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Hebe foi a última

das apresentadoras
indômitas. Ela deixa
saudades para os
mais velhos.

Luiz Carlos Prates
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Política
O Tribunal Superior

.

Eleitoral realiza

campanha para
conscientizar popu.Iação
a não vender os votos.

Plenário.
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Vale transporte universitário

Ministério Público
investiga o beneficio.

Rafael Petry, 28, venceu o concurso nacional
e agora se prepara para participar do Festival
Internacional de Acordeon, que será realizado
em novembro, na Itália.

Corupá
Áreapara curtir coma família
Tradicional ponto turístico do município,
Prainha da Orna revela recuperação da área que
foi bastante danificada com as chuvas de 2011.
Local é aberto nos finais de semana. Página 20

DIETER
PilfFmO I VICE JAIME NEGHERBON.

Promotor da Defesa.do Consumidor Rafael Meira Luz abriu um processo
de investigação para avaliar caso de estudante de ensino superior que
teve cancelado o desconto concedido para o deslocamento até Joinville.

Promotoria quer saber se há estudantes que usam o abatimento.
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Falta de ciclofaixa na ruaWalterMarquardt exige dos ciclistas que traf� peJa, ,
via Imoa aten� redobrada para evitar acidentes. Pá,gina 21

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONONHA I 2 I TERÇA-FEIRA,2 DE OUTUBRO DE 2012

CRECI12556.

PRcfh_R_
soluções construtivas

a,PJJ.'j�;j;

eis»:P{.;.'t1',?I::�nl,jo

(47).3311-631Q - (47) il4Q6-4441
'11,!'IN'rII'.pi'Oma."Co7ll,br � (;''iJmtlr(:la�lt�p/'Oí'llB.oom.br
-,

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Produção industrial
POi em dezembro de 2010 que

a evolução da produção in
dustrial do Brasil teve uma for
te redução, depois de diversos
meses com atividade bem forte.
Durante 2011, houve uma alter
nância de meses ruins, com al

guns períodos de crescimento.
Entre setembro de 2011 e feve
reiro de 2012, o setor observou a

retração. Daí em diante, passou\

a alternar resultados positivos
com negativos. Diante deste

cenário, deve ser comemorado
o desempenho positivo do mês
de agosto, depois de um julho
igualmente positivo. Segundo
a Sondagem Industrial da CNI,
em agosto o desempenho igua
lou ao do mês de agosto de 2010.

DIVULGAÇÃO

50 da capacidade
No mês de agosto, segundo a Sondagem Industrial da

Confederação Nacional da Indústria, o percentualmédio
de utilização da capacidade industrial do País bateu em
74%. Foi levemente superior aos 73% registrados em julho e

ligeiramente inferior aos 75% registrados em agosto de 2011.

No atual conjuntura, a amostra é motivo para comemoração.

Emprego industrial
No geral, a atividade industrial no Brasil, durante o mês de

agosto, teve uma ligeiramelhora no volume de empregos,
embora ainda continue relativamente deprimido. A expectativa
é que, com o aumento na atividade econômica, os estoques
tendem a cair,o que levará automaticamente às contratações.

Vestuário
No mês de agosto, a indústria do
vestuário - com grande participação
de nossa região - continua retraída.
Tanto na produção como na geração de

empregos, segundo a CNI.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04697
1° 45.470 600.000,00
2° 42.519 12.000,00
3° 30.079 9.000,00
4° 61.650 7.398,00
5° 60.577 6.000,00
LOTOMANIA
SORTEIO N° 1284
03 - 18 - 21 - 25 - 37
38 - 39 - 44 - 45 - 4.8
50 - 51 - 53 - 63 - 67
74 - 75 - 89 - 91 - 93

.

MEGASENA
SORTEIO N° 1429
09 - 12 - 22 - 39 - 48 - 60

QUINA
SORTEIO N° 3008
15 - 50 - 76 - 77 - 79

DUPLASENA
SORTEIO N° 1111
Primeiro Sorteio
01 - 03 - 18 - 26 - 42 - 46

Segundo Sorteio
Op - 14,- 16 ; 35 - 44 - 49

www.ocponline.com.br
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Marista
o Grupo Marista foi o vencedor na região
Sul do Prêmio Abre 2012, em três categorias:
Comunicação de Marca, Comunicação e

Relacionamento com o Público Interno
e Publicação Especial. Na próxima fase -

nacional- a instituição concorre com outras

grandes empresas, a exemplo de Petrobras e

Vale. Em Jaraguá do Sul, o Grupo Marista
está presente com o Colégio São Luís.

Vende-se Galpão de Ferro Pré Moldado
com telhado galvanizado com 100 metros

quadrados. Valor R$ 10,000,00.
Tr: 9604-2501 - 3371-2699
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Hebe
Não li uma linha sobre a morte de Hebe, Hebe

e morte nunca combinaram. Desde que a co

nhecemos, Hebe Camargo nunca foi vista cabisbai
xa, em depressão, se queixando de algum amargor
pessoal; não, ela nunca fez isso. Nas vezes em que
apareceu aborrecida na televisão, Hebe o fez por
razões sociais, razões que nos atingiam como povo.

Não me vou atrever a descrever a Hebe do povo,
a Hebe conhecida, apenas, e isso é o que deve ser su

blinhado, devo dizer do belo exemplo de figura pú
blica que educava pelas posturas. O sorriso, as frases
engraçadas, a amizade "pegajosa' com as amigas, a
Hebe sapeca que cortejava Roberto, Carlos, isso sim,
isso deve ser permanentemente lembrado.

Hoje você liga a televisão e encontra várias garo
tas bonitas, até talentosas algumas delas, mas espi
nhando um problema, drogando-se, dizendo obsce
nidades, namorando gente baixa, entrando e saindo
de quadros depressivos, um horror, nada que exem-

. plifique e eduque os jovens pobres e anônimos.
Hebe foi rica de humor, contundente, diante do

que exigia contundência, mas "eterna' nos cuida
dos pessoais e no profissionalismo. Só isso ... E isso
foi a vida da Hebe mulher.

Com a morte da Hebe, vira-se mais uma das
últimas páginas dos grandes momentos do rádio,
do teatro e da televisão do Brasil. Infelizmente, o
momento por que passamos não tolera "velhos" e

muito menos "velhas", prefere a graça sem graça de

jovens que ainda não disseram a que vieram, mas
que bem podem vir a ser alguém, desde que tenham
tempo, ardor profissional e compostura de gente.
Esses valores estão em extinção. Hebe foi a última
das indômitas apresentadoras, mas' vai ser saudade
apenas para os mais velhos. A televisão não admite
mais o envelhecimento das mulheres, não admite
as "tias", menos ainda as IIVOVÓS"... Hoje os melhores

espaços estão reservados para as "períguetes" e para
os drogados. O envelhecimento está proibido, quer
dizer, o talento e a seriedade estão proibidos...

Frase
Acabei de ler uma frase que para muitos pode

ser pessimista, paramim se afigura otimista, é pre
ciso examiná-la bem... A frase diz assim: - "Quando
se está no auge, só existe um caminho possível: a
queda". É verdade, não hámais nada acima do topo
do Everest da vida... Mas é preciso entender que ter
consciência disso e lutar a boa luta da qualidade
pessoal e profissional vai-nos manter nesse topo.
Só caem os frouxos, os descuidados, os acomoda
dos, os que olham para os lados e pensam que não
há mais nada... Há, sim, há o viver intensamente o

momento presente.Viver fora do presente, isso sim,
é uma queda no abismo do nada. Só há opresente.

Difícil
Difícil seguir o preceito que acabei de ouvir, ali

ás, tão velho quanto Adão nu no paraíso... O pre
ceito diz que - "sua riqueza é desfrutar do que você
faz..." Dito de outro modo, sua diversão na vida
deve resultar do seu trabalho, do que você faz todos
os dias, seja por necessidades do bolso ou por um
interesse de outra ordem. Fora disso, somos escra

vos, obrigados a fazer o que fazemos. E isso mata.

Falta dizer
Não os deixe aparecer, evite-os o quanto antes...

Estou falando deproblemas gastrointestinais, eles não
vêm de dentro, do organismo, eles vêm dos impalpá
veis da mente. Uma boa cabeça jamais vai sofrer de
úlceras, gastrites, dispepsias, essas azias existenciais.
Antes de tomar comprimidos, troque os

II

óculos", os
óculos com os quais vê a vida. É santo remédio.

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
• redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

•Comel'cial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380 • 9161 4112· Horário de atendimento: 8h às 17h30 .

• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os. artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POÚTIICA I 4 I TERÇA-FEIRA,2 DE OUTUBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

Vai t 5 'e

Promotoria investiga fim dedesconto
Ministério Público

quer saber sobre

regularidade de uso de
benefício direcionado

para universitários

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

Verônica Lemus

Um inquérito civil público ins
taurado pelo Ministério Pú

blico de Jaraguá do Sul pretende
apurar a existência ou não de irre

gularidade na concessão de vale

transportes pela empresa Viação
Canarinho a alunos universitários
de Jaraguá do Sul. Depois de rece

ber uma denúncia de uma estudan
te do ensino superior, o promotor
-de Defesa do Consumidor, Rafael
Meira Luz, deu abertura ao proce
dimento no dia 30 de agosto,

De acordo com Luz, a estudante/ .

universitária recebia da empresa o

vale transporte com o desconto de
50%. Segundo o decreto municipal
nv 6703/2009, têm direito a tal.be
nefício os estudantes das institui

ções de ensino superior localizadas
no município, devidamente matri
culados e que estejam frequentan
do as aulas regularmente. Mesmo
estudando em Joinville, a jovem
relatou ao promotor que recébia o

benefício e. que a empresa tinha co

nhecimento da situação. Entretan
to, o desconto foi cancelado.

