
Vida saudável
'Anvisa proíbe a venda de anfetaminicos

e lança campanha para estimular
população a buscarmétodos mais

saudáveis para perder peso..
Págin86

� RECIClE A INFORMAÇÃO. PASSE

Ii;� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

SEGURANÇA
NA PRAIA

Morador de Barra Velha há 20 anos, Rennes Ernesto da Fonseca (foto acima) está na sua ga temporada trabalhando como
salva-vidas. Para ele, prevenção e orientação são as palavras de ordem para garantir o bem estar dos veranistas. Página 5

Produçãojamguaense
ganha destaque emSP

Anoficarámarcado na
história do handebol

Peemedebistagarante
repassepara o Femusc
GOVERNADOR E,..EXERcíCIO, EDUARDO PINHO

Moreira, confirmou ontem ao deputado Carlos
Chiodini R$ 500mil para a sétima edição do
Festival de Música de SC, que ocorre de 22

de janeiro a 4 de fevereiro. Página 7

EM ·201" O HANDEBOL FEMININO DE .JARAGUÁ DO

Sul, comandado pelo professor Marcelo Millani,
conquistou dois títulos inéditos. Estrutura de
treinamento contribuiu com os resultados

positivos no ano que passou. Página 14

MOSTRA "RECORTES E EMPILHAMENTOS DA

Paisagem Urbana", do estilista, figurinista
e fotógrafoMárcio Paloschi abriu o espaço
de exposição da Livraria Cultura, uma das
maiores do país. Página 9
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Lourival Karslen

Previsões para 2012
Continuamos analisando as projeções de 2012, na intenção de

oferecer algumas indicações para o ano que está começando.

Gastos no exterior
Completamos 2011 com a emissão de 840 mil vistos pelas
embaixadas dos EUA no país. Dada a demanda, o governo
americano já definiu a contratação de mais pessoal para 2012.
Os brasileiros estão descobrindo que, para alguns segmentos da
população, é mais barato pegar um vôo e fazer as compras nos
EUA do que comprar no Brasil. Enquanto por lá os preços estão em

queda e em promoção, por aqui eles só estão subindo. Enquanto isto
persistir, os aviões vão continuar lotados. Entre estes "turistas das

compras" aumenta o percentual de profissionais autônomos que
vão buscar novos equipamentos e suprimentos no exterior.

,I.

Indústrias
Embora a região continue
atraindo indústrias, boa
parte das já instaladas estão
utilizando um percentual cada
vezmenor de sua capacidade.
Em Jaraguá do Sul, temos o
fechamento dos mais de 800

postos diretos na Seara para
serem compensados pelas
'outras empresas. Isto não
será fácil, pois trata-se de um
contingente com outro tipo
de qualificação. A esperança
de que algum grupo venha
a adquirir as instalações e

retom-ar a produção fica
remota, se considerada
a nova redistribuição da

capacidade produtiva do
setor. Hoje existe capacidade
ociosa em torno de 20%.

Ouro
Embora sem o mesmo ímpeto
do passado recente, o ouro
continua como uma reserva de
valor e por isto alcançou uma
cotação inédita. Esta situação só

se reverterá caso o euro E; o dólar

alcançarem uma solidez que no
momento parece cada vez mais
improvável. Embora a cotação
deva permanecer alta, o ouro
agora já é uma aposta perigosa.

LOTERIAS
-DUPLASENA
SORTEIO W 1034

Primeiro sorteio

04 - 10 - 16 - 20 - 25 - 35

Segundo sorteio
06 - 22 - 26 � 33 - 38 - 45

QUINA
SORTEIO N° 2788
03 - 24 - 35 - 46 - 79

Mão de obra
o primeiro desafio de nossa
cidade é repor as vagas
perdidas recentemente
que não se limitam aos

trabalhadores da Seara.
Outras empresas estão
realizando cortes de forma
discreta e gradativa. Temos
um setor de serviços que
está se expandindo, mas
ele também depende da .

dinâmica da indústria.
Lembrando que o setor

rural também tem .granjeíros
para recolocar.

Selic
Quando promoveu a

queda da Selic o governo
tinha dois objetivos: um
declarado e outro oculto.
O declarado é estimular
o consumo através da

queda nos juros e o oculto
é diminuir o custo do seu

crescente endividamento.
Ambos os objetivos
trazem benefícios para
a economia e, portanto,
apenas uma improvável
explosão na inflação
poderámudar estes
rumos. Podemos esperar
novas quedas na taxa
básica de juros e uma

queda nos juros efetivos. Os
desdobramentos ainda não
deverão ser sentidos em
sua real extensão em 2012,
mas para os próximos
anos seus efeitos deverão
sermuito Dons. Como a

inflação estámais ligada à
cotação das commodities,
os riscos são aceitáveis.

I ÍNDICE PERÍODO

N
- SELIC 11% 30.NOVEMBRO.2011

D TR 0,130% 28.DEZEMBRO.2011

I CUB 1.127,75 DEZEMBRO.20 II

C BOVESPA • - 2,54% 28.DEZEMBRO.2011

A POUPANÇA 0,6134 28.DEZEMBRO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8720 1,8735 111 0,73%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7700 1.9100' .. 0%

E EURO (EMR$) 2.4241 2.4245 • -0,36%
S LIBRA (EM R$) 2,8954 2,8959 ,. -0,76'):'0

rcado
Ikarsten@netuno.com.br

Redes sociais
Os brasileiros - grandes simpatizantes das redes sociais -

estão cada vezmais presentes no Facebook. Embora outras
redes tenham seus adeptos, os brasileiros preferem se

concentrar em um só lugar e este, no momento, é o Facebook
No horizonte uma nova mania: Os smartfones, em especial o
iPhone estão se tornando uma extensão dos braços de jovens
e nem tão jovens. A profusão de alternativas proporcionadas
pela telefoniamóvel está mudando a forma de comunicação.
Agora que o 4S chegou ao país, o SIRI será o grande assunto
do ano, Isto vai afetar profundamente as redes sociais.

Inflação
Esta é uma previsão complicada, mas dificilmente o governo
terá sucesso na contensão da inflação abaixo de 5,5% a 6%. Para

que isto aconteça, é necessário que as cotações dos grãos caiam
no mercado internacional e que o real se mantenha valorizado.

Portanto, não esperem uma queda brusca na inflação. Se isto
acontecer, problemas muito graves estarão eclodindo.

Shopping
o comércio em nossa região passa por ummomento bom, apesar
.das queixas dos comerciantes. O consumo na cidade mantém-se em
um bom nível e a vinda de mais lojas é constante. Faz muita falta
a ampliação do Shopping Breithaupt - ou a construção de outro -

para que existam espaços disponíveis paramais estabelecimentos
comerciais. Caso isto não aconteça rapidamente, poderá ser tarde,
pois os consumidores estão cada vez mais freqüentando os espaços
comerciais de Joinville. Em Iaraguá do Sul caiu drasticamente a

oferta de espaços comerciais para venda ou locação. O rápido
esgotamento dos terrenos disponíveis é um problema para a
expansão das lojas ao nível da rua.

Gigantes
Embora tenha perdido um pouco de força, a
concentração de negócios continuará acontecendo e o

grande entrave tem sido a bolsa de valores que cortou
a fonte predileta de capitais para promover a expansão
dos negócios. Desta forma, apenas algumas empresas
melhor capitalizadas estão mantendo sua política de

aquisições. Os fundos de investimentos continuam _

em busca 'de negócios, mas com a crisemundial, estão
sendo bem mais cautelosos e por isto apenas negócios
realmente bons estão sendo cogitados. Ainda assim, a

, . .consolidação é uma tendência firme.

Turismo
Os estrangeiros estão
descobrindo o Brasil
com a super exposição
do país que está apenas
começando, em função
da Copa do Mundo e das

Olimpíadas. Os custos
no Brasil, namedida em
que o real se mantiver
menos valorizado, será
um estímulo adicional.
Continuamos atraindo
muito a atenção de
outros povos que, com
a convivência crescente
com brasileiros que estão
no exterior, ficam cada
vez mais interessados
em realizar esta viãgem.
Apenas a violência é que
inibe este desejo. Este ano
vamos bater o recorde
de recepção de turistas
estrangeiros.

PIB
Embora o governo tenha
comometa um crescimento

próximo de 5% para a

economia brasileira em
2012, um resultado acima
de 3% já serámotivo
para comemoração. O
agronegócio não tem espaço

_ para preços e volumes
maiores, a indústria vive seu

piormomento em anos, a

mineração não poderá contar
comum ótimomomento e

apenas o comércio não será
suficiente para dar conta da
tarefa. Enflm, mais um ano

de ajustes.

Logística
Ganhos estarão cada
vez mais vinculados a

uma.excelente operação
.logístíca e os portos
catarinenses estão se

tornando cada vez mais
relevantes. Um outro fator
é a legislação que exige
o retorno dos produtos
usados - a logística reversa
-, o que deverá tornar.
estas operações cada
vez mais sofisticadas e

relevantes. Este é um setor

que deverá apresentar
I

bons resultados em 2012.
.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

uiz Carlos Prates

v:ou recolhendo manchetes e não te

nho tempo nem espaço para comen
tar todas elas no devido tempo. O fato,
todavia, de deixá-las alguns dias para trás
não as faz perder o fôlego, o valor.

Dou um exemplo. Dia destes, em São

Paulo, tivemos mais uma corrida de São

Silvestre, um verdadeiro laboratório de
mentes e corpos. E um dos corredores
mais conceituados da prova, o brasileiro
Marílson dos Santos, fez uma frase inte
ressante. A frase não tem nada de novo

nem de especial, daí a sua relevância se

for bem apreendida, bem pensada e en

tendida.
Referindo-se à corrida, Marílson dis-

FILHA
Dizem que a ociosidade é a mãe de todos

os vícios. Sim, senhor, é! A ignorância, por
exemplo, que afunda a pessoa, é filha dileta
da preguiça. Quem sacode a preguiça, arrega
ça as mangas e sai para o combate, para as

leituras, para o suor do melhor esforço, será
um vencedor na vida. Todos podemos ser ven
cedores, menos, é claro, os preguiçosos.

CRISTIANO MIÜIFuD
WATZKO,ESTUDANTE

DE DIREITO

/\ cada ano que passa, cadaum de nós bus
l"\.ca respostas, e se pergunta por que certos
acontecimentos fazem parte do seu passado
e do seu presente e, além disso, queremos sa
ber o que futuro nós reserva, e normalmente

esperamos que tenhamos maneiras e mé
todos fáceis para solucionar os problemas e

enfrentar as dificuldades, porém nem sem

pre é assim que funciona, normalmente é da
maneira difícil que se constrói e se aprende a
solucionar os problemas.

Estes três fantásticos tempos (o passa
do, o presente e o futuro) proporcionam
a cada ser humano sensações e emoções
diferentes e únicas, por isso, faça que cada
momento da sua vida seja especial e único.

No início do ano cada um de nós, faz
suas promessas, entre elas estão: parar de

fumar, começar a fazer exercícios físicos,
.

investir em uma nova carreira, aprender
um novo idioma, e por aí vai. É uma lista
sem fim, com variadas promessas, cada um
com suas preferências e juras.

Antes de prometer pergunte-se a si

FALE CONOSCO

-

AI. MAO POSSO!
se que "Todo mundo sai do zero". Verda
de irretocável que precisa ser estendida

para a vida. Você já viu a largada de uma

prova de turfe? Todos os cavalos estão re
tidos atrás de um portão, uma grade. Ao

. toque de largada, abrem-se ao mesmo

tempo todos os portões. Daí em diante,
os melhores vão se distanciar, e o melhor
de todos vai ganhar.

Na vida é a mesma coisa, ainda que
muitos não aceitem essa verdade. Quan
do nascemos, todos, potencialmente
todos, nascemos com as mesmas con

dições de chegar na frente na corrida
da vida. Claro que alguns saem com as

vantagens do dinheiro familiar, das pos-

ELES

ses de pai e mãe. Essas posses vão ense

jar bons colégios, boa alimentação, boa
saúde, tudo. Mas isso não vai garantir à
pessoa o sucesso na vida. Graças a Deus!

Pobreza não é destino, é circunstân

cia, podemos vencê-la, devemos vencê-la .

