "Eu sempre brincava com os

�u escrevo, mas é o primeiro a ser meus irmãos e minhas amigas que
publicado", afirma. Interessada na a gente vivia em um mundo mági
leitura desde a infância, Amanda já co e um país de fantasia, daí veio a

havia escrito várias obras antes de ideia depois", relembra com gosto.
"O País doVento", algumas delas in- A maior dificuldade? "Terminar",
completas. "Tenho dois livros quase responde. "Eu -tínha que fechar to

prontos, mas que não consegui ter-das as pontas soltas, e preciseivárias
minar, tem horas que ficomeio blo- . vezes voltar atrás, ver como as coi

queada e aí émelhor parar urn pou- sas tinham corrido antes, qual era
co", diz. Incentivadaa literaturapelo o nome de alguns personagens, e

pai, ainda assim os interesses foram outros detalhes para evitar inconsis

para urna direção completamente tências", explica.
diferente. "Meu pai é mais interes- Além da literatura, trabalha em

sado em misticismo, paranormal, Um cartório perto de casa. No tem

Óvnis, eu gosto mais de fantasia e' po livre, gosta de desenhar e de qua
contos de fada", explica. Ainda as-

.

drinhos japoneses - além é claro de

sim, o pai apreciou a obra. "Eu tava escrever. Sobre a literatura jaragua
muito ansiosa para saber a opinião ense, um comentário simples: "Lan
dele, aminhamãe adorou,masmãe çam muita poesia, tanto que todo
é mãe, e eu fiquei surpresa como a mundo pensou quemeu livro era de

aprovação dele",' lembra. Mas sur- poesia, não sei bem o por que disso",
presa maior foi a publicação: "Fo- comenta. Agora; com o colégio con
ram quase dez editoras, e quando cluído e o primeiro livro lançado,
veio a resposta,meupai até duvidou Amanda se prepara para urna nova

que fosse sério.Minha professora de etapa: a faculdade. "Vou fazer psíco
português quase teve urn infarto, foi logia nomeio do ano, e antes eu vou
muito inesperado". fazer urn curso de artes". O livro está

Embora tenha começado a disponível apenas no www.editora
ler fantasia moderna com a saga multifoco.com.br, pois ainda exis

Crepúsculo, Amanda não gosta da tem algumas barreiras comerciais.

PEDRO LEAL

EDUARDO MONTECINO

Escritora jaraguaense lança o livro: "O País do Vento - A Batalha das Iadas"

cecomturhotel
ACORDE COM A MELHOR VISTA DE FLORIPA

Reservas:

48)21 7.8800
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/\ legrias para um ano novo e

Iloutra chance para nós acer
tarmos." (OprahWmfrey).

E chegamos ao final do ano
de 2011. Primeiro quero agra
decer a todos os leitores que
semanalmente leram meus

singelos artigos, espero que de

alguma forma eles puderam
ser úteis na vida de cada um.

Nesteúltimo artigo deste ano
quero compartilhar uma peque
na história que li certa vez:

Sempre no final de cada ano,
a pequena Sofia, junto com seus

pais, nos quatro domingos que
antecedem o Natal, acendiam
uma vela na Coroa de Advento,
como símbolo de espera pelo
nascimento domenino Jesus.

Um dia Sofia perguntou a

suamãe, Maria:
- Mãe, porque a gente acen

de uma vela todo domingo e o

que elas significam?
Suamãe então disse:
- Filha querida, vou tentar

explicar para você com uma

pequena história: "No último

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

domingo que antecede o Na

tal, as quatro velas estavam

queimando, bem calmas. O
ambiente estava silencioso,
enquanto as pessoas rezavam

ao redor da Coroa de Advento,
só que as velas podiam falar, e
a primeira falou: - Eu sou a Paz!

Apesar deminha luz, as pessoas
tem dificuldade de manter-me

acesa, achou que vou apagar.
E aos poucos, ela se apagou.
Então a segunda vela disse:
- Eu sou a Fé! É uma pena,

mas poucas pessoas ainda que
rem saber de mim. 'Iambém es

tou ficando fraca. E assim que
terminou de falar, um vento ba
teu sobre ela, apagando-a.

A terceira vela vendo que
duas já tinham se apagado,
falou:

- Eu sou o Amor! Estou fra
ca, e não tenho mais forças para
queimar.As pessoas temme dei
xado de lado, só pensam nelas
mesmas, e não olham para os

que estão a suavolta e quanto de
amorpodem ter e receber. Então

5S
S p

S
I

certeza de que apesar de alguns
tropeços, você também pode
celebrar conquistas. e vitórias,
e saiba que os tropeços fazem

parte da vida, para nos ensinar
amelhorar e crescer. Busque no
vas conquistas e novos sonhos
no ano que estáporvir.

Por último quero deixar
duas frases de mensagem de
fim de ano, a primeira é de Fre
derico I, um imperador que é
reconhecido corria o precursor
da unificação do povo alemão,
e a segunda é do Padre Conrad
de Meester, um conferencista
renomado nosmeios católicos:

"0 sonho e a esperança são
dois calmantes que a natureza

concede ao serhumano".
liA esperança é cheia de

confiança. É algo maravilhoso
e belo, uma lâmpada ilumina
da em nosso coração. É o mo

tor da vida. É uma luz na dire
ção do futuro".