. "Em determinado momento,
houve uma suspeita por parte da
AutoViação Canarinho de que vários
estudantes estariam pedindo o vale

transporte sem estarem frequentan
do o ensino superior e cortaram o

cartão de vale de vários estudantes,
sendo que o dela foi um deles", disse
o promotor. No relato, a estudante

alega que teve seu benefício cance

lado, mas que tem o conhecimento
de que outros estudantes continu
am a receber o vale, mesmo estu

dando fora do município.
Baseando-se no Código de De

fesa do Consumidor, o promotor
decidiu pela abertura do inquéri
to, pois o texto veda o tratamento

diferenciado a duas pessoas na

mesma situação jurídica. No caso,
a denúncia feita pela estudante de

que outros universitários. estão re

cebendo o benefício, mesmo estu

dando fora do município.
"Essa é a. grande questão do

inquérito. Porque se a empresa re
cusasse o benefício para todas as

pessoas que estivessem estudando
fora, ela estaria de acordo com o

decreto. Mas isso é o que nós va

mos apurar agora, com a Canari
nho e com o município, para saber
se alunos da Católica ou Univille,
ambas de Joinville, ou da Fameg,
em Guaramirim, recebem o des
conto ou não. Se isso ocorrer, tem

que padronizar", explicou o pro
motor. "Ou ela não vale para nin

guém e eles cumprem o decreto ou
eles dão desconto para todos sem

discriminação", declarou Luz.
'

MARCELE GOUCHE

Rafael Luz vai avaliar se houve tratamento diferenciado

o

•é;
!i}

'" CIPE

r
.g
o
e,

PROGRESSiSTA""
8lI

,\-8.
"'§
�� s
"'� g
0:;l ...
�,!. <.:.
.;,� ��!ll <;

·'lll
o
Q

l·� :g
� §

�
Uii? :g

o +ã � ui
e- s � E'""
'""

ori ,g, i( "

� J. Z �

� .� o F
. ." ;::- I

"" u·
o �e Il.

1= .;_ o

, '7 �
-<tO s
:;, o

(!) <ri

� 11;
!!í g3
� é{
� z

o

� ,2
:;, lJ1
Ir �o

,,", a, É
�

\ !?
(!)

êl
o

-
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TERÇA-FEIRA,2 DE OUTUBRO DE 2012 I 5 I POLíTICAwww.ocponline.com.br

Agente fiscalizador

Prefeitura foi
notificada

Aproveitamento do benefício

MP avalia as diversas possibilidades de uso
o promotor RafaelMeira Luz dis

se que a empresa de transporte Auto.
Viação Canarinho informou que a es

tudante não teria direito ao desconto

por usar transporte fretado, situação
prevista na Instrução Normativa n-

07/91 do Departamento Estadual de

Transporte Rodoviário (Deter), que
- concede benefício no vale intermu

nicipal, mas não a quem faz uso de

serviço fretado.
"A empresa está certa em se pro

teger, mas vai depender de como é
realizado o fretamento e a normativa

(do Deter) é omissa quanto a isso",
analisou o promotor.

Por isso, o Ministério Público so

licita aos estudantes que se enqua- .

dram numa situação semelhante,
que se dirijam à 7a Promotoria de

Justiça, no Fórum de Iaraguá do Sul,
para trazer informações e documen
tos sobre o uso do vale transporte.
"Porque é difícil termos uma visão
da situação toda baseada em apenas

uma denúncia", 'explicou Luz.

Assim, ele quer analisar se o be
nefício está ou não sendo concedido
em três situações especiais: Se o es

tudante mora e estuda em Jaraguá do
Sul, então tem direito ao benefício;
se o estudante estuda, por exemplo,
em Guaramirim, então ele usaria um
ônibus da sua casa até o terminal e lá

pegaria outro até a instituição, por
tanto não teria direito ao benefício
de acordo com o decreto municipal.
Na terceira situação, o estudante faz
fretamento até a universidade, mas
utiliza ônibus municipal da sua casa

até o local de saída do transporte fre

tado, o que também não dada direito
ao desconto.

"E é nesse sentido que a gente
quer verificar com os estudantes se

alguém recebe desconto nessas con

dições", completou. "Se estiverem re

cebendo, queremos saber da empre
sa por que ela concede o benefício

apenas para alguns e não a outros.

Não é ela que decide quem deve re

ceber, se existe o direto é para iodos,
se não existe o direito, então tem que
negar para todos também", declarou.

Procurados pela reportagem, o

diretor operacional da Auto Viação
Canarinho, Rubens Misfeldt, e o con
sultor jurídico da empresa, Paulo
Mattos, disseram que ainda não fo
ram notificados sobre o inquérito e

que devem explicações apenas à jus
tiça e não à imprensa.

O promotor Rafael Meira Luz espera
pela resposta da notificação encaminha
da ao representante legal da empresa
Auto Viação 'Canarinho, para, querendo,
apresentar a listagem de todos os estu

dantes residentes em Iaraguá do Sul e
comarca que recebem o vale transporte,
indicando também a entidade de ensino

que freqüentam. A empresa tem dez dias

para o pronunciamento, a contar da data
do recebimento da notificação.

A Prefeitura também será questiona
da. A Promotoria encaminhou notifica

ção para o município, que detém a con

dição de agente fiscalizador da atuação
da empresa investigada. O promotor de
terminou o prazo' de 90 dias, a partir da
data de recebimento do documento, para
que a Prefeitura entregue suas conclusões
depois de verificar, por meio de procedi
mento administrativo, se a conduta da
empresa encontra-se em conformidade
com a legislação municipal ou não.

Se for verificada a existência na irre

gularidade da concessão do benefício, a

empresa será procurada pelo Ministério
Público para um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) se ela tiver interesse,
para uma regularização. "Nosso objetivo
é sempre regularizar a situação. A gente só

parte para a questão processual quando é

impossível pela via da conversa a regulari
zação da empresa", disse.

Já ao município, no caso de irregu
laridade, caberia responsabilidade por
omissão. "Aí essa responsabilidade se

ria no ponto de vista da moralidade, se
a omissão for voluntária. E se o muni

cípio concorda com o posicionamento
irregular da empresa, ele responde jun
to aqui também".

.'
'
.. I..'

./.

ONDE PROCURAR:
A 7a Promotoria·
de Justiça de

Jaraguá do Sul fica
localizada na rua

Guilherme Cristiano

Wackerbagen,
87. Bairro Vila Nova.

Telefone: 3275 . 7226.

o que diz o Decreto Municipal 6703/2009
identificados pela Concessioná

ria, sendo fornecido, comerciali
zado e recarregado diretamente

pela mesma.
§ 1 ° De acordo com a Legisla

ção Municipal, o desconto a que
se refere o caput deste artigo será
de:

III - 50% (cinquenta por cen

to) no valor da tarifa vigente para

os estudantes das Instituições de
Ensino Superior localizadas no

Município, devidamente cadas
trado junto às empresas opera
doras, residente no Município
-de Jaraguá do Sul e devidamente
matriculado em instituição de
ensino superior sediado neste

Município e que esteja frequen
tando as aulas regularmente.

ArI.. :31. O Cartão Escolar será

codificado, numerado e persona
lizado a critério da Concessioná
ria e destina-se ao uso exclusivo
em dias letivos pelos estudantes
e professores beneficiados com

o direito ao pagamento com des

conto; na forma como estabelece
a Legislação Municipal, desde

que devidamente cadastrados e

Coligação Jaraquá, Aqui É Meu Lugar
PSB • Assistente Social

• Professora
• Líder Comunitária /
• Presidente dos I

bairros - UJAM

PESQUISA CaNfIRMA!
o

8
,.;

fi;!
g,
�
I

f?
8
'2.
:il
o
,.;
..,.
">.
s
�
z
o

ii! �
z �o

o
§

ff
'"
r/)

!::

lÊ
cr.
«
o
::>
-'

::>
w
:ã
w

5
o
«

-<
::>

i

IJillelTam e a

(Le 2 ,

o

8
,.;

�
2'
�
I
'"
"I

�
'"
�

�
<ri
o

êí
z
o
ti

�
� .�

§

32,85%" 29,25%

I ......................
I 01) Pesquisa realizada pela empresa Sintese Pesquisas e Assessoria ltda e registrada sob o protocolo
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Nilson Antonio - Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Comércio eleitoral

Qtema "compra de votos" tem apa
recido na mídia constantemente.

Contudo, nos últimos dias várias situ ..

ações de compra de votos têm surgido
no País todo, mostrando que o assunto

merece 'debate.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

vem fazendo campanha no rádio e na

televisão com o objetivo de conscienti
zar o eleitor para evitar a troca de v9tos
por vantagens indevidas.

Durante a propaganda, a Iusti
ça Eleitoral alerta que quem vende o

voto ganha um dinheiro sujo e perde
a chance de votar por um futuro me-

IM,OVEIS

www.imovei.splaneta.com ..br
."

(47) - 1 o

A corrupção tira dinheiro da s

aúde, educação, segurança,
moradia, transporte e produz
morte e violência social.

jornaUstr"lMiraJ Pereira dos Santos

lhor. A prática de compra e venda de
votos é antiga e acontece, em algumas
situações, com a autorização ou não

dos candidatos. E, infelizmente, ela faz

parte do nosso cotidiano. De um lado,
o mau político garante o direito de le

gislar e executar os próprios interesses
ou dos financiadores. De outro lado, al
guns eleitores que vendem os votos são

fiéis aos seus compradores, pois nas

suas convicções, pensam que foram

ajudados.
Quem vende o voto acaba por eleger

políticos sem compromisso com os elei
tores e a sociedade.

Eleição em

Schroeder
o coordenador da coligação "O
futuro em suas mãos", Rudibert
Tank diz estar surpreso com a

adesão dos eleitores na campanha
do candidato a prefeito Osvaldo

Iurck (PSDB). Segundo ele, os
eventos do final de semana
serviram para animar os candidatos
e simpatizantes. Para o dia 4

está programado um comício
na Sociedade Bracinho.