Quem são os vencedores das São Silves
tres da vida? Os que se preparam, os que
suammuito, os que buscam boas técnicas,
os obstinados da fé. A diferença entre um

corredor e outro pode ser mínima, quase
imperceptível, não importa, o que importa
é chegar. A vitória está no "chegar", todos
podemos chegar. Só não chegam os que
desanimam no percurso, os que se dão por
vencidos e gemem: - Ai, não posso...

PERGUNTA
Vou dar aos guris e gurias alguns dias de

folga, mas tão pronto comece o ano letivo vou

lembrar que todos vão dar a largada ao mes

mo tempo, ninguém tem ainda notas altas ou

baixas, todos por igual.Ao longo do ano, é cla
ro, os vagabundos vão ficando para trás, estou
avisando. Só os vagabundos ficam para trás,
em recuperação ou pior que isso...

Guri, vamos imaginar que
o teu pai te faça a seguinte
pergunta: - "Quando tu as

sopras uma vela acesa ela se

apaga, certo? Onde foi parar
a luz, o que aconteceu com

ela?Responda. Ou vai lá den
tro e pergunta ao pai...

mesmo: "Serei capaz de ser fiel e cumprir a
minha promessa no ano que está pela fren
te?" Se a resposta for "não", pense duas ve
zes se vale a pena prometer, pois, ela pode
ser em vão. Porém se a resposta for "sim",
vá em frente. A vontade é a maior força do
universo. E acredite que a sua vontade irá
se transformar em realídàde,

Neste início de ano que tal fazer apergun
ta para simesmo: "O que eumais valorizo na
minha vida"? Ou seja, o que pode me trazer

mais felicidade, e a sensação de ter a minha
vida mudada. E em razão deste valor que
deve sair sua meta mais relevante para a sua
vida neste ano e nos que virão. Para cada pes
soa haverá uma, para um será construir uma

família, para outro é ter súa própria casa,

para outro será sua independência financei
ra, para outro será realizar uma viagem ines

quecível e por aí vai. Qual é a suameta mais
relevante? Responda para si mesmo e corra

atrás do que é mais importante para você.
Além disso, vale a pena parar uns mi

nutos e fazer a seguinte pergunta: "Quem

são as pessoas mais importantes na minha
vida"? Ou seja, vivemos em grupo e pratica
mente tudo que fazemos tem um impacto
sobre as outras pessoas e devemos levar
isso em consideração. Quem é importante
para você? Seus pais, seus amigos, sua es

posa (o), seu namorado (a), não importa
qual seja sua resposta, apenas saiba que
você pode contar com eles e eles também
contam com você, e com certeza, este

apoio pode ser essencial e necessário para
que você consiga cumprir suas promessas.

Caro leitor (a), saiba que a diferença entre o
possível e o impossível está na vontade huma
na. Por isso, pergunte-se: "Eu tenho vontade?"
A resposta só você pode dar para simesmo.

Albert Einstein já escreveu certa vez:

"Há uma forçamotriz mais poderosa que o

vapor, a eletricidade e a energia atômica: A
vontade".

Desejo boas promessas de Ano Novo

para cada um, e lembre-se sempre: se tiver
vontade você poderá cumprir todas as pro
messas que fizer.

PONTO DE VISTA

PROMESSAS"
PARA O ANO NOVO!

EDITORIAL

A DITADURA DO
EMAGRECIMENTO IUma sociedadeque
valoriza corposmagros
e "sarados" levamuitas

pessoasa buscarem regimes
e soluções "mágicas"para
perderpeso. Isso é umfato.
Eéjustamenteporcausa
do desespero daqueles que
estãofora dospadrões
estéticos convencionais
em perderpeso a qualquer
custo - depreferência
rapidamente e semmudar
de hábitos - queaAnuisa

(AgênciaNacional de
VigilânciaSanitária)
entrou em ação.

Caberá à Vigilância
Sanitária conferir
se as farmácias

retirárão
medicamentos com
esses componentes
das prateleiras.

Desde9dedezembrode
2011, entrou em vigor
aproibição das vendas
dosanfetamínicos
anfepramona,femproporex
emozidoLAgora caberáà
VzgilânciaSanitária conferir
seasfarmácias retirarão
medicamentos comesses

.componentesdasprateleiras.
Não ésegredopara
maisninguémdequeos

anfetamínicossão usados
como inibidoresdeapetite,
equeo uso indiscriminado
dessesmedicamentos, sem
critérios eprincipalmente
sem orientaçãomédica, causa
sérios riscosàpopulação.Os
endocrinologistasalertam
dequenão basta buscar

soluçõesmilagrosas,que
comprometema vi.da.É
precisosesubmeteraexames
clínicos,para nãoerrarno
remédioouna dose. Acima
de tudo,o que realmente
funcionaemumadietade

emagrecimentoéadquirir
hábitossaudáveis, comer
menosecriteriosamente, com
alimentaçãobalanceada
eexercíciosfísicos com
orientação deprofissionaisde
EducaçãoFísica.
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CONSUMIDORES

Procon alertapara os juros
abusivos no comércio
Órgão de proteção retoma
parcialmente às atividades
no dia 12 de janeiro para
processos administrativos

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

OCódigo de Defesa do Consumidor pre
vê que nenhuma loja pode cobrar mais

que 2% ao mês quando se atrasa uma con

ta. Mesmo assim, existem comerciantes que
chegam a cobrar II% de juros: Quando a

cobrança pelo atraso mensal extrapola os

2%, o consumidor deve procurar o Procon

(Programa deOrientação e Proteção ao Con

sumidor). O alerta é do diretor do Procon de

Jaraguá do Sul, Adilson Macário de Oliveira
Junior. "Por lei, os comerciantes só podem
cobrar até 12% ao ano", ressalta.

O diretor do Procon só faz uma ressalva: no
caso de financiamentos, em que existe contrato

prevendo a cobrança de índice maior de juros.
Adilson também esclarece que existem casos em

que as lojas cobram a chamada "taxa de mora",
que não é regulamentada. Nesses casos, é pre-

.
ciso avaliar. "Quando for assim, é preciso levar o
caso ao Procon para se fazer uma análise. Cada
caso é diferente do outro, porque pode ser um

atraso de três dias ou seismeses", exemplifica.
O diretor lembra que o órgão entrou em

recesso dia 23 de dezembro de 2011, e volta
rá a atender o público de 12 a 20 de janeiro,
com infraestrutura reduzida de atendimen

to, das 7h30 às llh e das 13h às 16h30, para
processos administrativos, orientações e

negociações amigáveis, .atendendo também
através do site procon@jaraguadosul.com.
br, e pelo telefone (47) 3275-3237. O retorno
completo será dia 23 de janeiro.

O diretor revela que o Procon local realiza
média de 60 atendimentos diários, incluindo
telefonemas e contatos por endereço eletrônico,
e de 400 a 450 atendimentos mensais. As maio
res reclamações estão relacionadas a defeitos de

produtos, em que 75% dos casos são resolvidos

amigavelmente com os lojistas, sem necessida
de de abrir processo. Em segundo lugar estão as

reclamações de telefonia, convencional emóvel,
e ainda de serviços de internet.

Sistema nacional
Adilson Macário afirma que a adesão ao

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
que evitará conflitos'entre consumidor e for
necedor; deve passar a operar em breve. "Va
mos providenciar logo que retomarmos com a

infraestrutura completa. Também prendemos
trabalharmais as situações preventivas, inten
sificando a fiscalização e educando os consu

midores sobre seus direitos". Informações adi
cionais no site do Ministério da Justiça, pelo
wwwrnj.govbr, no linkProcon.

o diretor AdilsonMacário projeta adesão ao sistema nacional de infonnaÇões ainda este ano

<.'

.� Tabelionato Griesbach EDITAL DE INTIMAÇÃO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
_�r, Notas e Protesto ESTADO DE SANTA CATARINANovo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380'Centro 89251-201- JARAGUADO SUL- SC NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDl1l\LDE lNTIMAÇÃO DE PROTESTO Nos termos do artigo 15 da Lei
9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGIISC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto
neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar

desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto

eouoferecerpor���3�b��'lf=�do prazo legal.

Apontamento: 197527/2011 Sacado: ANGUlAR FOTO E V1DEO LIDA

Endereço: R RElNOLDO RAU 60, SL 404 - CENTRO - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: QUADRlSOM COMERCIO DE EQill
PAMENTOS FOTOGRAFICOS Portador: - Espécie: DMI - W Titulo:
1305/006 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 475,64 - Data para pa
gamento: 10/0l/2012-Valor total a pagarR$548,71Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 475,64 - Juros:R$ 7,76Emolumentos: R$10,85 - Publica
ção edital: R$23,IO Condução: R$21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197523/2011 Sacado: B�NCA CR1ANCA BRECHO E
PONIA Endereço: RUA CEL PROCOPIO GOMES DE OUVEIRA, 140 - la
raguá do SuI-SC - CEP: 89251-201 Credor: BANCO SOFISA SA Portador:
DARDARACOMERCIO IMPOR1ACAO E EXPOR1ACAO Espécie:DMI- N°
Titulo: 011040/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 888,59 - Data para
pagamento: 10/01/2012- Valor total a pagarR$956,26Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 888,59 - juros:R$ 2,36Emolumentos: R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197528/2011 Sacado: BAZAE E PAPELARIA AQUARELA
=AME Endereço: R CARWS EGGERT 129 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89256-330 Credor: REVAL ATACADO DE PAPELARIA =A Portador.
- Espécie: DMI- N° Titulo: OI 548844C - Motivo: falta de pagamento Va
lor. R$ 203,17 - Data para pagamento: 10/01/2012- Valor total a pagar
R$275,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 203,17 - Juros: R$ 0,74
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 '

- Diligência: R$15,76

Apontamento: 197605/2011 Sacado: CENTER CAR CENTRO AUTOMO
TIVO L Endereço: RUABERNARDO DORNBUSCH, 1611- SALA 04 - Ja
raguã do SuI-SC - CEP: 89256-100 Credor: EURO WL C INFORMATICA
=AME Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 117 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 98,00 - Data para pagamento: 10/01/2012-Valor total a
pagarR$I68,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 98,00 - Juros: R$
0,49 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação 'edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 197510/2011 Sacado: COMERCIAL MUITI SOM =A
Endereço: RJOAO PLANlNSCHECK 1424 - JARAGUA DO SUL - CEP:
Credor: AU1ü ELETRlCA GEVOCAR=A Portador: - Espécie:DMI- N°
Titulo: 1895 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$165,84 - Data para pa
gamento: 10/01/2012- Valortotal a pagar R$236,33 Descrição dos valores:
Valor do titulo:R$I65,84 - Juros: R$ 0,60Emolumentos: R$10,85 - Publica
ção edital:R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197604/2011 Sacado: COMERCIAL MUITISOM lIDA

Endereço: RUA JOAO PLANlNCHECK 1424 - NOVA BRAS - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89253-090 Credor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL
DEMOTORES CUMM Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 0003298403

- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 955,41 - Data para pagamento:
10/01/2012-Valor total a pagarR$L027,52 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 955,41 - Juros: R$ 2,22 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 23.10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197629/2011 Sacado: COMERCIAL PIBI=A Endereço:
RUA VICTOR ROSEMBERG 384 - VILA LENZI - JARAGUÁ DO SUL-SC -

CEP: 89252-400 Credor: MAURI DAlMOLlN & CIA=A ME Portador:
, Espécie:DMI- N° Titulo: 6823/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
117,50 - Data para pagamento: 10/01/2012-Valor total a pagar R$191,59
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 117,50 c Juros: R$ 0,39 Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$18,05

Apontamento: 197630/2011 Sacado: CRISTIANO SCHEUER Endereço:
GUILHERMEWEGGE 240 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89251-610 Credor.
SllMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 53091'005 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$263,00 - Data para pagamento: 10/01/2012-
Valor total a pagar R$328,92 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
263,00 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital:R$ 23,10
Condução: R$ 21.70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197521/2011 Sacado: LABEllA PIZZAEMASSA Endere
ço: RUA PAULO KRAEMER 142 - AGUAVERDE - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89252-400 Credor: GRANJASANTA CRUZ lIDA Portador: - Espé
cie: DMl- N° Titulo: 24579083537 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
366,00 - Data para pagamento: 10/01/2012- Valor total a pagarR$440,51
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 366,00 - Juros: R$ 1,58 Emolu
mentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$17;28