Que cada um de nós tenha
um Excelente e Abençoado
Ano Novo.

DO LEITOR

Alima o teu pró�mo como a ti mesmo".
Só quem ama a si mesmo pode amar

o outro. Não me refiro ao amor arrogante,
vaidoso, de fachada. Isso não é amor, é defe
sa. Refiro-me ao verdadeiro sentido da pala
vra amor, que pressupõe conhecimento, en
tendimento e aceitação.

Amor a si mesmo é conhecer profunda
mente suas qualidades positivas e negativas,
suas reações, seus padrões de pensamento,
suas potencialidades e seus limites.

É entender-se como um todo em proces
so de desenvolvimento. É ter respeito por si
mesmo e um profundo sentimento de grati
dão pelo milagre da vida.

Quem se ama se aceita como é na reali
dade: uma pessoa complexa, com caracte

rísticas próprias, que possui determinadas
limitações e apresenta algumas qualidades
desenvolvidas e outras a desenvolver.

Quem não ama a si mesmo não ama a

mais ninguém. Projeta, fantasia ou imagina
amar. Quem não se aceita, não se admira e

não se respeita.
Amar a simesmo é ftrndamental, é básico. Só

quem amaverdadeiramente a si é capaz de ceder,
de doar, de repartir, enfim, de amar outrem. O
verdadeiro objetivo da vida é o amor. É pormeio
do amor por nós mesmos que podemos expres
sar a emanação divina que realmente somos!

também se apagou.
Lucas, que era uma pe

quena criança, viu as três ve
las apagadas e falou:

- Vocês não podem ficar apa
gadas.Vocês têmque ficar acesas
até o fim. E começou a chorar.

A quarta vela que ainda

queimava, falou para o pe
queno Lucas:

- Não fique com medo. En

quanto eu queimar, as outras

velas podem ser acesas. Eu sou
a Esperança.

Lucas pegou estavela e acen
deu as outras.

Assim que terminou de
contar a história, Maria per
guntou para sua filha:

- Querida, você entendeu?
Sofia, apenas balançou a ca

beça que sim e deuum sorriso.

Espero que a vela da espe
rança nunca se apague no cora

ção de cada um de nós. E que
também busquemos manter

acesa a vela da Paz, da Fé e do
Amor no nosso coração.

Despeça-se deste ano, com a
Adelaide BruniIcIeDonIbusch Ender,

empresária aposentada

total a pagar R$2.454,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.838,02 - Juros: R$ 546,50 Emolumen
tos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99
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EDITAL DE INTIMAÇÃO REPúBuCA FEDERATIVADO BRASIL
.

ESTADO DE SANTA CATARINA Novo endereço: Rua Cei.Procópio Gomes deOliveira, 3OO-Centro 89251-201- JARAGUADO SUL - SC NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recysa, dentro do prazo legal.

FICAM lNTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 196810/2011 Sacado:ADRIANO LEOBINO Endereço:RUAHEBERTBAUMANN 382 - Ia
raguádo SuI-SC - CEP: 89260-810Credor.lMAGEFOTOGRAFIAS lIDAME Portador. - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0202/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 75,00 - Data para pagamento: 04/0112012- Valor
total a pagar R$158,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 75,00 - Juros: R$ 0,15 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 28,69

.

Apontamento: 197082/2011 Sacado: ANTONIO BASANElA DA SILVA Endereço: RUA ERWIN RUX 89
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89264-600 Credor: TE S COM E REPRESENTACOES crDAME Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 08551003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 200,00 - Data para pagamento:
04/01/2012-Valor total a pagar R$275,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,66
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 197048/2011 Sacado: CINTIAGONCALVES PADlLHA Endereço: RUAWERNER STANGE
55 APTO 304 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-280 Credor: VAIDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 29770 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 650,00 - Data para pagamento: 04/0112012-
Valor total a pagarR$724,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 650,00 - Juros: R$ 1,95 Emolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 197074/2011 Sacado: CLAUDIA LUANA STOLFI ME Endereço: R. JOAO JANUARlO
AYROSO 2050 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: JOUMODE ROUPAS S/A Portador:
- Espécie: DMI - W Titulo: 072834C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 307,48 - Data para pa
gamento: 04/01/2012-Valor total a pagar R$377,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 307,48
- Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 197141/2011 Sacado: DEVALCIRALVES PROENCA Endereço: RUA HERClLIO FRANCIS
CO RAMOS 221- Jaraguã do SuI-SC - CEP: 89254-000 Credor: IMOBII1ARIA CIZESMOB lIDA Portador:
- Espécie: DMI - W Titulo: 12/2011001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Data para paga
mento: 04/0112012-Valortotal a pagarR$322,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros:
R$ 0,75 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 197066/2011 Sacado: DJONATANDEUZNETO Endereço:ANTONIO BERNARDO SCH
MIT 500 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-800 Credor: CENTRO FORM CONO LES lIDA EPP Portador:
- Espécie: DMI - WTitulo: 28904 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 - Data para pagamento:
04/01/2012-Valor total a pagar R$300,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 228,00 - Juros: R$ 3,04
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 196909/2011 Sacado: EDER DE JESUS FERREIRA Endereço: RUA 675 39 CASA - Iaraguã
do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: BANCO FICSASA Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo; 998179727-
8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.710,24 - Data para pagamento: 04/01/2012-Valor total a pagar
R$4.972,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.710,24 - Juros:R$1.l92,22 Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 197215/2011 Sacado: EDSON JAIMEMICHAIAK Endereço: RUAIRMAFOSTER 06 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: DITAllA GRANITOS lTDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
COO 0560/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 574,84 - Data para pagamento: 04/0112012-Valor
total a pagarR$651,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 574,84 - Juros: R$l,72 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196984/2011 Sacado: EDSON MICHAlAR Endereço: RUA IRMA FOSTER 06 - Iaraguá
do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: CIVAL CONFECCOES E CALCADOS lIDAME Portador: ANDISAT
COM. DE ELE. Espécie: DMI - WTitulo:' 0047-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 956,00 - Data