FOTOS DIVULGAÇÃO

, <JIP

OmlCIOS

Hoje à noite acontece o segundo comício da coligação "Nova Jaraguá". O
primeiro foi na sexta-feira passada, no Rancho do Tonin, no bairro Rau,
e reuniu mais de mil pessoas. Hoje, às 19h30, a coligação realiza comício

em frente ao Posto Mime, na TifaMartins. Na quinta-feira, dia 4, acontece
o encerramento da campanha na SociedadeVieirense, naVila Lalau.

Jor�ada contra a corrupção
o jornalistaMíralPereira dos Santos, 71 anos, está correndo o País em
uma campanha contra a corrupção e a impunidade. A jornada que
começou no início do ano já percorreu sete Estados e em três anos deve

\ ,

ter atingido todo o Brasil, conforme os planos do jornalista. Ao final do
percurso, ele quer fazer um livro relatando as viagens e as bandeiras
levantadas. Gaúcho, da cidade de Carazinho, Santos mora há 15 anos em

Florianópolis. As "jornadas" (como o jornalista define) vêm acontecendo
desde 1992. Ele conta que já fez jornadas contra o desemprego,
privatizações, Alca e transgênicos, entre outras tantas. Do início da década
de 1990 para cá, algumas lutas mudaram, mas a vontade de transformar
a sociedade continua. "A corrupção tira dinheiro da saúde, educação,
segurança, moradia, transporte e produz morte e violência social", afirma.
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"O benefício é que
há um riscomenor

às empresas"
Superintendente geral do Instituto Brasileiro de

Governança Corporativa, Heloísa Bedícks, fala sobre
os modelosde gestão defendidos pela entidade

FABIO MOREIRA

JARAGUÁ DO SUL pela melhoria da gestão, com destaque para a
transparência, imparcialidade e [armação de
conselhos. A meta é superar conflitos entre os

donos e diretores emaximizar os lucros. Nessa
entrevista ao jornal O Correio do Povo, Heloísa
comenta os princípios da gestão corporativa
e como podem ser colocados em prática pelas
empresas locais. O Instituto pretende instalar
uma unidade em Santa Catarina e uma das
cidades analisadas éIaraguá do SuL

Da Redação

Asuperintendente geral do Instituto Brasi

leiro de Governança Corporativa, Heloísa
Bedicks, esteve ontem naAssociação Empresa
rial de Iaraguâ do Sul (Acijs) onde apresentou
os trabalhosdesenvolvidospela entidade. Uma
das metas é estimular no meio empresarial a
adoção de práticas corporativas que primam

o Correio do Povo .:Qual é.o
objetivo do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa?

Heloísa Bedicks _ O Institu
to tem a missão de disseminar
as melhoras práticas de gover
nança corporativa. Tem 17 anos

e possui dois mil associados. Há
muitas empresas que adotam as

práticas de governança, inde

pendentemente dos tamanhos.
Não precisa ser uma grande
companhia. Uma pequena e de
médio porte, uma cooperativa
ou de terceiro setor pode ter uma
boa governança corporativa.

)
OCP _ Quais os princípios

para uma boa prática de gover
nança corporativa?

Heloísa - São quatro os prin
cípios básicos: transparência,
prestação de' contas, responsa
bilidade corporativa e equidade.
Tem muita empresa que pratica
esses princípios e as práticas de

governança sem mesmo saber

que está adotando. E quando va

mos às empresas e explicamos o

que é as pessoas se surpreendem
e comentam que achavam que
era algo muito difícil e de longo
prazo. A prática é muito simples.
Umas delas é que a empresa tenha
um conselho. Se for uma empresa
pequena, ela pode começar a ter
um conselho consultivo. Na me

dida em que a companhia cresce,
ela tem controles melhores. Passa
a ter uma contabilidade que refli
ta a realidade da empresa e, mais

tarde, pode ter uma auditoria ex

terna, ou faz uma prestação de
contas dos acionistas e cotistas.

Os conselheiros
devem estar

pensando na
estratégia do

'" . '"

negocIo e nao ser

subordinados ao
dono da empresa.

OCP _ Quais os resultados

práticos das empresas que ado
tam um conselho em compara
ção às que ainda têm resistência
em adotar?

Heloísa - O benefício é que há
um risco .menor. Maior controle
de capital, de acesso a aplicações,
investimentos, empréstimos. A

transparência faz que os processos
internos fiquem bem documenta
dos. E outra questão diz respeito a

umamelhor orientação à sucessão.
Aindamais na região de Jaraguá do
Sul, onde há muitas empresas fa
miliares. Essa questão é um item

muito importante a ser debatido

para terummelhor gerenciamento
das transferências administrativas.
Então é importante ter práticas
bem definidas de entrada e saída
de membros da família na empre
sa, acordos de sucessão. E também
sobre a preparação dos herdeiros
como gestores ou acíonístas e co

tistas das empresas.

OCP _ Qual é a principal bar
reira das empresas que têmdifi
culdade de aplicar as práticas de
governança corporativa?

Heloísa _ Normalmente'. são
barreiras culturais. Uma das dis
cussões em empresas familiares é

que quando os herdeiros querem
falar em sucessão, o dono costu
ma adiar esse assunto. Há alguns
casos do empreendedor achar que
o filho não está pronto, que vai vi
ver a vida toda, e não vai precisar
se preocupar com a sucessão.

OCP _ E a formação do con
selho. É uma prática difícil para
uma empresa, dividir os assun

tos relacionados à companhia
com outras pessoas?

Heloísa _ O conselho é um

colegiado. E aquela figura do em
preendedor que é visto como um

imperador, que mandava corno

queria, tem de mudar. O empre
sário terá de dividir esse poder
com outras pessoas. Eu conheci
uma universidade controlada por
uma família, em Aracaju (SE); e o
dono falou sobre o processo de

governança da universidade. Ele
comentou que anos atrás, quan
'do não havia adotado o conse

-lho, se sentia o imperador. Agora,
com a mudança, percebeu uma

melhoria e que os conselheiros

independentes agregaram niuito
mais valor ao negócio dele.

.

OCP _ Qual é a vantagem
para uma empresa que adota o

conselho?
Heloísa _ A empresa tem um

processo de governança mais
claro. A maior importância não
é ter o conselho, mas saber es
colher os melhores conselheiros
para a empresa, de forma que o

dono consiga agregar uma diver
sidade de ideias, experiências,
de perfis acadêmicos e de talen
tos. E esses conselheiros passem
a trazer novas visões. Eles devem
estar pensando na estratégia
do negócio e não ser subordi
nados ao dono da empresa. Os

principais pontos de atuação
do conselho são: a estratégia, os
talentos da empresa, a estrutura
de capital e os riscos. No Brasil,
as empresas estão mais abertas
para a formação dos conselhos.
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Partida de inauguração
I

do Estádio do Morumbi
-

No dia 2 de outubro de 1960, aconteceu a partida de

inauguração do Estádio Cícero Pompeu de Toledo,
chamado de Estádio do Morumbi, em São Paulo.
Os times que se enfrentaram foram o São Paulo e

o Sporting Lisboa, com arbitragem de Olten Ayres
de Abreu. O primeiro gol foi marcado pelo jogador
Arnaldo Poffo Garcia, o Peixinho. Este.gol garantiu
a vitória do São Paulo por 1 a O. Cerca de 56.448 mil

pessoas prestigiaram a partida. O estádio não estava

totalmente acabado, por isso não pode abrigar
a lotação máxima, que era de 120 mil pessoas.
O nome oficial, Estádio Cícero Pompeu de

Toledo, homenageia o ex-jogador, dirigente e

presidente do clube.

Massacre no Carandiru
Em 2 de outubro de 1992 aconteceu o massacre da
Casa de Detenção de São Paulo, que ficou conhecido
como Massacre do Carandiru. A rebelião que teve
início com uma briga de presos causou amorte de
111-detentos. A PolíciaMilitar, liderada pelo coronel
Ubiratan Guimarães, tinha como justificativa acalmar
a rebelião, mas o que aconteceu foi uma verdadeira
chacina. Os sobreviventes afirmam que o número de
mortos é superior ao divulgado e que a polícia atirava
até nos detentos que já haviam se rendido. Nenhum
dos 68 policiais envolvidos no massacre foimorto.
O coronel Ubiratan Guimarães foi condenado a 632
anos de prisão.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Ia
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PersoDagem istórieo

Eduardo Galeano
Eduardo Hughes Galeano é jornalista e es

critor uruguaio, nascido em 3 de setembro de
1940. Ele é autor de mais de 40 livros, que já
foram traduzidos em diversos idiomas. Suas
obras tratam sobre gêneros ortodoxos, combi-
nando ficção, jornalismo, análise política e his
tória. Galeano iniciou sua cãrreira jornalística
no início da década de 1960 como editor do

Marcha, influente jornal semanal. Foi também
editor do diário Época e editor-chefe do Jornal
Universitário por dois anos. Em 1971, escre
veu sua obra-prima mais conhecida, ''As Veias
Abertas da América Latina". Em julho de 2008,
o escritor foi agraciado com o primeiro título
de Cidadão Ilustre do Mercosul.Além de livros,
Galeano também escreve artigos para publica
ções estadunidenses de esquerda, çomo The

Progressive, New Internationalist, Monthly Re
view e The Nation.

:Il .,

I G,upo LUlle11l
.