Apontamento: 197034/2011 Sacado: MAlK LUIZ RIBEIRO ME Endereço:
RUA EXP ANTONIO CARWS FERRElRA 850 SALA 04 - Iareguã do Sul-SC
- CEP: 89252-168 Credor: DMSYSTEM MATERIAIS E SERVlCOS =A
Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 13821/1-Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 333,92 - Data para pagamento: 10/01/2012- Valor total a pagar
R$400,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 333,92 - Juros: R$I,33
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,1 O Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 9,66

'

Apontamento: 197896/2011 Sacado: MARILDA FERNANDE5 PETERS

Endereço: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 855 - APTO 2 - Jj\_::
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701 Credor: COOPERATIVA DE CRE
DITOVALE DO ITAJAI-VlACRED! Portador: COND ED MENEGOTIT Es

pécie: DMl- N° Titulo: 0104/0001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
442,09, - Data para pagamento: lO/O! /2012-Valor total a pagarR$508,n
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 442,09 - Juros: R$ 1,32 Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 9,66

Apontamento: 197887/2011 Sacado: PROJETO REAL !MOVEIS E RE
PRE5ENTA LIDA Endereço: R DONALDO GEHRING 145 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: GUMZ COND\BILIDADE E CON
SUllDRIA EMPRESA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 9200115359
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 430,00 - Data para pagantento:
10/01/2012- Valor total a pagar R$496,60 Descrição dos valores: Valor do

titulo: R$ 430,00 - Juros: R$I,29 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edi
tal:R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197519/2011 Sacado: RVM COSMETICOS =l\:ME En;
dereço: BERNARDO DORNBUSCH ,SALAOI 719, BAEPEND!- JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: JJP INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS II Portador: SUPERAUTO PROD AUTOMOTIVOS=AEs

pécie: DMI - N°Titulo: 436 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 542,40
- Data para pagamento: 10/01/2012-Valor total a pagarR$613,73 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 542,40 - Juros: R$ 1,44 Emolumentos:
R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 197538/2011 Sacado: TRANSPORTADORA NTEMAR
LIDA Endereço: R MANOEL POVOAS FILHOS SL B 35 - NOVA BRA
SILIA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-020 Credor: ART DRAW

COMUNlCAÇAOVISUAL LrDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
NFE 560-4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 678,00 - Data para
pagamento: 10/01/2012- Valor total a pagar R$749,02 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 678,00 - Juros: R$ 1,13 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 197793/2011 Sacado: VANESSA GONCALVES Endere
ço: RUA AFONSO NAGEL,62 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-525
Credor: ALL CEBEL E IDIOMAS LTDA ME Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 1487 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 85,00 - Data

para pagamento: 10/01/2012- Valor total a pagar R$157,48 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 85,00 - Juros: R$ 1,07 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$15,76

Apontamento: 197532/2011 Sacado: VENI1JRI TRANSP.=AME Ende
reço: R GIOVANIVlCEl'fII54 - IARAGUADO SUL - CEP: Credor. BANCO
PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 45380jl85 -

Motivo: falta ge pagamento Valor. R$ 35533,73 - Data para pagamento:
10/01/2012- Valor total a pagar R$38.067,29 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 35.533,73 - Juros: R$ 2,463,67Emolwnentos: R$LO,85 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197540/2011 Sacado: VIEMRA COM. DE ARIlGOS DO
VESTUARIOli Endereço: RUA PREE JOSE BAUER 838 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89254-175 Credor: INCXIEX INDUSTRIA DE ACABAMENlD
TEXTIL=A Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 5027140-01- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 477,73 - Data para pagamento: 10/01/2012-
Valor total a pagar .R$551,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$
477,73 - Juros:R$l,ll Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$23,10
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 05/01/2012. laraguã do Sul (SC), 05 de

janeiro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de titulos publicados: 17
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OPERAÇÃO VERANEIO

Com o foco
"_,,

naprevençao
de incidel1tes
Na atual temporada, os salva-vidas
de Barra Velha orientaram 82,9 mil
pessoas sobre perigos do mar

BARRA VELHA

ALEXANDRE PERGER

Amudança de foco na Opera
ção Veraneio dos bombeiros

militares, que vem acontecendo
nos últimos anos, com a atenção
mais voltada para a prevenção,
tem se mostrando eficiente. Ne
nhuma morte por afogamento
foi registrada de outubro de 2011
até ontem no balneário de Barra
Velha. De outubro de 2009 a abril
de 2011, quatro pessoas morre

ram. Os casos mais registrados
são de arrastamento - 63 banhis
tas foram arrastados pela corren
te marítima.

Esse balanço parcial é fruto
do trabalho de prevenção feito
na operação. Na atual tempora
da, 82,9mil pessoas já receberam
orientações dos salva-vidas nas

para atender

sete praias de Barra Velha. Entre
2010 e 2011, o número de vera

nistas orientados foi de 102,2mil.
Esse trabalho acontece quando o

salva-vida observa alguém em '

situação de possível risco e avisa
sobre os perigos de tomar banho
naquele local.

Foram formados 60 salva
vidas para trabalhar nas sete

praias de Barra Velha. Por dia,
36 profissionais se revezam nos

11 postos criados, sendo no mí
nimo dois salva-vidas em cada

posto. "Quanto mais salva-vi
das, melhor, m:as estamos com

um número ideal para atender
a demanda da cidade", diz o co

ordenador de praia do Corpo de
Bombeiros de BarraVelha, solda-
do Carvalho.

Para facilitar o trabalho dos
salva-vidas, a principal orien

tação é que os banhistas procu
rem nadar próximos aos postos,
para que dê tempo de chegar o

socorro. O coordenador também
aconselha que as pessoas res

peitem a sinalização. Quando há
bandeira vermelha, significa que
há buracos e forte corrente marí
tima no local. Já a bandeira verde
sinaliza que a área é própria para
o banho.

Aprovados
. pelos banhistas

O comerciano paulistano
José Leite, 54 anos, aproveita o

verão em Barra Velha há cinco
anos e aprova o trabalho dos sal
va-vidas. "Eles sempre trabalham
bem, quando vim aqui nunca
vi nada, nunca tem problemas
sérios", avalia. Há mais tempo
curtindo o sol em Barra Velha -

cerca de 30 anos -, o assistente
administrativo Lucia Rogério da
Silveira, 54 anos, também gos
ta da atuação dos salva-vidas' e
considera como principal virtu
de o trabalho de prevenção. "Eles
sempre passam orientando o

pessoal e pelo que podemos ob
servar, são sempre ágeis.

FOTOS EDUARDO MONTEClNO

Banhistas nàPraia d" Tabuleiro também são orientados pelos saIva·vidas

Trabalhando há oitos anos

para salvar vidas nomar
Há 20 anos, quando saiu de

Taubaté (SP) e foi morar em Barra

Velha, a convivência com o mar e

a areia era meio forçada. A relação
começou a mudar depois que ele

ganhou de presente uma prancha.
A partir daí teve início a paixão
pela água e pelos exercícios físi
cos. Hoje, Hermes Ernesto da Fon
seca, 28 anos, está indo para a 9a

temporada como salva-vidas em

BarraVelha, trabalho que ele con
cilia com a faculdade de Educação
Física e as aulas que ministra em

urna escola particular.
Quando começou a trabalhar

nos postos de salva-vidas, Her
mes conta que a preocupação
era apenas o salvamento, mas

que hoje, o foco é a prevenção e a

orientação. "Orientar as pessoas
é uma forma de salvar a vida das

pessoas e evitar que situações de
risco sejam criadas. Nossa prin
cipal meta e dar orientação para
os turistas", afirma. Sua principal
motivação foi o salvamento de
vidas. "Isso é o mais gratificante
paramim, ajudar as pessoas", co
menta Hermes.

SATISFEITO Comerciário José
Leite.avaIia positivamente o
trabalho de prevenção

SINALIZAÇÃO
APROPRIADA

Bandeira Vermelha:
Indica que o local está
com buracos e forte
corrente de retomo.

Bandeira Verde:
Local próprio para o banho
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ção balanceada e atividade física
semanal.

ANFETAMÍNICOS

Anvisa suspende comerciaIização
Campanha da
agência pretende
estimular população
a buscarmétodos
mais saudáveis

para perder peso

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Poções mirabolantes para
emagrecer e o uso indiscri

minado de medicamentos como
os feitos à base de Anfetarnina
e Sibutramina, podem trazer

complicações se utilizados sem

orientaçãomédica. A ausência de
dados positivos e eficácia desses
remédios fez com que a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária

. (Anvisa) cancelasse os registros
dos anfetamínicos, usados como

inibjdores de apetite, e definisse
regras mais rigorosas para os si

butramínicos, que continuam no

mercado. Em 9 de dezembro de
2011 entrou em vigor a proibição
das vendas de três anfetamíni
cos: anfepramona, femproporex
e mazidol.

De acordo com informações
divulgadas pela Anvisa, a decisão
havia sido tomada em outubro,
mas passou a valer em dezembro,
pois a agência deu um prazo de 60

ORIENTAÇÃO
Exercícios
para minar
gorduras
o profissional de Educação
Física, Gunter Ramalho,
conta que a maioria dos
alunos quando procuram a

academia e estão tomando
medicamentos para
perder peso, camuflam
o uso. "É difícil para nós

detectarmos", afirma. Há
também, conforme Ramalho,

--

os alunos que vão à academia
sem ter passado pelo médico.
"Nós sempre orientamos a

procurarem um especialista",
diz. O instrutor lembra que
para os interessados em

perder peso, o recomendado'
são exercícios aeróbicos.
"Não dá para esquecer
que emagrecer é 60%
melhorar a alimentação e

40% a prática de atividades
físicas", conclui.

FOTOS MARCELE GOUCHE

Jovem se arrepende de ter utilizadomedicamentos sem orientaçãomédica

dias para a adaptação. No dia 27

de dezembro do ano passado, o
órgão de saúde lançou urna ação
de comunicação para esclarecer
a população sobre a retirada dos

inibidores de apetite _de circula

ção. Na primeira fase, a campanha
está sendo veiculada em rádios de
nove capitais. A partir do próximo
mês, inicia a segunda fase da ação.

Propagandas para TV serão difun
didas em rede nacional. Além de

alertar, o objetivo da campanha é
lembrar que a melhor maneira de

emagrecer envolve urna alimenta-

Orientação
O endocrinologista Luiz Antô

nio deAraújo afirma que para per
der peso é preciso, antes de tudo,
estar disposto a urna mudança
de estilo de vida. "Se não houver
vontade de mudar, a pessoa pode
passar a vida toda tentando sem

sucesso", diz. Segundo Araújo, o

. primeiro passo para o emagreci
mento saudável é consultar um

especialista, ou seja, um endocri

nologista ou um clínico geral de
confiança. Este profissional fará
urna avaliação clínica e labora
torial para observar as necessi
dades do paciente. Com base no

resultado, o médico encaminhará
o paciente para um nutricionista
e urna atividade física adequada.
Caso o paciente' tenha Iimitação
para exercícios físicos, ele é orien
tado a fazer fisioterapiã. Con
forme Araújo, em função do uso'
indevido desses medicamentos,

- pacientes que precisam do remé
dio - e o tinham como auxiliar no
tratamento - serão prejudicados
pela suspensão da venda. "Hoje, o
médico trabalha cada vez menos

com moderadores de apetite, mas
quem precisa ficou à mercê das
decisões da Anvisa. As sociedades
de endocrinologia não concorda
ram com a decisão", declara.