para pagamento: 04/0112012- Valor total a pagar R$1.034,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$
956,00 - Juros: R$ 2,86 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dili

gência: R$ 20,31

Apontamento: 196812/2011 Sacado: EDUARDO NATALINO PELENS Endereço: RUA AGUAS ClARAS
567 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-466 Credor: JORGE FRANOSCO GALERA ME Portador: - Espé
cie: DMI - N" Titulo: 10820304 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 237,75 - Data para pagamento:
04/01/2012-Valor,total a pagar R$308,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 237,75 - Juros: R$ 0,55
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 197077/2011 Sacado: ILURDESMARQARDTVIEIRA Endereço: RUAOSCARSCHNEIDER
560 - Iaraguádo SuI-SC - CEP: 89260-640Credor:AUTOMECBURGES lIDAMEEPP Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 14302 - Motivo: falta depagamentoValor. R$ 651,14 - Data parapagamento: 04/01/2012-
Valor total apagar R$731,12Descrição dos valores: Valor do título: R$ 651,14 - Juros: R$ 3,25 Emolumen
tos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 196916/2011 Sacado: JAlSON DENIS PEREIRA Endereço: RUA RICHARD PISK 134 - JA
RAGUA DO SUL - CEP: Credor: CASAGRANDE COMEROO IMPORTACAO E EXPORTACAO lIDA Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 80183-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 598,00 - Data para paga
mento: 04/01/2012-Valor total a pagar R$668,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 598,00 - Juros:
R$ 1,19 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 196912/2011 Sacado: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: RUA JOSE MAESTRI
380 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260:680 Credor: BANCO FlCSA SA Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo:
998095629-7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.086,54 - Data para pagamento: 04/01/2012-Valor
total a pagar R$5.782,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.086,54 - Juros: R$ 1.619,63 Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 197243/2011 Sacado: LUANA GORGES FERREIRADASILVA Endereço: RUAJOAO FRAN
ZNER 786 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: - Credor. BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL
lBRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - W Titulo: 504617893 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.860,98 - Data parapagamento: 04/0112012-Valor total a pagarR$3.l06,15Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.860,98 - Juros: R$174,51 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 196870/2011 Sacado: LUIZ HENRIQUE DREWS Endereço: RUA JOAO SANSON 42 AP
02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-670 Credor: PV COBRANCAS E SERVICOS lIDA ME Portador:
DUANNY INFORMATlCA lT Espécie: DMI - N° Titulo: 735 SRC - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
360,00 - Data para pagamento: 04/0112012- Valor total a pagar R$430,49 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 360,00 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 197245/2011 Sacado: MARlHAWARGINOZWKY Endereço: RUA ROBERTO ZlEMANN
3634 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89255-300 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL
(BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 504606107 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.437,74 - Data para pagamento: 04/0112012-Valor total a pagarR$1.565,82Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.437,74 - Juros: R$ 58,94 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 197070/2011 Sacado: MARlDNRODOLFO ROSA Endereço: RUA OSVALDO GLATZ 40-

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-120 Credor: COOP DE ECON E CREDITO MUTUO DOS Portador: MC
SOM E ILUMINACAO lIDAME Espécie: DMI - N"Titulo: 000024 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
769,00 - Data para pagamento: 04/0112012- Valor total a pagar R$830,80 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 769,00 - Juros: R$ 1,79 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 196937/2011 Sacado: MAT.CONSTRUCAO CONTE lIDA ME Endereço: R ROBERTO
ZIEMANN 3593 - Iaraguã do sul-se - CEP: 89255-300 Credor: MARCOS BRORING ME Portador: - Es
pécie: DMI - WTitulo: 12038/039 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 398,78 - Data para pagamento:
04/0112012-Valor total a pagarR$476,95Descrição dos valores: Valor do título: R$ 398,78 - Juros: R$ 9,03
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 197125/2011 Sacado: NELlNHO FElLER Endereço: RUA HENRIQUE BUTZKE 993 -