I

A -arte da petizada
<� de Jaraguá do Sul
�I Em outubro de 1975, o jorIlj,!�'�1!' nal O Correio do Povo

II publicou uma matéria que
I dizia: "Numa iniciativa das

I mais louváveis, a Sociedade

ri de CulturaArtística de Jaraguá

I
do Sul e a Coordenadoria de
Ensino desta cidade abriga

� rão amanhã cedo a visitação
j "I i/II d II : "�b>Jic� �à exposição de artes

A invenção da
garrafa térmíea
Em 1892, o cientista escocês James Dewar criou um

recipiente que tinha por objetivomanter soluções químicas
de laboratório em uma temperatura padrão. Embora Dewar
tenha sido o idealizador do sistema de isolamento a vácuo,
que é o. próprio princípio da garrafa térmica, o cientista
não patenteou sua invenção. Durante o século 20, o alemão
Reinhold Burger diminuiu o tamanho do recipiente térmico,
deixando-o bem semelhante a uma garrafa e acabou

patenteando o invento. As garrafas térmicas para uso
doméstico começaram a ser vendidas a partir de
1904, pormeio da empresa alemãThermos GmbH.

Infanto Juvenil de Jaraguá do
Sul, em homenagem ao Dia
da Criança, que amanhã se

comemora." O texto finalizou
dizendo: "E você, leitor, tem a

obrigação de com sua presen
ça dar o toque especial, ama
nhã, no Departamento de In
formações Turísticas, defronte
àDalmar Confecções".
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Jara aense é O

melhor tocador de
.aeoedeon do.Brasil

Rafael Petry se prepara agora para desafiar outros músicos do mundo, com um ritmo bem brasileiro

. JARAGUÁ DO SUL
,

Bárbara Elice

jaraguaense Rafael Pe

try, de 28 anos, foi eleito
o melhor acordeonista
do Brasil. Ele. venceu
a etapa nacional do 6°
Festival . Internacional

. Roland deAcordeon, realizada noúltimo.
final de semana, em São Paulo e

,

: Além de ganhar um instrumento no

Vinho e o título nacional, o músico foi

'selecionado para representar o País na

�tapa internacional, que acontece em

novembro, em Roma, na Itália. Na final,
.

o prêmio são cinco mil euros. "Ainda
não pensei direito, mas, se eu ganhar (o
prêmio internacional), com certeza vou

investir em mais instrumentos", planeja.
Apesar de o som do acordeon casar

muito bem com baião, MPB ou samba,
o Brasil ainda não conquistou nenhum
prêmio internacional. "Lá fora, o nível
técnico é muito alto, mas eu vou apostar
no ritmo brasileiro", comentou Petry. O
repertório deu certo na etapa nacional.
Em oitominutos de apresentação, ele al-

ternou entre o samba, bossa nova, baião
,e erudito. A mistura foi certeira para
conquistar o título nacional.

Para o músico, o reconhecimento é o

resultado de dedicação integral. Ele domi
na o teclado desde os seis anos e começou
com o acordeon aos 13. Hoje, com 22 anos

de musicalidade, tem formação acadêmi
ca na área, dá aulas de acordeon, teclado
e piano, soma participações em bandas,
corais e também trabalha com gravações,
em Itajaí, ondemora atualmente.

Para conquistar novos músicos, a Ro

land, empresa criadora do acordeon digi
tal, organiza, desde 2006, o Festival Inter
nacional Roland de Acordeon. O destaque
mundial mostra que o acordeon não con
tinua vivo somente nas tradições familia
res. O instrumento, também conhecido

por sanfona ou gaita, exige domínio e nível
técnico que tem desafiado os músicos do
mundo desde 2005, quando ganhou uma
versão mais moderna. Com recursos para
reproduzir o som da bateria, baixo, saxofo
ne e trompete, por exemplo, a tecnologia
conseguiu transformar o precioso acorde
on acústico emumabanda de umhomem
só. Com o título de melhor acordeonista

Por uma .Jaraguá sustentável PPSI PTBI psoel PV

Prefeita

CECíLIA KONELL
Vice
Alcides Pavanello

do Brasil, Petry olha positivamente para
as novas possibilidades do instrumento.
"Tem que se atualizar. Tudo evolui, o acor
deon tambérn", acredita.

Alguns sulistas já tiveram destaque
nas competições. Em 2008, o gaúcho Ja
ckson Iofre Rodrigues foi eleito o melhor

acordeonista do Brasil e, em 2009, o join
vilense Orimar Hess Júnior. Neste ano, a

disputa ficou entre Petry, Adriano José,
de Pernambuco, e Nonato Lima, do Ce
ará. A etapa final, que elege o melhor do
mundo, acontecerá no dia 2 de novem

bro, na capital italiana.
DIVULGAÇÃO
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COMPROMISSO COM A COMU.NIDADE.
no homem que quer mudar a sociedade

não pode ter Idei s tlmid s"
Pe.Dehon
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revi ão d e
Leve guarda-chuva!

Joinville
HOJE /Jaraguá do Sul

Canoinhas ••
••

Mafra 15° 23° e Região
14° 26° ••

Jaraguá do Sul AMANHÃ
13° 27° •• MíN: 18°C

16°26° MÁ)(: 28°C

Blumenau ió
J

Rio do Sul •• 16°C
•• 17° 26°
14° 25° 26°C QUINTA

MíN: 17°C
MÁ)(: 28°C

Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

-"_-

São Miguel
do Oeste
••
22°26°

Chapecó
••
22° 26°

Tempo instável
permanece
o tempo segue instável
em se, mais fechado
com chuva e trovoadas
no Oeste, Meio Oeste,
Planalto Sul e Litoral
Sul. Nas demais regiões,
variação de nebulosidade
e pancadas isoladas de
chuva, especialmente
entre a tarde e noite. Já a
temperatura se mantém

estável, com pequena
variação durante o dia.

Joaçaba
••
16° 26°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Leste-Nordeste 3km/h 92
• 9h Nordeste 2km/h 95
• 12h Leste-Nordeste 6km/h 70
• 15h Leste-Nordeste 10km/h 55

12mm

80%• 18h Leste-Nordeste 13km/h 56
de possibilidade

• 21h Leste-Nordeste 10km/h 78 de chuva,

HUIIlor

Espécime raro
Um brasileiro chega na padaria e diz para o português no caixa:
- Sabe, eu tenho um amigo que diz que todo português é burro ...

O que o senhor acha disso, seu Manoel?
- Ora pois! Isso se trata de uma grande mentíralÕ gajo, eu mesmo já
conheci um português que eramuito do inteligente.

S doku

o
-cu
UI!
::I
-

O
CI)

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.

t-f��·

São Joaquim
••
120 220 ft-·

Lagula
••
18° 27°

,

MINGUANTE 8/1 o

CRESCENTE 22/10

�� CHEIA 29/10

Palavras Cruzadas

SEXTA
MíN: 19°C
MÁ)(: 27°C

HORIZONTAIS
1. Produtor ou vendedor de um alimento proveniente do

gado boviao
2. A parte da planta que precede o fruto I Cruel, sangui-

nário
3. Calmante
4. Apegado com firmeza
5,. Sufixo do Brasil, nos endereços da internet / (Pop")

Coisa sensacional
6. As três ultimas vogais IPartir (a madeira) em peças
7. Raça f Sigla do estado de Cumuruxatiba e Ilhéus
8. 'O músico norte-americano Pald (1915-2009); consi

derado o cnador da guitarraelétrica I (Speed) Famoso
filme baseado em desenho de sucesso nos anos 60

9. O fluidD que respiramos / Pimenta de pequeno tama
nho e muito ardida

10. (Gír.) Matar
11. Diz-se da pessoa que recorre contra uma sentença

DU um julgamento
12. O repórter esportivo Marcos IGrande lagarto do Bra-

tosi! foJ

13. Órgão de máquina que transforma o movimento rota-
tório em alternado" 11

VERTICAIS
1. As iniCiais do treinador de'futebol Scolarii campeão do

mundo em 2002 r Braço motor dos motores a explo- 13

são I (Fís.) Abreviatura de atmosfera
2. Um tratamento para estimular o coração ou para deter

sua fibrilação.
3. Elemerito químico não metálico, forma ·diversós com

postos usados em medicina como germicida, na fa

bricação de tintas, em fotografia etc. I AproXimada
mente I O atornorte-ame,ricano Sean, de "Os Últimos
Passos de um Homem"

4� fio grosso I famosa marca de bicicletas
5. Animal que possui uma couraça óssea envolvendo seu

corpo
6� Santo espanhol, n�tural de Madri, padroeiro dos agri

cultores (1 070�1130) / Pessoa 'Que tem com outra

relações sexuais mais ou menos estáyeis, mas não
formalizadas pelo casamento

,� Esvoaçar I Relação, dos feitos de um esportista ou de
uma agremiação esportiva

8. 'O principal ingrediente da omelete I Ter conhecimento
de uma coisa / (lnterj.) Avante!

9. A média computada pelos ctQnornemstas.

São Francisco do Sul
• Preamar
• 4h51 :'1 ,5m
• 16h48: 1,4m
• Baixamar
• 9h: O,2m
• 21h04: Om

Itajai
• Preamar
• 3h08: 1,2m
• 15h17: 1m
• Baixamar
• 7h51: O,2m
• 19h55: O,1m

Florianópolis
• Preamar
• 1h58: O,7m
• 13h53: O,6m
• Baixamar
• 8h53: O,2m
• 20h41: O,1m

Imbituba
• Preamar
• 3h32: 1,2m
• 15h34: 1,1m
• Baixamar
• 7h47: O,3m
• 19h47: O,2m

NOVA 15/10
Tábua

das marés

2 83 4 5 7
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Mistos e �ma ti
Notícia quente para amulherada que adora se encher de
acessórios: agora não basta apenas sermaxi, tem que ser

vários e adivinhem? Tudo junto! O legal aqui é brincar com
as proporções e os estilos, mas não se enganem, girls, pra
não deixar aprodução over demais procurem harmonizar
as cores e os materiais,
ok? Outra dica: não quer .

parecer um pinheirinho de
Natal? Comece com o básico
(colarmaior commenor)
e aposte sempre no look
básico. Uma boa t-shirt é
uma ótima pedida! Aliás,
falando em 'tee' recebi vários
e-mails sobre esse novo

empreendimento no ramo
das t-shirts. Fiquem ligadas
no monalisadebatom.com.
br que conto tudo por lá, ok?