[ovemaínda sofre
com efeitos colaterais

ProfesSor Gmder afirma que sempre orienta
seus alunos a procurar um especialista

Uma jovem de 21 anos, que
preferiu ter sua identidade res

guardada, começou a tomar an

fetaminas aos 16 e as utilizou por
dois anos. A jovem se arrepende,
pois como não teve orientação
médica sofreu fortemente com

os efeitos colaterais. Atualmen
te ela pesa 51 kg, quando deci
diu se automedicar tinha 66 kg e

chegou a pesar 42 kg. "Não parei
mais de emagrecer, meu estôma

go rejeitava tudo e eu não comia
direito. Hoje faço tratamento

para engordar, tenho problemas
estomacais' e nunca mais tive o

mesmo apetite", conta.
O início de tudo foi quando a

jovem, encaminhada na carreira
. de modelo e realizando campa
nhas para indústrias do vestuário
de Jaraguá do Sul, começou a en

gordar e estava insatisfeita com

seu peso. "Assim que caí namalan

dragem do remédio para emagre
cer", recorda. Ela lembra que certa

vez passou sete dias'no hospital
com fortes dores de cabeça: "tudo
porque eu não comia", diz.

Nos primeiros meses, a jovem
não contou para amãe que estava
usando anfetaminas. Mas, a mãe
descobriu assim que a filha ficou
doente. "Aí, tive de confessar",
diz. Além do tratamento para en

gordar, a jovem pratica exercícios
físicos: frequenta a academia, faz
caminhada e joga futebol. E, com
orientação médica, conta com

suplementos e medicamentos

para abrir o apetite. "Jamais faria
de novo. Foi uma situação triste

para mim", declara.

A maioria dos alunos

quando procuram
uma academia
e estão tomando
medicamentos

para perder peso,
camuOam o uso.

,-
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Plenário
Daiana Constantino - Interina

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Na capital do Estado, ontem, o
deputado Carlos Chiodini (PMDB)
se reuniu com o governador em
exercício, Eduardo PinhoMoreira,
para tratar especialmente sobre o
apoio financeiro à sétima edição do
Femusc (Festival daMúsica de Santa

Catarina), que acontece entre os dias
22 de janeiro e 4 de fevereiro.
A conversa teve resultado positivo
com o governador garantindo a

destinação de R$ 500 mil para

Saúde do vice

o festival, cumprindo então a

promessa feita porRaimundo
Colombo no ano passado.
Também, na oportunidade,
Moreira confirmou sua presença
em Iaraguâ do Sul, para
prestigiar uma das noites do
evento. O deputado aproveitou
para convidá-lo a participar da
abertura desta edição.
"Após sete anos de atividades
ininterruptas, os cursos do

festival atraem hoje, mais de 1300

inscrições anuais, provenientes de
28 países e 15 Estados brasileiros';
disse o deputado. "Iaraguâ do Sul
deve se orgulhar de ser sede de um
evento tão importante e de grande
destaque, que já em 2011 ganhou
mídia nacional. São participantes
de vários países que, por alguns
dias, tomam a cidade a capital da
música, da cultura, sem contar a

questão educativa':

,�aborot6rio. _

A.ienz,,��J
..

Aos 71 anos, o vice-presidente da República,
Michel Temer, passou por cirurgia para a retirada
da vesícula nesta semana e passa bem. Em

setembro, o vice-presidente foi internado em São
Paulo devido a uma intoxicação alimentar que
evoluiu para um quadro de desidratação.

Bastidores
Gildo Alves (PPS) é um dos nomes cogitados para ser o

candidato a vice de Cecília Konell na corridamajoritária que
acontece emoutubro, Mas, antes amandatária precisará acertar
as contas com a justiça, pois seus direitos políticos foram
cassados por três anos por ela ter nomeado a irmã Carmelita

para cargo gratificado sem que exercesse a função.

LULA EM TRATAMENTO
Esta foto mostra uma das primeiras vezes que o ex-presidente Lula se expôs publicamente sem
os cabelos e a barbá, O ex-presidente iniciou os tratamentos contraUm câncer na laringe em
novembro passado e rapidamente a notícia da sua doença despertou sentimento de raiva em
alguns sujeitos, e o respeito que se costuma ter pelas pessoas doentes não foi posto em prática
neste caso. As coisas ruins desejadas ao ex-presidente Lula não valem ser mencionadas.
Mas, um dos pontos relevantes a ser analisado no caso da doença do petista é a perda
'das suas principais características, as quais o acompanharam ao longo de anos na sua

trajetória de vida política. Nesses aspectos de Lula, era possível identificar o nordestino
pobre, metalúrgico, sindicalista, grevista, militante do PT. E teve quem o associou a um

comunista. Com ou sem barba e cabelos, Lula continua uma forte figura pública no
cenário político, mantendo-se corno um bom articulador. Ontem, o petista passou por
sessões de radioterapia que fazem parte do tratamento contra o câncer. Lula récebeu uma dose
de medicamentos quimioterápicos que têm a função de potencializar o efeito da radioterapia.
Ele deverá ser submetido amais 30 ou 35 sessões durante seis a sete semanas.

Agora é lei I
Ontem, a presidente Dilma Rousseff
sancionou com vetos a Lei de
Mobilidade Urbana que institui a
Política Nacional de Mobilidade
Urbana, priorizando o transporte
coletivo para amelhoria no ácesso

e deslocamento de pessoas e cargas
dentro do município. Entre os

vetos está a proposta de revogação
da gratuidade da utilização de

transporte público coletivo para
carteiros e fiscais do trabalho.

Após 100 dias da publicação, a
determinação entrará em vigor. Os
municípios que não elaborarem
o plano dentro do prazo terão
mais três anos para fazê-lo. Com o

planejamento, as administrações
poderão receber recursos federais
destinados àmobilidade urbana. A
nova determinação vale para cidades
com mais de 20mil habitantes. Estas

informações foram retiradas do
site do jornal Estadão.

.?"-

Encontro
Na próxima semana, partidos
de Iaraguã do Sul que apoiamo

governo daprefeítaCecíliaKoneD
(PSD) se reúnem paradefinir
as estratégias para aseleições
municipais deste ano.Seráaprimeira
rodada de conversasde 2012.

I
Verdes
Há três anos na presidência do PV
de Jaraguá do Sul, Adilson Macário
não será candidato na eleição de
2012 para se dedicar especialmente
à organização da estrutura do

partido. Ameta é eleger, no mínimo,
dois verdes para a legislatura de
2013. Hoje, na Câmara, Amarildo
Sarti representa a sigla.

Namoro político
Em Iaraguá do Sul, o namoro do
PSDB com o PMDB segue firme para
as eleições municipais. Há grandes
chances de sair casamento.

FOTOS OIVULGAÇÃO
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José Augü!no""#�
Caglioni

CANTINHO
DA SAUDADE
Wanderlei Modro

"[niciou a carreira de tenista em 1981 com o mestreArmandino

1 Caparelli, no Baependi. Era um garoto igual a tantos outros,
tinha sonhos e fantasias. Jogava se divertindo, se divertia jogando.
Extrovertido tinha grandefacilidade para fazer amigos e, ali no

saibro do clubeAzurra, conheceu Fábio Ronchi, que também jogava
um bolão. Tornaram-se grandes amigos e rivais dentro da quadra.
Cada qual com seu estilo. Wanderlei conquistou campeonatos,
torneios e o coraçãodos torcedores.

FOTOS DIVULGA"ÇÃO

WanderleiMOcIro· Um jovem que tinha sonhos e fantasias

OIOGADOR
Todos sabemos que nada se constrói da noite para o dia,
Wanderlei dedicava-se ao tênis com perseverança sem, no

entanto, abdicar dos estudos. Em poucos anos tronou-se um dos

principais tenistas de Santa Catarina. Não possuía a clava forte
na mão como Marat Safin, nem a arrogância de John McEnroe.
Tinha a categoria de Pete Sampras e o carisma de Guga Kuerten.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m

Lunender �� C
Grupo Lunelll

da C2UZWUm -

TÊNISSHOW
raquete, braço do seu braço, trans
mitia à bola não a força física, mas
a força platônica da ideia. A bola em

qualquer aceno atravessava a qua
dra como se fosse um facho de luz. Seu golpe
tinha potência, velocidade, mas não tinhamas-

sa. A massa que agride e estarrece. A bola dele
deslocava-se no ar com a sutileza das coisas
encantadas. Pura magia. O segredo dele?Wan

derlei hipnotizava todo mundo, o adversário e

o público, a começar pela própria bolinha. Daí,
tanta invenção. Só devaneios.

mm rtt rt,""""'."RP"_ Nmr=rem.'

OS SEUS GOLPES PREFERIDOS

Jogador plural, possuía uma enorme variedade de golpes, porém,
alguns do seu repertório ficarão eternizados namente e no coração
dos seus fãs. Backhand, pancada de direita. Drop shot, golpe dado
com efeito cortado, para que a bola aterrisasse perto da rede do lado
adversário. Lob, golpe dado sobre o adversário quando ele está próximo
da rede. Topspin golpe, com efeito, que faz a bola passar alta sobre a rede
para em seguida sofrer brusca descaída. Slice/Fatiar, golpe dado com a

raquete quase nahorizontal, como que "fatiando a bola".

Wanderlei Modro • Tenista clássico e carismático

Uma cidade entristecida
,

Na gélidamadrugada do dia 4 de junho de 1995,Wanderlei saiu
da Danceteria Thapyoka, em Timbó, para buscar a namorada.
Não chegou ao seu destino. Os seus troféus foram todos

esculpidos no tempo e no vento, no saibro e no piso sintético.
O seu jogo foi e sempre será uma fantasia de menino. É esta a

imagem que guardaremos eternamente em nossos corações,
bem ali, no cantinho da saudade.

Troféus e medalhas: .Ils suas conquistas foram esculpidas
.

no tempo e no vento, no saibro e no piso sintético
.

-

Conquistas
Venceu torneios e campeonatos
nas diversas categorias, participou
de Campeonatos Estaduais, Jogos
Abertos e do Circuito Nacional,
sempre com ótimo desempenho.

Carisma
Tinha uma enorme empatia com
o público, principalmente com
as crianças. Antes e depois dos
jogos passavamuito tempo se

divertindo com elas, batendo
fotos, brincando e distribuindo

autógrafos. Fazia tambémmuito
sucesso com o público feminino,
tinha namoradas mil.

Irreverente
Durante as disputasmais
importantes, aparecia com
uma prancheta contendo
estratégias que havia
elaborado para vencer os
adversários. Ninguém levava
muito a sério, sabiam que ele
era um tremendo gozador,
porém, namaioria das vezes
acabava campeão. Depois
dizia: eu avisei.

Mil em dez
Wanderlei era daquelas pessoas
que preferia vivermil anos em
dez, do que dez anos emmil.

Formação
profissional
Excelente estudante, fez o
primeiro grau nos Colégios
Divida Providência e São Luís, e
o segundo grau no Colégio Bom
Jesus, de Joinville. Formou-se
em EngenhariaQuímica pela
FURB. Recebeu o diploma pós
morte em 1986. Partiu quando
cursava o último semestre.
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oCORREIODO POVO
QUINTA·FEIRA, 5 DE .JANEIRO DE 2012

IMAGENS

o limite
entre o céu
eourbano
Mostradeartista radicado emIaraguâ
do Sul abre um dosmaiores espaços

. de exposição da capitalpaulista
SÁOPAULO

PEDROLEAL

produção artística de

Jaraguá do Sul ganhou
destaque nacional nesta

terça-feira. Amostra "Re
ortes e Empilhamentos
a Paisagem Urbana"

do estilista, figurinista e fotográfo
Márcio Paloschi abriu o espaço de

exposição da livraria Cultura, uma
das maiores do país, localizada na

AvenidaPaulista.
Expostas até o dia 15, as fotogra

fias são o resultado de uma pesqui
sa do artista sobre o espaço aéreo
urbano e a arquitetura. "Elas cap
tam a essência das cidades de São

Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro,
na questão da linha entre o espaço
construído e o espaço aberto", expli
ca Paloschi.Algumas das fotografias
jáhaviam sido expostas em julho do
ano passado, no Sesc de Jaraguá do
Sul, na exposição coletivaPretexto.

Produzidas com uma câmera

digital semi profissional, as ima

gens foram impressas em Chapa
TérmicaDigital. "Não é a impressão
em papel, eu mando reproduzir o
fotolito e gravo em chapa, que é o

que seria usado para reproduzir
em série. Assim eu consigo fotos de
4mx80 cm, onde se tem uma visão
bem ampla" explica. Resultado de
cerca de cinco anos de pesquisa, as
fotografias retratam o olhardo tran
seunte frente a paisagem urbana.