JARAGUADO SUL-Se - CEP: 89260-643 Credor: DAllA ROSA & DE QUADROS lIDA Portador: - Es

pécie: DMI - N" Titulo: 1523/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.069,00 - Data para pagamento:
04/01/2012- Valor total a pagar R$6.151,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6:069,00 - Juros: R$
6,06Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 197138/2011 Sacado: Nll.S0 QUEUA Endereço: RUA FRANCISCO HRUSHKA 614 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: JARAGUAMOTOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Título;
5249/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 929,00 - Data para pagamento: 04/01/2012-Valor total a
pagarR$1.001,82Descrição dos valores: Valor do título: R$ 929,00 - Juros: R$ 2,16Emolumentos: R$1O,85
- Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 19691112011 Sacado: OINIA JACOBI Endereço: RUA CARWS OESCHLER 100 CASA
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-820 Credor. BANCO FlCSA SA Portador: - Espécie: eBI - N" Titulo:

9982128�-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.838,02 - Data para pagamento: 04/01/2012-Valor

•

Apontamento: 196924/2011 Sacado: ONSPCITWEBSOLUTIONS PROC. DE DADOS ir Endereço: C
PROCOPIO GOMES DE OUVElRA 400 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-201 Credor. ALTAIR ANTONIO
BORGES DE FREITAS ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 6729/04 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 336,00 - Data para pagamento: 04/01/2012- Valor total a pagarR$401,79 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 336,00 - Juros: R$1,23 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 19700112011 Sacado: RAFAELDEALMEIDAMARTINS Endereço: RUAHENRIQUEMAR
QUARDT 1516 - CZERNIEWICZ - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-078 Credor:VAIDOCIRHAASME Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 29651-1- Motivo: falta de pagamentoValor:R$139,20 - Data para paga
mento: 04/0112012-Valor total a pagarR$208,94Descrição dos valores: Valor do título: R$139,20 - Juros:
R$ 0,60 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197197/2011 Sacado: RENATA ALVARES GNANN Endereço: RUA GOVERNADOR JOR
GE LACERDA 100 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-390 Credor: BANCO RURAL SA Portador: IRENE
BANCO DE OSSOS E SANGUE Espécie: DMI - N° Titulo: 001346 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
744,60 - Data para pagamento: 04/0112012- Valor total a pagar R$811,39 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 744,60 - Juros: R$ 2,23 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196707/2011 Sacado: RESTAURANTE E lANCHONETE SS lIDA ME Endereço: RUA
HORACIO RUBINI 5605 SAlA01,02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-250 Credor: JARAGUASULINDUS
TRIALBRINDES LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2647/1 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$148,00 - Data para pagamento: 04/01/2012-Valor total a pagarR$223,80Descrição dos valores: Valor
do título: R$148,00 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 20,31

.

Apontamento: 197050/2011 Sacado: ROBERTO ORHEL Endereço: RUAPARANA 101 APTO 04 - Iaraguá
do SuI-SC - CEP: 89255-320 Credor: VAIDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 29484-
1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 747,50 - Data para pagamento: 04/0112012-Valor total a pagar
R$818,88Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 747,50 - Juros: R$ 2,24 Emolumentos: R$1O,85 - Publi
cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 196910/2011 Sacado: RODRIGO MARTINS Endereço: RUA OITO MAYER 66 CASA - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89252-530 Credor: BVFlNANCElRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo:
131043000 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.756,02 - Data para pagamento: 04/0112012- Valor
total a pagarR$1.920,86Descrição dosvalores: Valor do título: R$1.756,02 - Juros: R$ 91,89Emolwnentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$.18,05

Aptntamento: 196894/2011 Sacado: RONAIDO DE BORTOU Endereço: RUA PRIMO RONCHI, 50 -

VilA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-180 Credor: ARBORETO COMERCIO DE MADEIRAS
lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 4328 02/10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,00 -

Data para pagamento: 04/0112012- Valor total a pagar R$460,94 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 400,00 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 196986/2011 Sacado: SILVIA FARINHAS Endereço: RUA CARLOS EGGERT 171 AP 03 -

Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-330 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE D0 ID\JAl-VlACREDI
Portador: ENOCDE SOUZAME Espécie: DMI - N°Titulo: 02791/0002 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$l54,OO - Data para pagamento: 04/0112012-Valor total a pagarR$225,27Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 154,00 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$ W,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 196872/2011 Sacado: VIlSON VOlTOLINl Endereço: RUA RICARDO MARQUARDT 84
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-657 Credor: COMEROODEAREIAS CAMPESTRINllTDAME Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 001556 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$120,00 - Data para paga
mento: 04/01/2012-Valor total a pagarR$195,49Descrição dos valores: Valor do título: R$120,00 - Juros:
R$ 0,28 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Díligêncía.Rs 20,31

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foipublicado no jornal "OCorreio do Povo" na data de
29/12/2011. Jaraguá do Sul (SC), 29 de dezembro de 2011.

ManoelGustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 30

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ultima hora para economizar
Preços das
mercadorias devem
aumentar depois da
metade de janeiro.
Confira pesquisa
feita pelo Procon

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

'"

Etempo de vender material es-
colar. E o Procon de Jaraguá

do Sul recomenda aos consumi
dores a aquisição dos produtos
antes da virada do ano e logo no

início de janeiro para escaparem
dos reajustes que os preços rece
bem todos os anos após a meta

de do primeiro mês, devido à in

fiação. Para auxiliar a população,
o órgão do município fez uma

pesquisa de valores, buscando
indicar os itens mais baratos.