In
ou oeu Você vai amar a

hora do cafézinho.
- - -

3275.1403Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 4788383084

FOTOS REPRODUÇÃO

-

.

01 ção BrasilDica de beleza do dia:
or isqué, Gastronomia

Para quem adora uma news de beleza, vai amar a nova linha de esmaltes que a Risqué
lançou na última semana: a coleção Primavera/Verão 2013 chamada "Brasil por Risqué.
Gastronomia". Amarca contou com a consultoria de Reinaldo Lourenço na escolha das
cores e buscou inspiração em gostosuras brasileiras como pitanga, goiaba, mandioquinha e

tapioca, aliados ao toque de receitas de diversos lugares do mundo. Ainda não experimentei
nenhum, mas particularmente eu gostei do S,uflê de Goiabada e Geléia de Pitanga.

* �,
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.

��ua Roberto Ziemann, 24081 Amizade 1 Jaraguá do Sul
,. 473275-3378' 1 www.facebook.com/luadipanoooutique

Segunda a sexta: 9h às 19h, sem fechar para 9 almoço
•

>

Sábado: 8:30h às 12h
_��jv\\\\�:,�" \�/';;�/I.\'\'tI\�\\ \X� ./
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Djiutia
Schade e

SueUen

Georg
conferindo
as delícias
doMadalena

Chopp&
Cozinha

ISO 9001

3370-3242
moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves

FOTOS DIVULGAÇÃO MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

PRESENÇA
Da franquia
doVininha

Belo gesto
J)elo segundo ano consecu

r tivo, a UpperMan e Upper
Donna estão apoiando a cam-' R

panha Outubro Rosa. Parte
do faturamento das lojas será
destinada à RedeFeminina de
Combate ao Câncer, entidade
que promove a ação com a fi
nalidade principal de desper
tar o interesse da população
para a importância da pre
venção e diagnóstico precoce
do câncer, aumentando assim,
a expectativa de cura.

::r SPORT
.. \í .:;;...-< )(

.� .""�

Fi+rress

M·
.

,

Ul1

Sanduíche,
emJaraguá
do Sul,
CIáudiae
Luciano com

seus rllhos

presentes na
12a Feijoada
do Moa

"ri
!?'"

Caraguá Auto Elite
A escol ha perfeitaJ

i.iiHnet
lt or Arrasando

Um trio que arrasa os corações dos garotões é formado por
Jaqueline Freitas, Duda Ferreira e Marina Nova. Gatas!

Do contra
Um político anda dizendo que não vai com a cara deste colunista
de jornal de papel. Que enquanto recomenda, discretamente,
terceirizar a cidade, porque ficamais fácil pegar ladrão, ele
estimula amunicipalização e monopolização do transporte
coletivo. Aí, mano, acaba tudo, né?

Dose dupla
Por favor, não .ousem
esquecê-las. Hoje, as minhas
queridas irmãs gêmeas
Marli e Maria Gonçalves
são as aniversariantes mais

festejadas do dia. Liguem!
Elas vão adorar saber que
foram lembradas. Parabéns!

Que Deus abençoe as duas e

dê toda a saúde e felicidade
do mundo.

"'
..>

•

COQUE,TEL Sbyrlei Miranda e Rosa Bonatti no

coquetel de virada 'de coleção da loja VoiláPara a galera que quer curtir
uma boa pelada e de quebra
faturar um bom cascalho,
vai rolar a partir do dia
6 até 8 de dezembro, no ,

Complexo Esportivo Jaraguá,
o lo Iaraguá Oodle's Cup, um
campeonato de futebol suíço.
que reunirá várias equipes
de nossa região. Inscrições e

informações no telefone 9985-
6633. Vai perder?

Melhor do Brasil
o jovem Rafael Petry foi o grande vencedor do concurso de

MelhorAcordeonista do Brasil, sábado, em São Paulo. Em

novembro, o músico estará em Roma (Itália), onde disputará
com acordeonistas de vários países o título de melhor do mundo.
Confiramatéria hoje aqui no OCP. Estamos na torcida.

Letícia
Prado e

Rosana

,Hackbart
curtindo o

Feijoada
da Adefig ,

Este colunista, com apoio da
Revista Nossa, jornal O Correio
do Povo e do chefe Tato Branco,
movimentam no próximo dia
20 de outubro, na Sociedade
Diana, em Guaramiiim, uma
deliciosa Feijoada Beneficente.
Toda a renda será em prol da
Associação dos Deficientes
Físicos de Guaramirim

(Adefig). O valor doingresso
,

é de R$15. Quem quiser
colaborar deve ligar para o

telefone 3370-2900.

-. ' '"

IDgu81D
aguenta ID is
Seja lá qual for o vencedor,
milhares rezam para que
domingo chegue e termine o

mais rápido possível. Motivo:
não aguentam mais a baixaria
de alguns políticos em

campanha na urbe sorriso.
Até lá, muita novidade
vai aparecer. Disso, .não
duvidemos.

Nada'a e-
Às vezes a gente escreve aqui e respinga longe: A notinha referente
àquela galeramenor de idade que bebe feito gente grande e fuma

em ritmo de chaminé, não se 'referia ao bar Sacramentum. Bem

pelo contrário. O estabelecimento, comandando pelo amigo
Depiné, é um dosmais conceituados da urbe e segue dentro da lei.

. ,.

amveesarao

de dois
anos de

Maumarmix
Epic
Na sexta - feira, dia 5 de
outubro, tem som de

qualidade na Epic Concept
Club, com a presença do
renomado DJ paulista Thiago
Mansur. Festa imperdível!

\

De volta
o meu amigo Lia Tironi curtiu
com amigos o último final
de semana de férias-em alto
mar. Hoje, volta ao batente na
Secretaria Desenvolvimento

Regional, em Jaraguá.

Pagode
.

Na próxima quarta-feira, a The
Living promove um pagode,
esperto com o Grupo Levando
um Lera. O mulherio entra na

faixa até as 23h.
'

Jardins e interiores
Arraqjos Buquês I 'ctsSÓrkls I DI'VI'�

'i �J
i
l!l ...

INAUGURAÇÃO Márcia Viero e a mãe

, D�ris Ronchi presentes no coquetel de
ai i � ,U��M�' rJlliAR��� ,:ttSP.Mi'·�81ior Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cl·que Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

1nm

I

(

LADO A LADO - GLOBO· 18H
Afonso se desculpa com Zé Maria. Hortência entrega o buquê de flores de

Teodoro para Alice. Neusinha convence Diva a levar seu vestido à costureira,
antes do início do ensaio geral. Constância procura Margarida. Eulália repre
ende Praxedes por deixar Sandra ir à praia com Laura. Quequé não consegue
avisar que Diva saiu com Neusinha. Carlota vê Alice conversando com Teodoro
e repreende a filha. Frederico sugere que Eliete faça o papel de Diva no ensaio e

Neusinha a inveja. Constância arma um plano contra Bonifácio. Diva se enfurece
ao ver Eliete interpretando seu papel no ensaio geral e a expulsa do teatro. Zé
Maria reclama do modo como Bonifácio fala das mulheres. Madarne Besançon
fica indignada ao saber que o filho que Isabel está esperando não é de seu noivo.

Doa-se Faísca,
chow-chow mestiço
com pastor alemão.
É dócil, tem'cerca
de 2 anos. Contato
Adriana 9606-8556

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO - 19B
No capítulo 002, terça-feira, 02 de outubro - Charlô consegue controlar o

avião. Manoela e Fábio se solidarizam com o sofrimento de Carolina. O médico
confirma a morte de Vitório e Roberta fica arrasada. Juliana não consegue des

cobrirpor que Otávio discutiu com Vitório na loja. Carolina é gentil com Manoela,
que fica encantada com a menina. Roberta e Kiko choram por causa de Vitório.
Nieta reclama da irmã e elogia Nenê para Dinorah. Lucilene sonha com Ulis
ses. Carolina consegue convencer Fábio a lhe dar uma carona. Analu ameaça
denunciar Nando por sequestro se ele voltar para a mansão de Otávio. Ismael
avisa que Nando fugiu com Analu. Roberta acusa O

AVENIDA BRASo. - GLOBO· 21B
Carminha tenta enganar Tufão. Ivana discute com o irmão e avisa que vai

sair de casa. Carminha faz um acordo com Neide. Nicole e sua trupe invadem
a casa de Diógenes e levam Dolores embora. Leleco conta para Muricy sobre
o desvio do dinheiro da ONG. Cadinho conta para Noêmia sobre o dinheiro que
tem na Suíça. Leandro se surpreende quando Suelen pede que forme uma du

pla com Wallerson. Carminha aconselha Ivana a se afastar de Max. Neide mente
para Tufão e Jorginho se desespera. Nina descobre que Carminha vai à casa de
Neide e avisa a Jorginho. Tufão flagra Carminha na casa de Neide.

�

r
I
r GABRIELA - GLOBO - 23H

No capítulo 62, terça-feira, 02 de outubro - Olga briga com Tonico, ao per
ceber que o marido a trai. Zarolha pede que Plranqlleve um recado para Nacib.
Ramiro desaprova as atitudes de Tonico e discute com o filho. Dorotéia avisa a

Ramiro que Gerusa pretende fugir com Mundinho, e que Conceição está ajudan
do a filha. Ramiro pede ajuda a Berto para vigiar Gerusa. Ramiro pede a Melk

que o ajude a impedir a fuga da neta com Mundinho durante o baile de formatura.
* o resumo dos capítulos é de resp�nsabWdade das emissoras.