IMPRESSÕES
Ibtos Ietl:atam a sobreposição ela
arquiteturaUIbana como

espaço aberto natural

DIVULGAÇÃO/'A'""U"U1CIQ PALOSCFil

DIVULGAÇÃO/ENTRELINHAS

Contabilidade
Consu'toria Empresarial
�'Sr'��

"Eu queria reproduzir aquele olhar

comum, focado na linha vaga que
separa o espaço construido do es

paço aberto", define.
"Isso tudo tem um olhar muito

pessoal meu, é minha visão sobre
esse tema, fruto de uma pesquisa
extensa sobre a arquitetura, a esté
tica e os limites urbanos", conta. E
não foi só sobre o tema que Palos
chi pesquisou. Além de buscar in

formações sobre o assunto e locais

para fotografar, ele também pro
curou novas técnicas fotográficas,
antes de se decidir pela fotografia
digital e a impressão em ChapaTér
mica. "Meu processo não é algo que
euvá e saiaparaproduzir jápensan
do na exposição, são quatro, cinco,
seis anos tirando fotografias antes

que eu julgue que tenha o bastante

para umamostrá', comenta.
Esta não é a primeira exposi

ção de Paloschi em São Paulo. O
MOSTRA Material já havia sido exposto em Jaraguá no ano passado

artista já teve mostras em gale-
rias particulares anteriormente.
"O que me é de destaque é estar SERVIÇO
abrindo as exposições do ano em • O quê: exposição "Recortes e

um dos maiores espaços do gêne- empilhamentos da paisagem
urbana"

ro no país", comenta, As fotogra- •Autoria: artista plástico Márcio
fias estão entre os livros de Arqui- Paloschi
tetura e de Arte da livraria. Além • Quando: até o dia 15 de janeiro.
do trabalho que está em exposição - _. Onde: Avenida Paulista, 2073, Bela

em São Paulo, o gaúcho radicado Vista, em São Paulo / SP

em Iaraguá do Sul também foi au- -. Horário de funcionamento: das 9h às

tor do projeto "Terminal Central" �2h (de segu_nda a sáb�do) e das 12h
.

'
as 20h (dornrngos e fenados)

retratando as faces do povo jara -

•Acesso: gratuito
guaense. • Informações: (11) 3170-4033

g'JlfflZ@9iIJ'lIlZAlll'ffi_1M"

�197$
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SUDOKDRonaldo começa o

ano com dengue I: 9 3 5

6: 5 2
Ronaldo está com dengue. Foi o próprio
craque que revelou que está doente, em seu

Twitternamanhã de ontem. O jogador, que
passou o réveillon com a família naBahia,
postou uma foto sua tomando soro na veia
emum hospital e brincou: "Bomdia pra vc q
começou o ano comDengue!". O atleta já está
em recuperação, e afirmapassar bem.

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

cada linha e cada coluna;
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

5

2 �5! 1 i 4 6

7

··Ganho todo mês.
gasto todo mês··

Arnold volta a
. usar aliança
As tentativas deArnold Schwarzenegger
de reconquistar amulher, Maria Shriver,
podem estar dando certo. Depois de passarem
o Natal juntos, os dois foramvistos com as

alianças. Segundo o "RadarOnlíne',Arnold
foi visto com o anel de casamento na última

quinta-feira. JáMaria foi vista com a aliança
alguns dias depois, naúltima segunda-feira

:4

CarolinaDieckmann falou à revista
"Criativa" sobre sua relação com
dinheiro, que não ocupa umaposição
de destaque em sua vida. "Paramim,
nadamais é do que uma energia que
precisa circular. Se eu ganho todo mês,
gasto todo mês. O que eu não tenho
dinheiro para comprar, eu vou à luta.

DIVIRTA-SE

Antes que comece...
o sujeito chega em casa, tira os sapatos, senta no sofá, liga a TV e grita
pramulher:
- Claudete! Traz uma cerveja aí, antes que comece ...

A esposa não diz nada e entrega a cerveja.
Depois de dois minutos, o maiido volta a gritar:
- Claudete! Traz uns amendoins pramim, antes que comece ...
Amulher, impaciente, leva os-amendoins e volta, bufando.
- Claudete! Claudete! Só mais uma cerveja! Antes que comece, vai ...
- Chega! - grita ela, irritada - É sempre a mesma porcaria! Você chega em
casa, senta, liga a TV e ficame pedindo tudo'Você não me dá nenhum
valor, acha que eu sou uma mercadoria!
- Tá vendo só? - resmunga o marido - Já começou!

Birolli recusa
convite para peça
De acordo com o jornal "O Dia", Adriana
Birolli foi convidada pelo diretor Caco
Coelho para viverAlaíde na peça "Vestido
de Noiva", de Nelson Rodrigues. No
entanto, a atriz teria recusado o convite:

"Atualmente, Aguinaldo Silva tem

prioridade total naminha vida. Não
conseguiria dividi-lo commais ninguém",
teria dito Birolli ao jornal.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempolirme
"'

graças a massa
de ar seco
Massa de ar seco mantém o

tempo firme em boa parte do
Estado. No Leste e no Norte

catarinense, chance de chuva
fraca e isolada no início e

final do dia. No restante de
SC, dia ensolarado.

JARAGUÁ E REGIÃO
HOJE AMANHÃ
MíN: 17°C � MíN: 18°C

, .,.-
MAX: 27°C ' & MÁX: 26°C

SÁBADO DOMINGO

MíN: 18°C � MíN: 21°C.�
MÁX: 26°C

-
... _. MÁX: 27°C "'I'j I�

Calor volta
dêseoalorto

POUeG 'ck'Rva DOS
I'''

•.!Ut
prOXlmC'lfj; IQJ.US
A atuação de uma massa de ar seco
emais quente reduz a formação de
nuvens e diminui significativamente o

volume de chuva que a atinge o Estado,
que fica restrita as áreas mais próximas
ao Litoral como oVale do Itajaí e Serra.
No Oeste, o tempo continua seco

pelos próximos dias, o que favorece a

ocorrência de incêndios.

InstávelEnsolarado

@):
SEVOCt

CAÇADOR
O dia começa com sol

bloqueado apenas por
nuvens, que aumentam em

quantidade ao longo da
tarde. No linal da tarde e a

noite, chance de chuva. As

temperaturas licam entre
os 13'C e os 28'C.

r Com o tempo firme e a tendência
de dispersão das nuvens em todo
o Estado, as temperaturas voltam
a causar desconforto. Cessam as

temperaturas amenas que marcaram
a última semana de 2011, e volta o

calor desagradável. A recomendação é
evitar o sol direto, e procurar espaços
ventilados ou condicionados.

�-�
Parcialmente
Nublado

........-
CRESCENTE 1/1

9/1

16/1

NOVA 23/1

,II •
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niverso TPM
Elijane Jung universotpm@ocorreioclopovo.com.br

Vamos juntos
E'Spero que todos vocês tenham entrado em 2012 com alguma

esperança ou fé. Sei lá, acho que todo mundo naqueles
minutinhos que antecedem a meia noite olham para o céu e

pedem algo. Talvez os olhos atéfiquem marejados de lágrimas,
tamanha é aforça do pedido... Ou talvez algunsfaçam seus pedidos
brevemente, sem pensar ou acreditar de verdade, esperando apenas
uma vida boa e tranquila. Enfim, essa primeira coluna do ano
serve para dar as boas vindas a 2012. E dizer que vai ser um

prazer estarpor aqui com vocês. Com novidades...

Dica amaleras
AGiika lá do blog amaleras.blogspot.com fez um post pra lá de útil.
Quem aí acabou de voltar dos parentes quemoram no interiorzão e

quer agora aproveitar o restinho das férias emum lugar especial? Se você
anda estudando alguns lugarespra curtir o restinho da sua folga, aGiika
levantou as dezmelhores praias de Santa Catarina e colocou imagem e

descrição dos locais para você conhecer mais cada uma delas. Passa no
blog e confere a seleção de praias catarinenses. Bem legal!

Palavra de homem
"Nossos planos renascem a cada fim de ano como os nossos

melhores cúmplices. Nossos planos sabem que se os realizássemos à
risca a vida perderia a graça, seríamos perfeitos demais, estaríamos
todos magérrimos, malhados, gozando a saúde dos deuses ou dos
imortais ría ABL, seríamos todos um bando de Davids Beckhans e

Giseles. Nossos planos são muito bons, mas sinto muito por eles,
coitados, mais uma vez não serão cumpridos na íntegra no ano da
graça de 2012. Cumpriremos, no máximo, os 10% da humaníssima.
cota do possível, os 10% do garçom, justa medida ...

"

Cabeça de criança. A começar pelas brincadeiras e

como eles se dedicam a brincar, falando sozinhos e

com objetos, vivendo aquele faz de conta. E depois,
vai dizer que não é maravilhoso cada pensamento
deles, .cada palavrinha, perguntinha ou cada resposta
de criança?As perguntas exigem respostas e as

respostas são tão incrivelmente sinceras! Sem contar

na cumplicidade e lealdade das crianças ... Flash!

É.A TREVA
.

Beber uma cervejinha, pegar o volante e achar que
dirige melhor com umas canas na cabeça e que nada
vai acontecer com você. E quanta hipocrisia a gente vê:
gente pregando a consciência e que sai estrada a fora
com latinhas em umamão e volante na outra. Essa lei

-

seca não foi instituída pra bonito. Também não precisa
ser nenhum doutor ou gênio pra entender que o álcool
modifica os sentidos. Treva absoluta!

Lá lui eu...
Natal em família é sagrado, certo? Já na virada de
ano, os irmãos meio que se separam e vai cadaum

pra um lado. Novamente fui parar em Lages (quando
é bom, agente volta) e não teve nada de tocar gado
e recolher ovos de galinha. Dessa vez, a folia comeu
solta. Farra em sítio, zueira em balada, canseira em

Comece
devagar.

_.

• Paramuita gente, esses
são os últimos dias de

folga, pois voltam a pegar
no batente já na próxima
semana. É o meu caso e

mesmo sabendo que vem

pela frente um ano cheio de
. compromisso, confesso que
estou ansiosa para voltar ao
trabalho...

• Notícias da net: "Facebook
é causa de um em cada três
divórcios na Inglaterra.
Segundo levantamento,
33% dos pedidos de
divórcio no país citavam
a rede social; mensagens
inapropriadas e comentários
maldosos para ex são as

principais razões". Hum!

• Amanhã é Dia de Reis,
data da visita dos três reis

magos. Fora isso, é hora de
tirar aquele pisca-pisca que
fica ligado a noite inteira,
iluminando o sono do
vizinho da frente como se ele
estivesse em uma rave ...

• "A sós ninguém está
sozinho. É caminhando que
se faz o caminho. Quando
não houver desejo, quando
não restar nemmesmo dor,
ainda há de haver desejo.
Em cada um de nós, aonde
Deus colocou ... " (Titãs em
Enquanto Houver Sol)

bailão, churrasco em praça .... Uma loucura atrás da
outra, conhecendo gentemegabacana, dormindo
muito pouco, cantando adoidado e bebendo com a

Sra. Moderação.Virada__de ano superespecial, mais
uma vez. U� obrigada enorme ao pessoal querido
da Palmeira... Eu volto sim!

CTRL C + CTRL V

AI, QUANDO PENSO EM TODOS OS
CI-IOCOLATES QUE DJalXEI DE COMER

PRA FICAR LINDA NO SIQUINI
NESTAS F'RIAS!!!
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER,

JORNALISTA

SEM QUERER
SER METIDO

Não sou bisbilhoteiro, metido, muito menos

quero saber da vida dos outros, mas quan
do se anda de ônibus, impossível não pegar pe
quenos fragmentos da intimidade de alguém.
Se a viagem for mais longa, aí acaba sabendo
de amores, desavenças, histórias que ninguém
te contaria, porque não te conhece, mas conta
a um amigo no ônibus. E aLcontou no ônibus,
colocou na roda, Mas o que vai se fazer, fechar

.
os ouvidos não dá, deixar de dar aquelas olhadas
quando algo estranho sai da boca de alguém,
impossível. Então, no fundo, todo mundo quer
mesmo é prestar atenção. Sim, também pode
colocar o fone de ouvido.