Depois da segunda semana

de janeiro, os preços dos mate

riais escolares devem ser reajus
tados entre 7% e 10%. "A pesqui
sa serve para que a população
tenha corno se organizar e se

informar de onde está mais ba

rato", explica o responsável pelo
Procon da cidade, Adilson Macá
rio, lembrando que dependendo
do local, a diferença de valores

pode ser de até 300%.
Além dos preços, Macário

ressalta algumas questões de se

gurança: "É importante verificar

qualquer dano ou defeito antes

de fechar a compra, e guardar

todas as notas fiscais para fazer
as trocas", orienta. Para Iader da
Silva, gerente de uma papelaria
localizada na área central da ci

dade, poucas famílias aprovei
tam para comprar antes da vira
da do ano, deixando para janeiro,

f\
mesmo com ajuste nos valores
das mercadorias. Além disso, de
acordo com o responsável pelo
comércio, como o interesse das

crianças tem muito a ver com os

personagens de desenhos que

marcam os produtos, a deman
da pelos. cadernos, mochilas e

estojos de setembro deste ano

deve ser reduzida. "Em três me

ses muda muito o personagem
Ida moda', e com isso, a merca

daria passada fica acumulada
nas lojas", comenta. Além disso,
embora seja mais barato, não há
mais procura por cadernos de

capa mole, afirma. "Todo mundo
prefere o capa dura, é mais caro,
mas dura mais".

Fone: 3375-0500)

PROC1JRA Segundo Jader da Silva, crianças
preferem produtos que levam a marca de

personagens de desenhos animados

Apontador
Borracha branca
Caderno brochura 48 folhas
Caderno brochura 60 folhas
Caneta esferográfica
Canetâhk gráSmll6 ti
'91«

'

Gornpa
Esquadro
Folha de Cartolina
Lápis de corll2 cores

Lápis preto
Papel Almaço 100 folhas

Papel sulfite - 100 folhas
Pasta com Grampo

'

Pincel ponta chata
Pincel ponta fina
PincelAtômico
Plástico p/encapar
Régua plástica

, Tesoura sem ponta
Tinta Guache
Transferidor Plástico

0,50
0,35
2,74
0,10
4,00
2,99,'

'

0,90
0,65
0,50
1,00
1,15
0,30
1,20
2,30
0,50

2,20
0,60
6,30
0,30
10,00
3,50
1,70
1,90
1,80
2,20
2,00
0,50
1,60
3,00
2,45

Preços dos produtos mais baratos e mais caros, independente
damarca, pesquisados pelo Procon de Jaraguá do Sul.

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

Apresentação: Tim Franc.isco

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

\

r

Manhã Shaw .. Das 9:00 h as 12:00 h
,

Variedades, prtmios e a

participaçãodo 'do ouvinte
Apresentação:' Jaque Rebouças

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

Apresentação: Marcelo Strack

www.bandfn199.coln.br
..
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ALIME�TAÇÃO

Comer fora está 10% mais caro
Clientes sentem no

bolso o aumento

dos alimentos,
principalmente
em restaurantes
e lanchonetes

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

.

"l Tocê pode deixar de consu

V mir qualquer coisa, menos

deixar de se alimentar, por mais
que o· bolso se esvazie. E como.
está caro fazer refeições fora de
casa! De acordo com o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística}, o IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consu
midor Amplo-15) subiu 6,56%

\

no acumulado deste ano e em

consequência disso a alimenta

ção fora de casa passou a ser 10%

mais caro em 2011.
Ficou 9,60% mais caro tam

bém fazer um lanche, assim
como tomar um café da manhã,
11,35%. Outra constatação está
relacionada ao consumo de be
bidas: enquanto a cerveja passou
a custar 14,34% a mais nos bares
e restaurantes, os refrigerantes
subiram 10.26%.

Entre os alimentos, os "vi
lões" foram o tomate, com alta
de 46,10%; café moído, 24,50%;
eIeite pasteurizado, 9,37%. No

contraponto estão o feijão ca�
rioca, 17,10% mais barato; feijão
preto, com queda de 12,97%; ba
tata inglesa, 11,79% a menos; e

o alho, com expressiva queda de

32,91% ao longo de 2011.
Em Iaraguã do Sul, os poucos

restaurantes, 'confeitarias, bares
e lanchonetes que se mantêm de

portas abertas após o Natal tam
bém não fogem à regra da alta
dos preços, fato que é constatado
pelos consumidores ..

Enfenneira ICátia Aguiar passou a reduzir
os lanches fora de casa já em 2010

MARCELE GOUCHE

Daniela e Antônio, com os três liIIios, reclamam da subida dos preçOs

Famílias constatam alta nos valores
A costureira Daniela de Oli - O operador demáquinas Ioseír

veira, 25 anos, nascida em Rio de Souza, 31, e a mulher, a profes
do. Sul e há quatro anos radicada sora Neila de Souza, 33, na mesa

em Jaraguá do Sul, ontem fazia ao lado, também reclamaram. Eles
um lanche na ala "Senadinho" - lanchavam com o filho de Ioseír,
da lanchonete Mime da Walter Luan, pouco antes de voltarem

Marquardt. Acompanhada. do para Joinville. "Em outubro, gasta-
.

marido, o mestre de obras Antô- mos R$ 12 e agora, R$ 14, consu-
.