Aniversariantes

l/lO
r

Ademar Ruysom
Ademir Reitz
Ana Paula Marangoni'
Andressa M. Heller
Bruna Fortes
Bruno da C ..Pereira
Camila Luciani
Christian R. Franzner
Dilma P. Schroeder
Eliana M. Bossani

Vautrald Drews
Wandressa Ricken
Willian W. Schneider

2/10
Adriana Schwirkus
Adriano Murara
Alberto Staroscky
Angelo da Silva
Guilmar Steffens
Hilberto Strutz .'.,

Jusara C. Ferreira

Kellen Carine Radtke
Leoni Nair de B. Karsten
Livins Enke
Lucas Besen
Luciano J. Bonkowski
Mariele Ap. Rocha
Marlete Gumz
Nicacio Gonçalves
Pauleno Pedri
Paulo F. de Souza

..
,

Rarin C. de Paulá

Rosângela Sebastiana
.

Roseli F. de Liz
Sandra R. Rosa
Sueli S. Baumgartel
Sonia Maria Bonominie
Tamiris C. Brandt
Tatiane Gambeta '

Ursula E. Laube Floriano
Valentini A. Rern
Walli K. Kopsch
Zilda C�rd9so

Estelita F. de Miranda
Florinda Emmendoerfer
Gabriel H. Moeller
Germano Mayer
Heloisa Porath
João Vitor Chruschelski
Lauro Júnior Volz
Luciane Gaedke Gerent
Maiara emídio de miranda
Maria C. Souza
Maria Forlim. .

Mário Elbert
Osmarina Fernandes
Osvaldo Demarchi
Patricia Withoft
Pedro P. Ferreira
Pedro Paulo Alflen

Rogério S. Veloso

Rogerio Veloso
Roseli Bonglowiski
Sergio H. Raduenz

Thiago Pires
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Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 28 A 4/1 O

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Um Divã para Dois - Leg. - 17:00, 19:00, 21 :00
• Valente - Dub. - 14:30
• ARCOIRIS 2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. - 15:10,
17:20

• Resident Evil 5 - Leg. - 19:30, 21 :20
• ARCOIRIS 3
• Madagascar 3 - Dub. - 14:20
• Os Mercenários 2 - Leg. - 17:10 19:10 21 :10

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Hotel Transylvania 3D -Dub. - 15:40, 17:30
• Resident Evil 5 3D - Dub. - 19:30
• Resident Evil 5 3D - Leg. - 21 :30
• Tinker Bell3D - Dub. - 14:00
• ARCOPLEX 2
·Ted - Leg. -14:40,17:00,19:10,21:20
• ARCOPLEX3
• Loopér- Leg. - 14:20, 16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOPLEX4
• Os Mercenários 2 - Leg. - 19:00 21 :00
• Um Divã Para Dois - Leg. -15:00,17:00
• ARCOPLEX 5
• Intocáveis - Leg. - 17:00, 19:10, 21 :20
• Madagascar 3 - Dub. - 15:00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. - 17:10
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 19:30, 22:00
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30,
15:20
.GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub. -

13:50
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. -16:00,18:00
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. - 20:00,22:10
• GNC3
• Os Mercenários 2 - Leg. - 13:20 15:30, 17:50, 19:50, 21 :50
.GNC4
• Ted - Leg. -14:0016:2019:0021 :10
• GNC 5

.

• A Era do Gelo 4 - Dub. -17:40
• E Aí, Comeu? - 13:40, 15:40
• Um Divã Para Dois - Leg. - 19:40, 21 :40
SALA VIP
• Intocáveis - Leg. - 14:20, 16:45, 19:10, 21 :30

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Resident Evil5: Retribuição - Leg. - 21 h30
• Resident Evil5: Retribuição - Dub. -14h30, 17hOO, 19h15
• CINÉPOLlS 2
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. - 13h30, 16hOO',
19hOO,21h45
• CINÉPOLlS 3
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Dub. - 13hOO,
15h45B,18h30B,21hOO
• CINÉPOLlS 4
• À Beira do Caminho -12h45, 15h15, 17h45, 20h30

• CINÉPOLlS S
• E aí, Comeu? -13h15, 15h30, 18hOO, 20h45
• CINÉPOLlS 6
• Ted - Dub. -14h45, 17h15, 19h45, 22hOO
• CINÉPOLl�7
• Dredd - Dub. - 20hOO
• Tinker Bell: O Segredo das Fadas - Dub. -12h30, 14h15,
16h20, 18h10

• Dredd - Leg. - 22h15

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. -17:10
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 19:30, 22:00
•Tinker Sell: Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30, 15:20
• GNC2
• À Beira do Caminho - 13:00
• Os Mercenários 2- Leg. -15:00,17:00,19:15,21:30'
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:40, 15:40
• Cosmópolis - Leg. -17:40 19:45, 21 :50
.GNC4
• E a Vida Continua -14:15,16:30,18:45,21 :00
.GNCS
• Ted - Leg. - 14:30, 16:45, 19:00, 21 :15
.GNC6
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub. -

13:50
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Dub. -16:00,18:00
• Resident Evil5: Retribuição (30)- Leg. -20:00, 22:10

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. -17:10
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 19:30, 22:00
• Tinker Bell: Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30, 15:20
.GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. � 13:45, 18:45
• Os Mercenários 2 - Leg. - 16:0021 :00
.GNC3
• Resident Evi15: Retribuição - Leg. -14:00, 16:30, 19:00, 21 :20

� ..
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\

Em "Cosmôpolis, a cidade deNova Iorque
está em tumulto e a era do capitalismo está
chegando aofim. Uma visita do presidente
dosEstados Unidos paralisaManhattan eEric
Packer (RobertPauinson), omenino de ouro
domundofinanceiro, tenta chegar ao outro
lado da cidade para cortar o cabelo. Durante o

dia, ele observa o caos e percebe, impotente, o
colapso do seu império. Packer vive as24 horas
mais importantes da sua vida e está certo de que
alguém está prestes a assassiná-lo.
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Tirinhas

Horóscopo
ÁRIES
Mantenha o controle sobre as suas finanças pessoais.

,

O sucesso profissional. estará em suas mãos: aceite
novas responsabilidades.Atitudes firmes e corretas
dão segurança às pessoas com as quais se relaciona
No amor, mostre o que sente! Cor: verde.

TOURO
Estará à frente de muitos projetos. Aproveite cada
oportunidade para realizar um trabalho bem-feito e

saiba lidar com as pressões que enfrenta no setor
profissional. No campo afetivo, declare a intensidade
de seus sentimentos sem medo. Cor: creme.

II GÊMEOS
Hoje, tente poupar suas energias. Trabalhe sem fazer
dramas e sem falar demais. É tempo de organizar
suas finanças e fazer economia Se deseja conq!Jistar
grandes objetivos, dedique-se a eles! O clima é de

paixão no contato com seu amor. Cor: preto.

CÂNCER
Melhormanter sigilo sobre seus planos a longo
prazo. Mas não deixe de trabalhar duro para atingir
seus objetivos. Cuidado com suas palavras e ações
ou poderá se meter em confusão. A dois, aposte no
romantismo e não se arrependerá Cor: tons claros.

LEÃo
Aceite os novos desafios e mostre a sua capacidade de
executar tarefas difíceis. A determinação e a paciência
são os atributos necessários para superar dificuldades.

Ouça atentamente seus familiares. Acredite mais em
seu amor. Cor: tons escuros.

VIRGEM

Hoje, você pode sé sentir pressionado(a) por pessoas
menos experientes que você: evite ceder! Se quer
realizar seus projetos, coloque a mão na massa
Cuidado para não se iludir com promessas vazias. A

, dois, aposte na confiança mútua. Cor: cinza

.n. UBRA

Comprometa-se com suas tarefas, especialmente na
área profissional e não conte com a ajuda dos outros
para cumprir suas responsabilidades. Aordem do dia é

preservar a sua independência No campo amoroso, o
clima é de muita sensualidade. Cor: creme.

m ESCORPIÃO
I I \.. Cumpra com suas Obrigações sem fazermuitos

questionamentos. Atividades em grupo podem render
melhores resultados neste dia Na área sentimental,
demonstre a intensidade dos seus sentimentos e vai

agradar o par em cheio. Pense nisso! Cor: azul.

SAGITÁRIO
É um dia para demonstrar a sua capacidade no trabalho.
Deixe um pouco de lado os problemas que vem
enfrentando com sua família Mantenha a qualidade
da sua vida amorosa oferecendo mais carinho e

compreensão à sua alma gêmea Cor: vermelho .

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Atividades relacionadas a diversão, recreação, arte
ou cultura são asmais favorecidas. Envolva-se com o

pessoal de casa ao invés de lamentar a falta de tempo..
No contato com a pessoa amada, momentos de carinho
são bem-vindos. Cor: azul-escuro.

� AQUÁRIO
Organize as suas atividades domésticas e as relações
familiares antes de se dedicar ao seu trabalho. Neste

dia, você vai ter que se esforçarmais para atingir os
mesmos resultados. No romance, não dê espaço às

preocupações à toa Cor: amarelo.

PEIXES
Demonstre garra ao batalhar por seus objetivos e
acredite em seus sonhos. Confie em seus prépríos
talentos. Se precisar de auxílio, conte com a ajuda de
pessoas proximas. O amor pede umpouco mais de
romantismo, faça a sua parte! Cor: verde-claro.
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•

Quer publicar sua foto'
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Os priminhos Tamily
de Jesus e Lucas E.