Por mais que digam que não, sempre bate

aquela curiosidade de ouvir o que as pessoas es
tão falando, sobre o que estão conversando, já
que você está no ônibus e não temmais nada pra
fazer, o que custa ouvir e ficar analisando men

talmente? Mas nem sempre a conversa é do seu

lado ou no banco da frente. Algumas vezes, é no
telefone, e daquele cara que está do outro lado
do ônibus e não sabe falar baixo. Acaba con

tando seus planos para os próximos minutos,
onde vai descer, o que vai fazer, com quem vai se

encontrar, tudo para estranhos, só porque não

sabe falar baixo
no telefone.

II Aí, vamos di
zer que o cara é
um "sem noção"
e que precisa
aparecer, por isso
fala alto no tele
fone e todo mun

do escuta. Sim,
realmente pode
ser verdade. Mas

e se não for? Se
a pessoa acabou
de comprar seu

primeiro celular e
nunca usou o aparelho? Se ela tem problema de

audição e acaba falando alto para compensar?
São tantas hipóteses e cogitamos todas elas em

espaços de minutos, apenas para saber o moti
vo pelo qual o sujeito não fala baixo no telefone.

Bom, como falei antes, é falta do que fazer. Você
está no ônibus, esperando chegar ao seu destino
e isso pode se tornarmais divertido se ficar ten
tando decifrar as conversas alheias.

Agora, se andássemos todos de carro, jamais
saberíamos um pouco da vida dos outros e não

teríamos o que falar para as pessoas depois. E
não pense que você está imune a isso. Sua con

versa também está na roda. Aquilo que você fala
também vai parar no ouvido dos outros e acaba
virando assunto no almoço, no jantar, no bote
co. Mas não tem problema, você também escu

ta, ou não?

Por mais que
digam que não,
sempre bate

aquela curiosidade
de ouvir o que
as pessoas estão
falando, sobre
o que estão
conversando.

OI

\\"iit,',i,} CINEMA
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 21h20)

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 21 h1O)
• 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 21 h30)
• Cine Garten 5
• Tudo pelo poder- Leg (13h40, 16h15)
• Cine Garten 6
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Imortais -Ieg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

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

Dub (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 (19h1 O)
• Noite de Ano Novo - Leg (21 h30)
• Cine Neumarkt 4
• Compramos um Zoológico - dub (13h40, 16h10, 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
(Hh40,14h25, 17h10, 19h55 e 22h40)

• Cine Norte Shopping 2
• Amanhã Nunca Mais - Nac (13h25 e 16h1 O)
• 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 (21h15)

• 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 Poder - 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
Severino e Clara se incomodam com o comporta

mento de Fred. Teodora pede para adiantar sua visita a

Quinzinho. Antenor tira uma foto de Patrícia e Alexan

dre se beijando na faculdade. Tereza Cristina afirma

que Fred será o chef do "Le Velmont" se ele ajudá-Ia a

fechar o novo restaurante de Renê. Rafael diz que quer
se casar com Amália depois que limpar seu nome. Te
reza Cristina acredita que Griselda seja a financiadora

do novo restaurante de Renê.

• AQUELE BEIJO
Alberto é obrigado a passar o terreno do Covil do

Bagre para o nome de Maruschka. Dalva confidencia a

Otília que desconfia das atitudes de Olga no Lar. Brigit
te fica chocada ao descobrir que Agenor vai se casar

com Belezinha. Sarita se preocupa com o futuro da co
munidade ao descobrir que Alberto teve que passar o
Covil do Bagre para o nome de Maruschka. Maruschka

oferece a sociedade da Comprare para Grace Kelly.

• A VIDA DA GENTE
Manuela expulsa Eva de sua casa. Marcos pede

para a ex-mulher ajudá-lo com as despesas de Sofia.
Alice acredita Que Renato conseguirá se estabilizar na
concessionária. Júlia sofre com a partida de Manue
la. Laudelino é levado para a cirurgia. Júlia sai com

Ana para um piquenique. Lúcio conversa com a Celina
sobre Ana. Lourenço vai ao encontro de Rodrigo com

Tiago, mas apenas os observa de longe. Ele se emo

ciona ao ver o filho.

• VIDAS EM JOGO
O policial diz a Margarida que as pessoas que

passaram mal comeram peixe. Ela é obrigada a ir até
a delegacia. Welligton diz aos companheiros do Cario
cas que vai se casar na semana seguinte. Rita pede
que Francisco convença Patrícia a sair da mansão.
Dila conta para sua patroa que conseguiu o emprego
na casa de Marizete. Depois que Dila vai embora, a
empresária fica sozinha em casa. Augusta consegue
escapar do quarto da clínica.

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

ANIVERSARIANTES
5/1
Ariane P. Souza
Celi T. Klein
Edson Tomazelli
Eduardo M. Da Fonseca
Eduardo Schuartz
Everton Demarchi
Gilson C. Manske

Ivana Moreira
Ivo Largura
Janaina S. Santos
Juraci Bento
Luciele S. Araujo
Maicon Franzner
Marcia Rochagalli
Márcio Meier

Marthin G. Mohr -

Melissa R. Richter
Rafael R. 'Rosa
Rogério G. Schroeder \

Thais H. Alonço
Veronica P. Muller
Valdecir Baumann

Curta a nossa página no F'ácebook e
fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

HORÓSCOPO
ÁRIES
Em família, melhor ponderar suas
palavras antes de dizer o que pensa.
Passeios com o par vão arejar e renovar o
clima na relação a dois.

�. TOURO

I!!I Se quer tranquilidade com grana,
melhor ir devagar com o andor em suas

compras. O romance pede atenção:
procure se aproximar mais de seu par.

GÊMEOS
Dia favorável para entrevistas de

emprego ou para qualquer atividade que
dependa da sua apresentação pessoal.
Seja honesto(a) com seus sentimentos.

CÃNCER
Mantenha o foco, concentre seus

pensamentos apenas no que interessa.
Bom dia para se relacionar com o

público. Aprenda a ouvir as vontades da
sua cara-metade.

LEÃO
Não convém se distrair nem gastar
energia com o que é improdutivo. Na
paixão, surpresas para os solteiros: pode
ser que conheça pessoas interessantes.

1mI.
VIRGEM

III!I Em casa, converse mais com os seus

familiares. Bons contatos com jovens. No
amor, aproveite para esclarecer ,dúvidas
ou fazer planos com sua cara-metade.

LIBRA
Evite expor seus pensamentos ou poderá
entrar em conflitos. Este é um dia de

rompimentos e poderá perder uma boa

amizade por uma divergência.

ESCORPIÃO
ExcesSo de bate-papos podem atrapalhar
seu dia e até gerar desconfianças em você.
O diálogo será o melhor caminho para
voltar às boas com o par.

SAGITÁRIO
No trabalho, atividades ligadas a compras,
vendas ou públiCO em geral estarão
favorecidas neste dia Se está SÓ, aproveite
para declarar seus sentimentos.

CAPRICÓRNIO
Evite se distrair com bobagens e fofocas.
Dê mais atenção aos seus familiares e

ouça o que eles têm a dizer. No amor,
mantenha um diálogo franco e aberto.

'11 AQUÁRIO
Agite sua vida social e abra-se a novas
amizades. Nos assuntos do coração, abra
se ao diálogo para conhecer melhor o par
antes de se entregar emocionalmente.

PEIXES
O dia é favorável para resolver pequenas
pendências acumuladas. Mantenha a

responsabilidade. No setor afetivo, é
tempo de esclarecer mal-entendidos.

T
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Coluna do Moa
Tita Pretti · Interina

Ajudar um amigo
I Jérão.é época de viajar, aproveitar as férias, curtir com [ami
V lia e amigos..Mas têm amigos que justamente nesta época do
ano são deixados de lado, abandonados, tratados como sefossem
descartáveis: os animais de estimação. Cena triste era passar por
Iaraguâ do Sul, deserta de carros, e apenas avistar cães e gatos
andando aos bandos, sem comida nem água para aliviar o calor
que eles também sentem. Se você deseja ajudar algum desses ani

mais, seja adotando ou acolhendo temporariamente, uma boa
dica é entrar na página daAssociaçãoJaraguaenseProtetora dos
Animais (Ajapra) no Facebook, que pode ser acessada no http://
migre.me/7piu7Lá você vai encontrar vários animais que aguar
dam para ter um lar.Ajude um amigo você também.

Marialva Bogo curtindo a praia
de Bombinhas. Felicidades para ela que

completamais um ano de vida hoje

DATA ESPECIAL A tia Carmen e áinnã Fernanda (foto)
desejam felicidades para EduardoMontecino, que hoje

comemoramais um aniversário. Toda a equipe do jornal
OCP parabeniza o querido colega. Felicidades!

redação@ocorreiodopovo.com.br

MommaQub
o ano novo já chegou e

para celebrar a passagem
oMomma Club, de
Pomerode, promove neste

sábado, dia 7, a festa "Warm

Up 2012". A dupla Luciano
e Gabriel é quem sobe ao

palco para animar quem
curte o gênero do sertanejo
universitário. A balada
também vai contar com a

presença dos DJ's Johnny,
Danilo, Léo e Cleber.

Points reabrem
Boas notícias para quem ainda

está em clima de festas, mas já
retomou à rotina e está sentindo
falta de um agito: a galera do
site PorAcaso já adiantou as

datas de reabertura dos points
da região. Ontem foi a vez de
o Sacramentum Pub abrir as

portas da casa e a Licoreria
retoma as atividades nesta
sexta-feira com banda de rock.
Na próxima semana, a Fuel
Living faz a primeira edição do
ano daQuartaSertaneja, no
dia 11. Na quinta-feira, dia 12,
é a vez de o London Pub voltar
à ativa. Já a sexta-feira, dia 13,
marca a reabertura daMovingUp .

em Schroeder e a inauguração
doUpper Floor (ex- Seven
Choperia) emGuaramirim. Em

fevereiro, o Club TheWay reabre
apresentando o DJ Conrado e o

projetoMashup.

ChimCDTUts
É hoje que começa o Estação
Verão 2012 em São Francisco
do Sul. O projeto que acontece
todos os anos na praia da
Enseada terá sua abertura
oficial antes do show nacional
da banda Chimarruts, que
estavamarcado para acontecer
durante a virada na praia de
Enseada, mas teve que ser

adiado em função domau
tempo. A atração estámarcada

para acontecer às 21h, ao lado
daTenda Petrobrás, nas areias
de Enseada. As atividades
do EstaçãoVerão começam
amanhã" dia 6, a partir das 7h,
levando aos balneários práticas
esportivas, jogos de tabuleiro e

recreação para crianças.

'2.9)�5J..R);"se��
Ginástica é moda
Av. Mal. Deodoro da Fonseca
619 - centro· J8faguá do Sul

I
"

MIL VIVAS Quem celebra hoje mais um
aniversário é a bela Makely Klug (foto). Quem
também comemora a idade nova é o boa gente
Relton de Abreu. Parabéns aos aniversariantes!

TIM TIM O casal Laize e Claudemir
Lescovitz brinda � chegada de 2012
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CONQUISTAS

Handebol
teve um ano

inesquecível
Modalidade alcançou dois títulos
inéditos, graças a um projeto de
ressurgimento iniciado em 2008
JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Ohandebol feminino de Iara
guá do Sul não vai esquecer

tão cedo o ano que passou. Ele
marca o auge de um processo de

renovação iniciado em 2008, pe
las competentes mãos do profes
sorMarcelo Millani.

A persistência foi recompen
sada com dois títulos inéditos, o
daOlimpíadaEstudantil de Santa
Catarina (Olesc) e o dos Jogos Es
colares de Santa Catarina (Jesc),
que garantiu também a inédita

participação das garotas da esco
la Duarte Magalhães nas Olimpí
adas Escolares (15 a 17 anos), re
alizada no mês de dezembro em

Curitiba (PR).
Nomes como da central Ana

Mohr (artilheira da Copa Revela

ção, em São Paulo), da pivô Iéssi
caMatuchaki, da goleira Dyemily
de Silva e da armadora - e capitã
- Adriele Kanigoski, se destaca-

ram durante a temporada.
"Foi um ano onde não tive

mos decepções, apenas um quin
to lugar no campeonato estadual

subI6, mas na ocasião optamos
por chegar bem fisicamente na

Olesc e fomos recompensados
com o título", analisa Millani.