nio de Matos, 39, e dos filhos Ana mindo pão de queijo, refrigerante
Beatriz, sete, Ana Carolina, seis e

-

e água mineral. Só lancho fora
do pequeno Nathan, de um ano quando saio do trabalho, ou vou

e quatro meses, ela entende bem para a faculdade: É um absurdo,
o quanto o preço dos alimen- não vale à pena", critica. _

tos subiu ao longo do ano. "Está Na praça de alimentação do
bem caro, sim. E não é só aqui, shopping Breithaupt, que ontem
em todo o lugar", observa. Já An- mantinha movimento constan
tônio de Matos garante que não te, as, reclamações continuam.
tem ideia de quanto gasta com A auxiliar administrativo Luzia
as refeições fora de casa. ''Ã gente Izabel Schmidt, 34, esperava a

sempre vem aqui. Soumeio 'mão entrega do pedido para lanchar'
aberta' em relação à comida. É o com o marido, o empresário Lin
que se aproveita, mas para falar domar Perón, e o. filho do casal,
a verdade, acho que aumentou Henrique, de um ano e meio.
bastante." "Tenho. notado principalmente

no mercado. O aumento está ab
surdamente alto em tudo.princi
palmente na carne bovina, leite,
laticínios. As frutas e as verduras,
também.". Para ela, "o rombo
seria bem elevado se almoçasse
sempre fora, porque comprome
temos 40% do nosso orçamento
com alimentação, principalmen
te por causa do Henrique".

A enfermeira Kátia Aguiar,
45, estava acompanhada da irmã .

, Rosiani, 52, e das filhas Luísa,
Laura e Laís. "Pelo menos duas
vezes por semana comemos fora.
Já deu para perceber que está
mais caro, e infelizmente o salá
rio não acompanha. Há uns seis
meses se podia sair mais vezes".
Ainda de acordo com' Kátia, a

cada refeição fora de casa o custo
gira em média R$ 50. "Estamos
fazendo mais batata frita em

casa, lamentavelmente", revela.

• A arrancada das liquidações de
eletrodomésticos e eletroeletrônícos
COIIl{�ÇOU na terça-feira, com a rede

.'

de lojâs Salfer, com q promoção "Buvi
primeiro", com até 75% de desconto, e
ontem cinco outras redes já anunciaram.
'íniciatívas semelhantes. Na rede de lojas
Breithaupt, com sede em Jaraguá do Sul,
a campanha "Fecha ano se estenderá até

o dia 31 de dezembro, com descontos
de até 70% para pagamento. à vista.
Até o. dia 30, o atendimento da loja do
shopping é das 8h àS22h"e no dia 31,
das 8h às 18h; com pagàmento até 24

parcelas no cartão Breithaupt,
NaColombo a remarcação. vai ate 30
de dezembro, e uma nova liquidação.'
estámarcadapara'4 a 6 de janeiro, com.

descontos de 40% a 70%, com atendimento'

por ordem de alegada, das 7 às 19 horas
Nas Casas Bahia, aspromoções são lançadas
diariamente e os descontos negociados,
com frete gratuito para os produtos em '

estoque. No Koerich, o torra-torra vai até 8
de janeíro, comprodutos pelametade do
preço. OMagazine Luizafazmistério, mas a"

liqui�ação deveacontecer êj.té 7 de janeiro,

emumúnico dia, com descontos de 20%a

50%, e previsão deparcelamento em até 23
,

vezes PO cartão, das 7 às 13 horas.
" Ontem o casal FernandaKuhn, 25, e
Reginaldo Shaia, 28, olhavamatentamente

as ofertas de televisores led, especialmente
. ummodelo.Toshíba, de R$ 1.190 por R$
R$ 999. "É áprimeira loja que estamos
passando', conta Fernanda.
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WlALENTOS OLÍMI'ICOS

SeU, o jaraguaense noGrandSlam
. \

Ainda juvenil,
tenista KaruêWiele
SeU é o 64° melhor
do país, segundo
a Confederação
Brasileira de Tênis

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

"/\ os 18 anos, ele é o atual mi
nInem 1.853 do ranking da ATP

(Associação.dos Tenistas Profissio
nais), atualizado na última segun
da-feira, dia 26. Sua melhor posi
ção foi um 1.242° lugar, em 23 de
maio deste ano. Já acumulou 2.488
dólares em premiação, somando
os jogos de simples e duplas.

Este é o tenista jaraguaense '

KaruêWiele SeU, que deu suas pri
meiras raquetadas aos .seís anos.

'Hoje, o 64° melhor tenista profis
sional do Brasil- segundo a Con

federação Brasileira de Tênis - de
fende o ItamirimClube de Campo,
de Itajaí, onde é treinado por 'patrí
cio Arnold, brasileiro que chegou
ao 115°1ugar no ranking daATP.

Seu ídolo na modalidade é o

suíço Roger Federer, considerado

CONMEBOL

Brasil foi
o grande
vencedor

A Conmebol, entidade
.

que comanda o futebol
naAmérica do Sul,
apontou o Brasil como
o grande vencedor do
continente em 2011. Para

chegar a essa conclusão,
,

a entidade computou
até torneio feminino de

'

futsal. O órgão elencou
as competições em que
a seleções brasileiras de
base e os clubes do país
triunfaram. Duas exceções
foram destacadas pela
entidade: a CopaAmérica,
conquistada pelo Uruguai,
e a Copa Sul-Americana,
vencida pela Universidad
de Chile. "Sem dúvida, o
ano foi um dos melhores
nas últimas temporadas
para o Brasil", diz trecho de
nota da Conmebol.