Liesenbergmrich
divertiram-se no dia 8,
no aniversário de 1 ano

da pequena gatinha,
em Curitiba

•

Parabéns à Heloísa que
. "'.

comemorou aDlversano

dia 30. Que este dia

seja especial como
você, com amor da sua

OJDa, mamãe, papai,
irmão e padrinhos

Os familiares
e amigos
parabenizam
Terezinha
Bueno que fez
aniversário
no dia 30 e

desejam saúde
e muitas
felicidades
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No dia 29, o Grupo Folclórico A1pen Bach - adulto, se apresentou
na 2a Strudelfest, em Massaranduba. Todos os dias ocorreram

apresentações típicas, música, chope e, claro, muito strudel
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Camila A1essandra Siqueira
completa 4 aninhos hoje. Seu

irmão João Vítor e toda a família

desejam muitas felicidades

Pedro Garcia
Para Vereador

ra quem acompanha minha trajetória política, sabe
que meu trabalho é sério e com garra e dedicação grandes
conquistas foram alcançadas para o desenvolvimento de
nossa sociedade e para o bem estar do povo.

Esta dedicação por uma melhor gestão, mais
econômica e com melhores resultados, bem como a

fiscalização da receita pública e a disposição para atender
os anseios da comunidade, são razões para pedir o seu

voto, dos seus familiares e amigos, para continuar a lutar
conquistarmelhorias para toeos.

. .. _ .. ,._�_.__..,.....�

Elisete Gusawa foi a aniversariante
mais festejada do dia 30.

Felicidades e muita saúde são
os desejos da família e amigos

Trab lho, ser/ed de e transparêncl .
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Eco GRUPO BIOVITA

.�
BIOVITÁ I BIOCHEM
t(:.otn�'),\I.7'!M:a.5 �lI.'J.(� ..t;; ...,'il!!; QuimicaBenyamin

Parbam Fard
benyamin@biovita.com.br

www.biovita.com.br

Cmitiba recebe
ônibus elétricos
Eleita a cidade mais sustentável
domundo, Curitiba lançará
mais uma novidade ecológica:
os primeiros ônibus híbridos
produzidos no Brasil. Os
veículos movidos a eletricidade
e biodiesel, batizados de
hibribus, são capazes de reduzir

.

em até 90% a emissão de gases
poluentes e 35% do consumo
de combustível comparados
aos ônibus que circulam
atualmente, além de não emitir
ruídos em cerca de 30% do

tempo de operação.

�"'"

ao Capas de
iPhone

sustentáveis
Um designer de San Diego (EUA)
decidiu criar novas identidades

para os celulares iPhone através
de algo que normalmente vai
parar no lixo: embalagens de

.

papelão. Aproveitando caixas de .

produtos famosos, como o cereal
de milho Kellogs e de refrigerantes
da Coca-Cola, além de outros
menos conhecidos, ele criou
cases divertidos, econômicos
e principalniente sustentáveis .

Todo o processo de reciclagem
que dá origem às novas capinhas
é feito de formamanual e com
ferramentas simples, como
estiletes e adesivos.

da cana-de-açúcar). A
iniciativa é parte da meta
da empresa de adotar a'

tecnologia do bioplástico em

toda sua produção de garrafas
plásticas no Brasil até 2015,
transformando o país no
maior produtor e exportador
de BioMEG do mundo.

Em recente anúncio, a
Coca-Cola confirmou a

construção damaior fábrica
de produção de BioMEG do

mundo, principal ingrediente
das embalagens PlantBottle™
(a primeira garrafa PET
reciclável feita parcialmente
de material vegetal a partir

Mercedes apresenta elétrico
.mais veloz do mundo
ADairnler, dona da Mercedes-Benz, resolveu revolucionar omercado
de superesportivos elétricos ao criar o carro elétrico mais veloz do
mundo, o azul SLSAMG Coupé Electric Drive, que deve entrar
em produção em junho de 2013. Movido 100% a eletricidade, esse
carrão pode acelerar dos O aos 100km/h em 3,9 segundos e atingir
a velocidademáxima (limitada) de 250 km/h. Com portas "asas de

gaivota", o modelo é turbinado com quatro motores localizados
sobre as rodas, que juntos garantem 751 cavalos de potência e faz
até 250 quilômetros com uma única recarga de energia.

00 e ra
.);

eo ea
A gigante de buscas da]nternet

Googlenegociou a compra de
48 megawatts (MW) em energia
eólica para seu Data Center em

Oklahoma, nos Estados Unidos.
Com isso, a empresa passa a ter

uma geração própria de mais
de 260MW A companhia tem
manifestado continuamente
sua preocupação com a

sustentabilidade das
matrizes energéticas que
suprem sua demanda.

Patinete elétrico de luxo
,

O designer Goldberg Boris lançou um projeto de um

patinete elétrico, que mantém o design elegante e a alta

tecnologia característicos da montadora norte-americana
Lexus. Apelidado de CT-S o modelo é leve, compacto e muito

bonito. Ao contrário dos patinetes comuns às brincadeiras
de criança no Brasil e que são equipados com pequenas
rodinhas de gelou silicone, o projeto envolve duas rodas
maiores com pneus, possui um painel frontal em que
é possível visualizar a velocidade do usuário e é

elétrico, podendo ser recarregado em tomadas
de 12 volts com autonomia de 1,5 quilômetros .

DIVULGAÇÃO
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Uma salvaguardamais
do que justa e necessária

"""

Ede extrema justiça e necessi-
dade a medida de salvaguarda

comercial para vestuário pleiteada
no Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior.
Em decorrência da prolongada cri
se internacional, os exportadores,
principalmente da Ãsía, passaram a

assediar com extremo apetite alguns
destinos alternativos, em especial o
crescente mercado brasileiro. Os
efeitos dessa mudança de eixo têm
sido graves no setor de vestuário, no
qual nossas importações nos últi
mos cinco anos cresceram 239,13%
em quantidade e 332,08% em va

lor. Os governos de várias nações
apoiam e subsidiam suas indústrias,
acirrando ainda mais a concorrên
cia, muitas vezes de maneira preda
tória e desleal.

Em 20II, as importações cresce
ram 61% acimado consumo interno.
Em consequência, houve redução
de 10.641 toneladas na produção
nacional, com redução de vendas de
mercadorias fabricadas pelas em

presas e trabalhadores brasileiros
e aumento de estoques. Conside
rando o ocorrido no primeiro se-

mestre de 2012 e em se mantendo a

tendência, as importações passarão
a representar mais de 12% do con

sumo aparente no Brasil. O setor de
vestuário e têxtil, presente em todos
os estados brasileiros e na grande
maioria dos municípios, é consti
tuído por mais de 30 mil empresas,
emprega diretamente 1,7 milhão de

p�ssoas, e mais de quatro milhões
se incluídos os empregos indiretos

\ e os gerados pelo efeito renda. Con
siderando a famíliamédia nacional,
estima-se haver oitomilhões de bra
sileiros dependendo diretamente do
setor. Do total de empregos diretos,
1,2 milhão estão ligados ao vestuá
rio. Em 2011, infelizmente, foram
perdidos 11.729 postos de trabalho,
sendo cerca de 70% na indústria de
vestuário. O faturamento anual do
setor é de US$ 63 bilhões, 5,5% do
total da indústria de transformação
e gerando mais de 10% dos empre
gos da mesma indústria. O Brasil,
um dos poucos países com cadeia

produtiva setorial integrada, é o

quinto maior produtor mundial de
têxteis e quarto em vestuário. Tem,
ainda, o maior parque produtivo

integrado do Hemisfério Ocidental,
é autossuficiente e exportador de
matérias-primas, como o algodão, e
está em vias de conquistar a mesma
condição no poliéster. A petição da

Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção é, portanto,
extremamente oportuna, pois é

apresentada no momento em que
todo o Brasil une forças para preser
var seu crescimento nuin quadro de
crise mundial. A salvaguarda é um
instrumento previsto na Organiza
ção Mundial do Comércio e o docu
mento atende os requisitos técnicos
exigidos pela OMe. A implementa
ção de um. controle de importações
através' da adoção da salvaguarda
não impedirá o fluxo de comércio
saudável, mas colocará parâmetros
temporários que proporcionarão o

melhor aproveitamento em bene
fício do País, consagrando, assim, a
necessária parceria entre governo e

iniciativa privada em proldo desen
volvimento' geração de riquezas e

de postos de trabalho no Brasil.

Hearique Fontana,
deputado federal (PT/RS)

NOTA DE AGRADECIMENTO

"Entender a vontade de deus nem sempre é fácil. Mas,
crer que ele está no comando e tem um plano especial
em nossa vida, é o que faz a caminhada valer a pena".

A família de Arri Diefenthãler, eritristecidos com o falecimento
de Erica Diefenthãler ocorrido em 21 de setembro, agrade
cem aos amigos, ao pastor Ivo Dreyer, aos profissionais de
saúde do município de Schroeder, aos médicos, enfermeiros
e demais profissionais do Hospital e Maternidade São José
pela enorme dedicação.
Sinceros agradecimentos, família Diefenthãler,

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirlrnrl" Vara

Rua João Sotler Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000, Guaramirim-SC - E
mail: guaramirim.varaI1@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Gustavo Schwingel

Chefe de Cartório: Sandra Maria Weber

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Sustação de Protesto nO 026.09.000370-0

Requerente: Neki Confecções Ltda

Requerido: Alves & Visona Ltda - EPP

Citando(a)(s): Alves & Visona Ltda - EPP, Rua S, 57141, Mini Distrito Industrial -