O técnico atribui parte do
sucesso da equipe à estrutura

de treinamentos. "Treinamos na

Arena, numa quadra de dimen
sões oficiais para a modalidade,
o que é um diferencial", diz.

"No local também contamos

com uma academia e um fisiote

rapeuta, que é de grande impor
tância na recuperação das atle
tas", completaMillani.

Para 2012 as perspectivas são

otimistas. Todas as atletas cam

peãs dos lese permanecem na

equipe, que além do bicampeo
nato sonha com uma boa colo

cação nos Joguinhos Abertos de
Santa Catarina e no Campeonato
Catarinense SubI8.

Protesto da torcida tumultua
o ambiente no Palmeiras

A torcida do Palmeiras reali
zou na tarde de ontem um pro
testo em frente ao ParqueAntarc
tica, onde não poupou diretoria,
jogadores e o técnico Luiz Felipe
Scolari. Cerca 300 pessoas par
ticiparam, a maioria da torcida
Mancha Verde. Eles se reuniram
em frente ao Parque Antarctica,
seguindo até a Academia de Fu

tebol, onde o time treina.
"Sou palmeirense, estou can

sado de sofrer", foi um dos gri
tos entoados durante o protesto.
Faixas como "Diretoria omissa",
"Vergonha até quando" e "Frizzo

agenciador de jogador': foram
outras formas. O presidente Ar

naldo Tirone e o vice de futebol
Roberto Frizzo foram os mais cri
ticados.

O elenco, contudo, não foi

poupado. Deola.Valdívia e Mar-

cos Assunção foram alguns al
vos dos torcedores. Até mesmo o

técnico Luiz Felipe Scolari, ídolo
da torcida, foi ofendido. O lateral

esquerdo Iuninho, recém contra

tado do Figueirense, também foi
incluído no protesto. "Iunínho,
preste atenção, muito .respeito
com a camisa do Verdão", grita
vam os torcedores.

Internacional

O zagueiro Naldo, do Werder

Bremen, negocia sua liberação
da equipe alemã. Com proposta
do Internacional (RS), afirmou

que-hoje pode-se "ganhar tanto
dinheiro no Brasil quanto na Eu

ropa" e que a Copa do Mundo é
sua meta. "Acho que terei mais

oportunidades na Seleção se de
fender o Inter", diz.

GASPAR NÓBREGA/COB

RENOVAÇÃO lIpós três ano, processomostrou sua eficácia com dois importantes títulos

REPÚBliCAFEDERATIVADO BRASIL-FSTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do MW1icípio eComarca deGuaramirim:CHRISTA INGEHlLLEWAGNER,

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

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INI1MAÇÃO

Saibam todos que virem O presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscri-

_ ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023,
todos dp CNCGJ.

Protocolo: 25394 Sacado: ABHEU PINTURAS lTDAME CNPJ: 08.980.547/0001-02 Cedente:
DALLAGNaL E TI-IOME lTDA CNPJ: 04.548.688/0001 -08 Número do Título: 133459 Espé
cie: Duplicata devendaMercantil por IndícaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA Data
Vencimento: 02/12/2011 Valor. 571,60Liquidaçãoapós a intimação:R$11,60,Condução:R$
24,14, Diligência: R$ 35.60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25626 Sacado: DAlANEAPARECIDAMARTINS CPF: 072.004.249-60 Cedente:
ALLCEBELESCOLADE IDlaMAS lTDA. - ME CNPJ: 09.388.371/0001-67 Número doTítuJo:
1631 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante:mu UNIBANCO
SADataVencimento: 20/11/2011 Valor. 140,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 25221 Sacado: EDGAR LUlZGUCKERf CPF: 986.562.879-15 Cedente: DlTALlA
GRANlTaS LTDACNPJ: 02.997.899/000l-94Número do Tírulo: COO 546/04 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECaNOMlCA FEDERAL Data
Vencimento: 07112/2011 Valor: 206,00 Liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25317 Sacado: EDlNEIA GOMES DEUMA CPF: 043.963.969-70 Cedente: BAN
CO FrCSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-86 Número do Título: 998550428-2 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário Apresentante: BANCa FrCSA S/ADataVencimento: 08/11/2010 Valor:
11.435,88 Liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25659 Sacado: EULEYALVES DE ARAUJO CPF: 026.773.625-89 Cedente: BV a
NANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Tírulo: 251022825 Espécie: Cé
dula de Crédito Baocário Apresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOS ASSOCIADaS
DataVencimento: 30/05/2011 Valor: 50.022,00 Liquidação após a intimação: R$1I,60, Con
dução: R$24,14, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25705 Sacado: FABIANO GrOVANEUA CPF: 050.554.189-07 Cedente: BRASE
LiO INDUS1RIAE COMERCIO DEMAQUJNAS IlDACNPJ: 01.768.763/0001-40Número do
Título: 4394/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO
DaBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencunento:23/12/2011 Valor: 134,82 liqui
dação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 50,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25312 Sacado: GIAN CARLOSDAMACENa CPF: 006.510.209-64 Cedente: BAN
CO F1CSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-86 Número do Tírulo: 998351873-0 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário Apresentante: BANCO FlCSA S/A DataVencimento: 01/02/201O Valor.
7.848,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 25385 Sacado: GILBERTO MARTINS DA SILVA CPF: 011.623.898-42 Cedente:
WIS JOJAS INDUSTRIA E COMERCIO lTDA CNPJ: 03.178.489/0001-84 Número do Tírulo:
1251/007 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante: CAIXA ECa
NOMlCAFEDERALDataVencimento: 10/12/2011 Valor. 517,00 Liquidação após a intima

ção: R$1I,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 24934 Sacado: GILBER'ID MARTINS DA SILVAME CNPJ: 13.823.595/0001-27 Ce
dente: lAJiAINDUSTRIA E COMERCIO lTDA CNPJ: 09.262.525/0001-70 Número doTfrulo:
002592/1-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: HSBC BANK
BRASILSA - BANCO MUU'IPLO DataVencimento: 30111/2011 Valor. 3.509,37 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25627Sacado: GLECfTHEISENCPF: 031.952.179-61 Cedente: ULEANDROMA
CHADO. ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Tírulo: 425 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante:mu UNlBANCO SA Data Vencimento: 15/12/2011
Valor. 255,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25354 Sacado: IRENE TRIWTI FELIX CPF: 021.736.369-52 Cedente: Q.M CO
MERCIO DE MAQUINAS DE COS1URA E ACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Núme-
ro do Tírulo: 00811/04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: \

.

BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/12/2011 Valor.

180,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: .R$.24,14, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 25756 Sacado: JOSE GlLMAR DO NASCIMENTO ME CNPJ: 97.530.721/0001-45
Cedente: RELOMAX COMERCIO MAN. RE!.lTDAME CNPJ: 13.173.591/0001-40 Número
doTírulo: 2AEspécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante:mu UNI

.
BANCO SA Data Vencimento: 19/12/2011 Valor. 200,00 Líquídação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25700 Sacado: JOSE LUJS VAVASSaRI CPF: 027.080.839-61 Cedente: CRAVIL
CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Tírulo: 00415601 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOAGUARAMIRIM Data
Vencimento: 21/12/2011 Valor: 3.712,40 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:
R$106,31, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25552 Sacado: LB. INDUSTRIAS DE ARTEFATOS DE CIMEN1D lTDA ME

CNP): 02.961.705/0001-09 Cedente:W BREITKOPF COMERCIO E INDUSTRIA lTDACNPJ:
82.636.754/0001-05 Número do Tírulo: 0000014872 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMIRlM Data Ven
cimento: 21/12/2011 Valor. 837,80 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25624 Sacado: uo SPEZZlA CPF: 613.992.309-30 Cedente: SECURI1YTELE
COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRaNICaS lIDA CNPJ: 07.478.234/0001-98
Número doTírulo: 15589 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante:
muUNlBANCa SADataVencimento: 15/12/2011 Valor: 129,00 Liquidação após a intima
ção: R$ll,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00 _

Protocolo: 25652 Sacado: LUCIANA DaMASZAKMEYERME CNPJ: 11.759.247/0001-02 Ce
dente: CANAL ECO DE DISTRIBBUJÇÃa lIDA ME CNPJ: 08.674.864/0001-09 Número do
Tírulo: 5465-3-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
BRADFSCO SA DataVencimento: 20/12/2011 Valor. 342,33 Liquidação após a intimação:
R$lI,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25530 Sacado: MARCIATEREZINHAAI.MEIDA DA LUZ CPF: 988.599.519-68 Ce
dente: HSBC BANK BRASIL SA - BANCa MUU'IPLO CNP): 01.701.20110001-89 Número
do Titulo: 433-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC
BANKBRASIL SA - BANCa MUl1'IPLO Data Vencimento: 15/1112011 Valor. 1.423,15 li

quidaçãoapós aintimação:R$II,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$23,20,Edital: R$15,00

Protocolo: 25604 Sacado: MOVlNG UP EVENTOS IlDA ME CNP): 12.000.515/0001-70

Cedente: O) COMUNICAÇÕFS E EXPLORAÇÃO. DE SERVlçaS CNP): 03.658.136/0001-81
Número do Tírulo: 0001602710 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCa BRADFSCa SA. DataVencimento: 20/12/2011 V,por.1.591,00 Liquidação
após a Ultimação: R$1I,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25319 Sacado: aLGA DEVIGTLLE UBER CPF: 582.739.139-53 Cedente: BB LEA
SING SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Número do Título: 104576 Espécie: Espécie de Contrato
Apresentante: EB LEASING SA Data Vencimento: 11101/2010 Valor: 36.785,28 Liquidação
após a intimação: R$1I,60, Condução: R$18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25325 Sacado: REINALDO KANZLER CPF: 311.731.449-00 Cedente: ULEAN
ORO MACHADO ME CNP): 05.338.614/0001-00 Número do Tírulo: 147/10 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlMDataVencimento: 15/12/2011 Valor.300,96Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25304 Sacado: ROBER'ID CARLOS FWRIANO CPF: 656.587.529-49 Cedente:
ADEMIR BALSANELU CPF: 456.249.769-68 Número do Tírulo: Unica Espécie: Nota Pro

missóriaApresentante:ADEMIRBALSANELlJ DataVencimento: 10/12/2011 Valor.I.000,OO
liquidação após a intimação: R$ I I ,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 25728 Sacado: ROGER ODTLaVaIANI CPF: 049.548.309-58 Cedente: MECA
NICALERFEIlTDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Tírulo: 717/02 Espécie: Duplicata
de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL.SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 25/12/201 1 Valor. 331,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25315 Sacado: ROSEUAPARECIDA DOS SANTOS CPF: 017.701.069-01 Ceden
te: BANCO F1CSA S/A CNP): 61.348.538/0001-86 Número do Tírulo: 998299552-5 Espécie:
Cédula de Crédito BancárioApresentante: BANCa FICSAS/ADataVencimento: 17/11/2009
Valor: 11.578,14 Liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 25660 Sacado: SERGIO PADILHA DE ARAUJO CPF: 032.896.789-03 Cedente:
BVFINANCEIRA S/A C.El CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTírulo: 251013483 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO. SCHUlZE E ADVaGADOS ASSOOA
DaS DataVencimento: 10112/2010 Valor. 44.855,40 Liquidação após a intimação: R$1l,60,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35.60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 25375 Sacado: STARC MONTAGEM INDUSTRIAL lTDA CNPJ: 08.815.806/0001-
40 Cedente: GUMZ COND\BILlDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL lTDA CNP):
07.137.236/0001-13 Número do Tírulo: 9200113836 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 12/12/2011
Valor: 272,00 Liquidação após a intimação:R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25554 Sacado: TJF EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA lTDA CNPJ:
03.374.871/0001-63 Cedente; SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO lTDA CNPJ:
06224.121/0001-01 Número do Tírulo: 040009595 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO Da BRASIL SA - AGENOA GUARAMIRlM DataVen
cimento: 20/12/2011 Valor. lSO,OO Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
27,20, Diligência:R$ 35,60, Edital: R$15,00 ----------------------------------------------------------

Protocolo: 25305 Sacado: VAIDIR,SILVEIRA GONÇALVES CPF: 374.198.549-04 Cedente:
BVFINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Tírulo: 131028238 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOOA
DOS DataVencimento: 03/12/2009 Valor.18.532,80 liquidação após a intimação: R$ll,60,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 25579 Sacado: VITAL INDUSIRIA E COMERCIO DE ALIMEN1DS FUNCIONAIS
lTDAMECNPJ: 08.058.394/0001-40 Cedente: CJZESKI INCORPORADORAADM. E EMPRE
ENDIMENTOS IMOBllJARIOS lIDACNPJ: 79.251.534/0001-40 Número do Título: 5214/11
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Data Vencimento: 16/12/2011 Valor. 900,00 Liquidação após a intimação:-R$
11,60, Condução: R$24,14, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00
Guararnirim,05 de janeim de 2012.