ARQUNO PESSOAL

Karuê SeU tem como principal arma o backI1and com as duas lnãos

um dos maiores tenistas de to

dos os tempos, com 16 títulos de
Grand Slam e um career Grand
Slam - vitória nos quatro torneios
do Grand Slam, recorde partilhado
com apenas cinco tenista.

SeU é destro e tem como prin
cipal jogada o "double handed
backhand" - um golpe com consi-

derável grau de dificuldade -, dado
com as duas mãos na raquete, de
baixo para cima, buscando jogar
a bola no contrapé do adversário.

Ao contrário da maioria dos
tenistas brasileiros, que prefe
rem o piso de saibro, SeU gosta
dos pisos rápidos. Foi em um

piso rápido que disputou em ja-

neiro a categoria Junior do Aus
tralian Open, onde acabou su

perado na primeira rodada pelo
norte-americano Sean Berman.
Nas duplas, chegou até a semifi-

, nal, ao lado do norte-americano
Mitchell Krueger,

Além do Australian Open, seu
terceiro torneio do Grand Slam, o

jaraguaense teve a oportunidade
de disputar em 2010 o US Open e

Roland Garros, sempre na chave
dos Juvenis. A atual temporada
não foi boa para SeU, que dispu
tou 11 competições, vencendo
nove jogos eperdendo 11.

Em 2012, terá como principal
desafio recuperar o espaço perdido
no ranking da Federação Interna

cional de Tênis, onde caiu da 33a

para a 134a posição entre os juvenis.
Condições para isso o atleta mos

trou ter. Possui·potencial para ser

um atleta olímpico em 2016 tam

bém' mas tudo dependerá de seu

desempenho nos próximos anos.
Neste ano, concorreuao Tro

féu Guga Kuerten, como atleta

revelação na sua modalidade.
De momento, curte as férias em

Balneário Camboriu, onde recar
rega as energias aproveitando os

momentos de folga para surfar e
jogar videogame.

Palmeiras

Grêmio contrata o volante Léo Gago, do Corítíba
DNULGAÇÃO/CORITIBA FBC

Ex·Coritiba, volante Léo Gago che9a ao
futebol gaúcho prometendo títulos

Nesta semana, o Grêmio
anunciou a contratação do vo-

'lante Léo Gago, que estava no

Coritiba. O jogador é o sétimo

reforço da equipe gaúcha para a

próxima temporada.
.

"Falei com o Paulo Pelaipe
(diretor executivo de futebol) e

com o Caio Júnior (treinador)
e meu objetivoé igual ao deles.

Queremos conquistar títulos",.
disse Léo Gago em entrevista à
rádio Gaúcha.

O jogador foi indicado pelo
técnico Caio Júnior, que foi con
tratado após a saída de Celso
Roth. O volante chega para repor
as saídas de Adilson, negoéiado
com o Terek Grozny, da Rússia,
e Willian Magrão, emprestado
para a Ponte Preta.

Além do Coritiba, Léo Gago
passou pelo Vasco, Avaí e Inter de
Limeira. Antes de Léo Gago, o clube
gaúcho havia anunciado as contra-

I

tações dos zagueiros Douglas Grollí
I e Sorondo, dos meias Marco Antô

nio e Felipe Nunes, e dos atacantes
MarceloMoreno e Kleber.

O presidente do Palmeiras,
Arnaldo Tirone, afirmou que o

clube precisa ter frieza para re

forçar seu elenco, jçí que seus

principais rivais já anunciaram
. algumas contratações.

"Temos que ter frieza, va

lorizar o nosso dinheiro. Nos
sa ideia é ter dois jogadores de'
cada posição", afirmou o carto

la. IINão adianta trazer jogado
res caros e esquecer do resto do

time", declarou.
Até aqui, somente o lateral

esquerdo Iunínho, do Figueiren
se, foi anunciado pelo Palmeiras.
"Gosto que nos menosprezem.
Assim a gente poderá surpreen
der a todos em 2012."
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.Operação

.Over Bar
intensifica
Até o fim do ano, blitzes serão
realizadas em bares e similares
nas cidades da região do Vale-

'

GUARAMIRlM

TITAPRETTI

A Polícia Militar de GuaraÍnirim
Il..intensifica nos últimos dias
de 2011 a operação "Over Bar". A
meta é evitar assaltos e furtos du
rante as festas de fim de ano. A

operação conta com um grupo
de policiais, comandado por um

oficial, que realiza varreduras em

bares e similares de Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba. "Ve
rificamos se o estabelecimento