EHRISTAINGE HllLEWAGNER, Interventora
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[ PeloEstado ] RETR���CTIVA
Indústria encolhe, comércio cresce

Para
o setor empresarial o ano foi de muitas contradições. Hou

ve uma pressão inflacionária que obrigou o Banco Central a
elevar a taxa de juros a fim de conter o ritmo de consumo. A

economia retraída teve reflexos sobre a produção industrial que, em
Santa Catarina, chegou a ficar negativa em 4,4% sobre 2010 (perío
do de janeiro a outubro). Durante todo o ano, a economia brasileira
foi regida pelo signo da crise da Europa e dos Estados Unidos, com
óbvia influência sobre o restante do mundo, o que contribuiu para
conter um maior volume de investimentos na produção. Em contra

partida, o governo federal lançou o Plano BrasilMaior, commedidas

para estimular a produção industrial, e, já em dezembro, um pacote
de incentivo ao consumo, com redução de impostos e taxa de juros.
Para o segmento da micro e pequena empresa e dos microempreen
dedores individuais houve ampliação do teto de receita anual, pos
sibilitando não só a manutenção de taxas mais baixas, como também
a formalização de milhões de negócios pelo país. A chegada de um

grande contingente de brasileiros às classes C e D e a ascensão de
outros às classes B e A foi dimensionada pelas pesquisas do IBGE

que apontaram crescimento de 5,8% no estado e de 3,8% no país das
vendas em supermercados. Como um todo, o varejo vendeu 8,6% a

mais em Santa Catarina e 7,3% a mais no Brasil, de janeiro a outubro
.

de 2011 sobre igual período de 2010.

se 2022
_....._-- Urna dasmais importantes notícias para a área em

presarial catarinense veio da Secretaria de Desen
volvimento Econômico Sustentável, comandada
porPaulo Bornhausen, e tem previsão de forte im
pacto social. E oPlanoPlurianual "EstadoMáximo
- '2f:-@2022". As metas são contribuir para elevar
o Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos
municípios catarinenses, realizar um choque de

•••• inovação, ampliar as redes de comunicação, sanea
mento e logística, gerenciar os recursosnaturais de

SC@2.0221 maneira estratégica e sustentável, além de apoiar as
;" iniciativas para geração de emprego e renda.Opro
grama de Reconversão da Economia Catarinense
seráefetivado como investimento deR$ 74milhões
em três anos, dos quaisR$22milhões sãodoSebrae.

" O excessivo conservadorismo do Banco Central é prejudicial ao
investimento, o que pode desacelerar o crescimento da economia brasileira"

Presidente da Fecornércio-SC, Bruno Breithaupt
Juro Zero Outra medida efetivada em índices de sucesso de empreendedores ín

dividuaisdoestado com o restante doBra

sil, SC apresentará um salto de qualidade.
2011 e que já estámovimentando a econo
mia catarínense é o programa Juro Zero,
pelo qual foram disponibilizados R$ 70

.,; milhões para microempreendedores in
.�
C'i dividuais. Os empréstimos podem chegar
� ao valor de R$ 3 mil Se o tomador pagar
� as sete primeiras parcelas em dia, a oitava,
�
� equivalente aos juros, será paga integral-
� mente pelo governo do Estado. O progra
: ma é resultado da parceria entre o Badesc,
� a Secretaria de Estado de Oesenvolvimen
� to Econômico Sustentável, Sebrae-SC e
'c

� Associação das Organizações de Micro-

� crédito de Santa Catarina (Arncred-SC),
� além do próprio governo estadual.
.

Troca de comando Na Federação das
Indústrias (Fiesc) o ano foi marcado pela
troca de comando. Saiu Alcantarç Correa -

e entrou Glauco Côrte. Em comum entre

os dois, a eficiência em colocar a federação
como protagonista no debate dos grandes
temas de interessepara a economia catari
nense e a atenção ao interior do estado.

� SaltodequalidadePelomenos 56milmi
§ croempreendedores individuais estão ap
e tos a participar do programa. Para o pie
� sidente do Badesc, Nelson Santiago, em
;; uma década, quando se compararem os
"2
.
o.
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DE QUEM QUER CRESCER.
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Novos e$cl'itórios em Chal*ó ft loinville.
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INVESTIGAÇÃO

Homem é ferido a
bala por vigilante
Vítima passeava dentro do condomínio
Dante Minel em atitude suspeita. Tiro
atingiu o braço e não há risco de morte

CRACK

Tralicante é
detido pela PM
APolíciaMilitarprendeu por
voltadas 21h de terça-feira, um
homem de 55 anos, acusado de
tráfico de drogas. Ele foi detido
naBR-280, no bairro Rau.A
ocorrência iniciou quando
policiais pediramparaqueum

Corsa, com placas de Guaramirim,
em atitude suspeita, parasse para
abordagem. O condutor fugiu em
altavelocidade e na contramão.

Durante a fuga, omotorista, por
diversas vezes, jogou objetos pela
janela, informou aPM. Os policiais
localizaram ainda cerca de 4,5
gramas de crack com o homem,
que foi levado à delegacia.

FURTO

Polícia localiza
Secretaria da Fazenda também teve mu- aparelhos
dança. Ubiratan Rezende, escolha pessoal
do governador Raimundo Colombo para

APM conseguiu recuperar objetos
a pasta, tornou a decisão de retomar aos furtados de uma residência que
Estados Unidos. Nelson Serpa, até então foi arrombada na véspera doAno
procurador-geral do Estado, assumiu a Novo.Na terça-feira, porvolta das
Fazenda mantendo a preocupaçãode seu 21h, policiais abordaramum jovemantecessor com aumento de receita asso-

ciada à contenção de gastos.
de 20 anos, suspeito do crime. Ele

....;;.----�o confessou o furto e afirmou que
s vendeu um notebook roubado
§ porR$ 500 paraummoradorda
i ruaExpedlcíonáríoOlímpio José
.�. Borges, emGuaramim, local em .

Av. Getúlio Vargas, I 74S·N AiI..Aluísia Pires Condeixa, 2550 � que foi recuperado o objeto. O
CEP 89805-000· ChapecójSC Soguoçu· Joinville/SC i! di:' lo cri dTelefones: (49) 3323.4100 Teleíónes: 147} 3461.3333

.- -mora or 101 preso pe o cnrne e

e 48 915.$.3096 e (48).9151.9471 à
. receptação. Junto com o autordo

Andréa Leonora Florianópolis furto, foram recuperados também
CENTRAL DE DIÁRIOS umDVD e diversos filmes furtados
VINTE E NOVE INTEGRADOS o::::. (Pelo Estado]:::: Um produto CNR damesma residência. UmaTV de

Ia a I) DIÁRIOS PRESENÇA EM peloestado®centraldediarios.com.br 42 polegadas foi recuperada na casa�._K lNlBlRADOS _ 62"10 DE se
L..- ....I . -de umatereeíra pessoa.

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Um homem levou um tiro no

braço quando caminhava
no pátio do condomínio Dante

Minel, localizado no bairro Ri
beirão Cavalo, por volta das 23h
de terça-feira. Ele foi atingido por
um vigia que temia que a vítima
estivesse armada.

O autor do disparo contou à
PolíciaMilitar que havia percebi-

r

do a presença do homem no pá
tio do condomínio já por algum
tempo. Ao sair, teria dito ao guar
da que retomaria, pois dormiria
na casa de um amigo, morador do
prédio. Desconfiado, o vigia entrou
em contato com o síndico do con
domínio, solicitando a sua presen
ça como testemunha para abordar
o suspeito. Ao se aproximarem, o
homem fez menção de sacar algo
da cintura. Para se defender, o vi
gilante contou que atirou usando
um revólver calibre 38. O nome e

idade da vítima não foram divul

gados pela polícia.
Na tarde de ontem, o balea

do passou por uma cirurgia. Po
liciais militares localizaram no

pátio, duas pedras de crack, que
provavelmente foram jogadas
pelo suspeito ao sair do prédio.

O vigia foi encaminhado à

delegacia e prestou depoimento
ao delegado Leandro Mioto. Ele
foi indiciado por lesão corporal
dolosa e responderá inquérito
em liberdade. Uma testemunha
também prestou depoimento na

delegacia e informou que já ha
via sido ameaçada anteriormen
te pela vítun;, que seria usuários
de drogas.

MARCELE GOUCHE

I

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

Municípios que compõem a comarca:

Jaraguá do Sul e Corupá,
OFleIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de
Jaraguá do sul/se. torna público pelo presente edital, que CENTRO IMÓVEIS
LTDA, CNPJ n° 04.636.570/0001-23. estabelecida na Rua Expedicionário
Gumercindo Silva n° 119. centro, nesta cidade; REQUER com base no artigo 18 da
Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 1308-

Willy Glasenapp, bairro Rio da Luz, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/Se,
abaixo caracterizado pela Prefeitura de Jaraguá do sul/se conforme Certidão
n0191/2011, expedida em 04/07/2011, assinado como responsável técnico, o

arquiteto e urbanista Jorge Tadeu Franceschi Baratto. CREA n° 70739-5. ARTs nOs
4055739-7 e 4057937-5. O desmembramento é de caráter residencial. possui a
área total de 650,00 m2, sendo constituído de4(quatro) parcelas.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias. contados da data da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão.do Rio
Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.

Jaraguá do Sul. 05 de Janeiro de 2012.
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CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima de gordura!
O óleo de Cártarno é um antioxidante, rico em ômega 3 e õmeqa
6. Atua bloqueando a ação da enzima LPL (responsável pelo
armazenamento de gordura), obrigando assim o organismo a

utilizar o estoque de gordura já existente como fonte de energia,
gerando a chamada lipólise (queima de gordura).

Benefícios do Óleo de Cártamo:
-Inibidor natural da LPL (enzima Lipase Lipoprotéica responsável
pelo aumento das células de gordura no corpo).
-Acelera o metabolismo.
-Ajuda na diluição dos Lipídeos, redução da Celulite e da
Gordura Localizada.
-Diminui as taxas de colesterol, potencializa o sistema
imunológico e tem propriedades anti-inflamatórias.
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_.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOtKSWAGEN

A Farmácia Ekilibrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

Com Betacaroteno, Urucum e Vitamina E,
você consegue um bronzeado rápido e duradouro!

Esta é a fórmula garantida de sucesso para obter a cor desejada
e duradoura neste verão. Com este composto você não precisa
mais ficar horas e horas torrando no sol e ainda prolonga seu

bronzeado.
- Disponibilizamos esta associação em cápsulas!
Urucum: Proteje a pele dos raios solares, evitando o

envelhecimento.
Contém vitamina A, tonalizante natural que bronzeia e fixa o

bronzeado.
Betacaroteno: O betacaroteno também é favorável na obtenção
do bronzeamento da pele. Quando transformado em vitamina A
em nosso organismo, auxília na formação de melanina,
pigmento responsável por proteger a pele dos raios ultra-violetas
e conferir o bronzeamento -.

Vitamina E: Um dos antioxidantes mais aclamados,
demonstrando ter um efeito poderoso contra a deterioração das
células e efeitos contra o envelhecimento.

(47) 3371-8298/3371-60871 Rua João PicolU 110, Centro - Jaraguá do,Sul / SC
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LIDER
DE VENDAS

Aos 2.657 clientes que fizeram a escolho
perfeita em 20l1, o nosso muito' obrigado.NA REGIÃO

4732746000

Faça revisões em seu veículo regularmente. Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito
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