-

- tem alvará e puxamos a ficha das

Ressoas que estão no local", afirma
o comandante daPM de Guarami

rim, major Iofrey dos Santos.
_

Nos últimos três meses, a Ope
ração Over Bar ideritificou 22 ba
res sem alvarás, cinco com alvarás
vencidos e três lugares foram fla

grados com jogos do bicho. Dos
locais sem alvarás, dois não regu
larizam a situação, foram fechados

e os proprietários respondem pelo
crime de desobediência. -

Na semana passada, urn ho
mem foi preso em Massaranduba,
após policiais verificarem durante
a operação, _

mandado de prisão -

em
-

aberto. "Identificamos todos
os frequentadores desses lugares.
Percebemos que muitos já têm

passagens por roubo e furto. Nós

guardamos a informação, a foto e

ficamos de olho", ressalta o major.
A intenção é coibir assaltos ou

identificar o mais rápido possível
os autores. Desde semana passada,
a operação foi intensificada e vá
rios bares já foram visitados. Desde
a semana passada, a Polícia Militar
intensificou também a fiscalização
de motociclista na região. "Pedimos
colaboração da comunidade. To
dos podem nos comunicar quando
observarem a presença de pessoas
suspeitas na rua. Precisamos evitar
assaltos e furtos", afirma.

Na semana passada, dois ho
mens armados assaltaram um

mercado em Massaranduba. Após
render ftrncionários e clientes, a du
pla fugiu com cerca de R$ 400 e 140
carteiras de cigarro. Eles seguiram
em moto preta _ sentindo a cidade
de Luiz Alves e ainda não foram lo
calizados. Na mesma semana, uma
mulher de 30 anos foi roubada por
volta das 21h, em Guaramirim. Ela
caminhava na região central da ci

dade, quando dois homens, que
transitavam em umamoto, estacio-

-

naram o veículo e mostraram à ví-
-

tima, urna arma na cintura. Eles le
varam a bolsa da mulher contendo
R$ 100. A guarnição da PM realizou

-

rondas na região,mas os criminosos
ainda não foram localizados.

MARCELE GOUCHE

Imprudência é ainda aprincipal causa demortes
'Atenção, motoristas! A impru

dência continua sendo a principal
causa de acidentes e fazendo víti
mas nas rodovias federais do Esta
do. Segundo a PRF/SC (polícia Ro

doviária Federal de Santa Catarina),
nos dez primeiros dias daOperação
Final de Ano 2011 (que se estende
até o dia 2 de janeiro), o número de
acidentes já superou o do ano pas
sado, comparando com o mesmo

período - do dia 17 a 26 de dezem-

bro. O número cresceu de 650 para
707, representando urn aumento de
aproximadamente 8,5%.

Já o número de mortes nas es

tradas também deve superar o de

2010. Isso porque até agora, o ba

lanço indica que o número de víti
mas é igual: 21 vidas perdidas em 18
acidentes fatais. Segundo a PRF /SC,
foram oito mortes na BR-470, sete
na BR-101 e seis na BR-282.

O período também registrou

aumento na quantidade de feri
dos: foram 392 no ano passado e

417 até o momento. A PRF divul

gou algumas observações impor
tantes sobre os acidentes fatais:
das quatro mortes por atropela
mento que ocorreram, todas fo
ram na BR-101. Dos 18 acidentes
fatais, em oito deles houve o en

volvimento de caminhões e nove

foram colisões frontais - também

'responsáveis por 12 das 21 mortes.
ÃRQUIVOOCP

Motoristas devem reclobrar·o cuidado nas� nesta época do ano
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, Estamos na estação mais descontraída do ano. ,E para' aproveitá-Ia ao máx'm é i portante t B

alguns cuidados. Segue algumas dicas:

- Protetor solar é fundamental. Deve ser aplicado meia hora antes da elposição ao sol e reaplicado a ca a 2 hora ,ap' s f) anho �e
mar ou piscina e a'prática de esportes. Crianças devem usar filtro solar específico.
- Evite a expesíção ao sol das 10 às 16 horas, quando a intensidade dos raios atinge seu máximo.
,- Use chapéus (ou bonés) e roupas leves. Óculos de sol e protetor labial também auxiliam ,na proteção.
- Use hidratante corporal após a exposição solar. .'

- O rosto também pede um cuidado especial. Mantenha-o limpa, tonificado e hidratada. Não esquscend de usar filtro sola ndos os
dias.
- NO$ dias quentes ocorre maior perda de líquidos e.minerais devido ao aumento da temperatura ,corporal e a transpiraçã'
excessiva. Deve ser aumentada, portanto, a ingestão de líquidos, corria água, sucos, bebidas isotônicas (repõem os sais min is) e
água de coco (bebida isotônica natural, excelente para a hidratação).
Cuide-se e

. Agradecemos a todos pela companhia neste ano que está terminando e desejamos um
Novo repleta de realizações e sucesso!

INFORMAMOS QUE ESTAREMOS DE FÉRIAS COLETI

D�A 24/12/2011 A 04/01/2012,. RETORNAN.DO NO DIA 05/01/

Manipulação de Fórmulas Médicas - Dermatológicas .. Odontológicªs �. Fitoterápicos - Ortomoleculares - Emagrecimento.

VEN�IA FAZER UM BES"'r [)RIVE

SUPER VALORIZACÃO DO USADO
,.

ENTRADA FACiliTADA
, 100 % F1NANC]AMENT()

A,f\JTES DE COMPRAR, COMPARE

Faça revisões em seu veículo requtarmente,

47' 3274'6000 Caraguá Auto Elite
.

_

A escolho perfeita
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