CEP 15.350-000, Auriflama-SP.
Prazo fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo supra
mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não
sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadei
ros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC).
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

presente edital, o qual será afixado no local de costume � publicado 1 vez(es), com
intervalo de O dias na forma da lei.
Guaramirim (SC), 18 de junho de 2012.
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDE PROfESTO
Nos termos do artigo 15 daI.ei 9.492/97, c/c oartígo 995 do código deNormas daCGJ/Sc, para a devida ciên
cia ao responsável, segue a relação de títulos apresentados aprotesto nesteCartório, para pagamento no pra
zo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e

ou oferecerporescrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PRüIESTO:
Apontamento: 223139/2012 Sacado: ADRIEL SILVA DA SILVEIRA MANUT Endereço: RUA AFFONSO
NICOLUZZI 1617 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-300 Cedente: SO BOMBAS CATECNICA LIDA EPP
Sacador: - Espécie: DMI - N'Título: 002.626 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$16O,25 - Data para pa
gamento: 05110/2012-Valor total a pagarR$236,67Descrição dos valores: Valor do título: R$16O,25 - Juros:
R$ 0,69 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 222841/2012 Sacado: ANllJON RODRIGUES Endereço: RUA JOSE T RIBEIRO 3887
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Cedente: AYMORE CRED[,f<?,FINANCIAMENTO E INVESTI
l\.1ENIO S/A Sacador: - Espécie: CF - N'Titulo: 136/20017299723.- Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 28.611,20 - Data para pagamento: 05/10/2012- Valor total a pagar R$32.299,10 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 28.611,20 - Juros: R$ 3.614,54 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

. dução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 223618/2012 Sacado: ARIlDO PAVARIN Endereço: RUAERMINIO NICOLINI 80 - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: 89267-140 Cedente: DAGOSTIN PNEUSCOMANDITA EPP Sacador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: OS22251- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 208,33 - Data para pagamento: 05/10/2012-Valor
total a pagar R$309,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 208,33 - Juros: R$ 1,25 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 222644/2012 Sacado: BER1HIlANCHES IlDA l\.1E Endereço: RUA PASTOR ALBERT
SCHNEIDER 1140 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-487 Cedente: KI IMPACTO LOCACOES LIDA l\.1E
Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 03000424600 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,00 - Data
para pagamento: 05/10/2012- Valor total a pagar R$431,07 Descrição .dos valores: Valor do título: R$
350,00 - Juros: R$ 2,21.Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 20,96

Apontamento: 223394/2012 Sacado: BRASIL SULEMBAlAGENS LIDA l\.1E Endereço: RMAlHIAS RUY
SAN 400 - JARAGUA DO SUL - çEP: Cedente: TIMBO FACTORING FOMENIO l\.1ERCANTIL LIDA Sa
cador: KATRE IND. E COM. DE Espécie: DMI - N" Titulo: 4750A - Motivo:iaIta de pagamento Valor: R$
920,34 - Data para pagamento: 05/10/2012- Valor total a pagar R$997,07 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 920,34 - Juros: R$ 3,37 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 223389/2012 Sacado: COELHO REFRIGERACOES LIDA Endereço: RUA ROBERTO ZIE
MANN 2650 SL 01- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-685Cedente: FRIGElAR COMEROO E DISTRIBUICAO
SA Sacador: - Espécie: DMI - N'Título: 5111744003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 359,42 - Data

para pagamento: 05110/2012- Valor total a pagarR$432,86Descrição dos valores: Valor do título: R$ 359,42 -

Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 223390/2012 Sacado: COELHO REFRIGERACOES liDA Endereço: RUA ROBERID ZIE
MANN 2650 SL 01'- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-685 Cedente: FRIGElARCOMERCIO EDISTRIBUICAO
SA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5/11752903 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 218,81 - Data
parapagamento: 05/10/2012-Valor total a pagarR$291,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 218,81 -

Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 223261/2012 Sacado: cruSTOVAN JOAO BARBOSA BAPTISTA Endereço: RUAAUGUSTO
MIELKE 345 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-030Cedente: NATULAR IlDAl\.1E Sacador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 322-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$399,33 - Data para pagamento: 05/10/2012-Valor
total a pagar R$473,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 399,33 - Juros: R$1,19 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 223336/2012Sacado: D PRAMALHAS LIDA Endereço:RJOSETHEODORORIBEIRO 1061
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000Cedente: BOUVARWTI1 Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 28647
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.457,05 - Data para pagamento: 05/10/2012-Valor total a pagar
R$1.534,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.457,05 - Juros: R$ 3,88 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 223385/2012 Sacado: DRM COMERCIAL LIDA EPP Endereço: RUA JOSE EMMENDO
ERFER, 506 - NOVABRASIIJA - Iaraguã do Sul-SÇ - CEP: 89253-000 Cedente: PIMONT INDUSTRIA l\.1E
TALURGICA LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 3003667 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.527,49 - Data para pagamento: 05/10/2012-Valor total a pagarR$1.603,66Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.527,49 - Juros: R$ 3,56 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 223529/2012 Sacado: ELIAS LOPES DOS REIS Endereço: PEDRO FR.í\NCISCO FREIBER
GUER 182 - IRES RIOS DO SUL - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-212 Cedente: PARlWTIO COM
MAl' CONSTRUCAO IlDA l\.1E Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 167/3 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 365,00 - Data para pagamento: 05/10/2012- Valor total a pagar R$448,19 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 365,00 - Juros: R$l,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 223365/2012 Sacado: ENIO KUSTER Endereço: ROD GUILHERME.WEEGE,8399 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89260-000 Cedente: OESA COM E E REPRES IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 2477238U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 223,36 - Data para pagamento: 05/10/2012- Valor

dor: LRBREDAl\.1E Espécie: DMI - N'Título: 12 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 212,00 -Data para
. pagamento: 05/10/2012-Valor total a pagarR$286,66Descrição dos valores: Valordo título: R$212,00 - Ju
ros: R$ 0,49 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

total a pagar R$292,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 223,36 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

EDITAL DE INTIMAÇÃO
.

REPúBuCAFEDERATIVADOBRASIL ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 3oo-Centro 89251-201- JARAGUADO SUL- SC

NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700 �

Apontamento: 223424/2012 Sacado: FABIANAREIS Endereço: RUADOMINGOS RODRIGUES DANOVA
635 SAlA 5 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: MARlAADEI.AlDE FLORES EPP Sacador: Apontamento: 222876/2012 Sacado: PABLO LUCAS PlIAR RIBEIRO Endereço: RUA WAUY EMIUA
- Espécie:DMI - N°Titulo: 100294/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 93,75 - Data para pagamento: MOHR 77 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-525 Cedente: MERCADO MEES Sacador: - Espécie: DMI - N°
05/10/2012- Valor total a pagar R$162,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 93,75 - Juros: R$ 0,56 Titulo: 10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 734,00 - Data para pagamento: 05/10/2012-Valor total a
Emoh.imentos: R$11,6O - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 23;20 - Diligência: R$ 9,96 _ pagar R$811,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 734,00 - Juros: R$ 2,20 Emolumentos: R$ 11,60-

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83
Apontamento: 222972/2012 Sacado: FABIO HERMES MOREITI Endereço: RUA MAX NICOIAU WI
lliELMSCHMIDT 97 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente:MAKO IND COMEQUIP roroc LIDA Saca
dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 8573/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 205,72 - Data para paga
mento: 05/10/2012-Valor total a pagar R$283,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 205,72 - Juros:
R$l,64 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 223331/2012 Sacado: G JMICHEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LIDA Endereço: RUA
CONSTANTINO ROCCO RUBINE 195 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-040 Cedente: SANTA.CAROLINA
FOMENTO MERCANTIL LIDA Sacador: ZINI IND. E COM. PROD. AIlMENTICIOS IlDA Espécie: DMI
- N° Titulo: 13429.4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.134,06 - Data para pagamento: 05/10/2012-
Valor total a pagar R$6.235,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.134,06 - Juros: R$ 22,49 Emolu
mentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 222857/2012 Sacado: GRUPO PORTAL GAUCHO Endereço: AVPREFWAlDEMAR GRUB
BA 5249 SL 65 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente: RADMlR MALHAS LIDA l\.1E Sacador:
Espécie: DMI - N° Titulo: 1010/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,00 - Data para pagamento:
05/10/2012-Valor total a pagar R$477,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$ 3,20
Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 223106/2012 Sacado: IZIDORO DA SILVA FLOR l\.1E Endereço: RUA JOSE EMMENDOR
FER 75 - JARAGUADO SUL - CEP: 89252-200 Cedente: MOINHOXANXERE IND E COM LIDA Sacador:
- Espécie: DMI - N"Titulo: 21829-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 252,00 - Data para pagamento:
05/10/2012-Valor total a pagar R$325,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 252,00 - Juros: R$ 0,67
Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 223429/2012 Sacado:JARAGUACARGOTRANS LOG LIDA Endereço: RUA GUSTAVO FRIE
DMANN 61 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-190 Cedente POSTO DE MOlAS GUARAMIRIM LIDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 4010-29532 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.142,00 - Data para
pagamento: 05/10/2012-Valor total a pagar R$1.233,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.142,00 -

Juros: R$17,13Emolumentos:R$11,6O - Publicação edital: R$23, lO Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$16,27

Apontamento: 222879/2012 Sacado: JUCINEI PEREIRA DEMATIDS Endereço: RUARIl, Ir SOUZA, PT
8, DEF 288 - IRES RIOS DO NORTE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-30Q Cedente: KAZZATEC CONS
TRUIORAE INCORPORADORA IlD Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: BERI 102COO - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 120,00 - Data para pagamento: 05/10/2012- Valor total a pagar R$203,97 Descrição
dos valores: Valor do título: R$120,00 - Juros: R$ 0,36 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 222738/2012Sacado: lABEUA IND.COM.ALIM.LIDAl\.1E Endereço: RIJAVICTORROSEM
BERG 819 SLOl - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-400Cedente:ELIENAYDISTRlBUIDORADEALIMENIOS
LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.608,32 - Data para
pagamento: 05/10/2012-Valor total a pagar R$1.698,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.608,32 -

Juros: R$14,47 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 223172/2012 Sacado: LEANDRO MARTINS Endereço: AV. PREEWAlDEMAR GRUBBA,
1311 SL 13 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-500 Cedente: V SVCOM DE TECIDOS LIDA Sacador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: lO/lO - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 680,00 - Data para pagamento:
05/10/2012- Valor total a pagar R$755,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 680,00 - Juros: R$1,81
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 223434/2012 Sacado: LEANDRO MARTINS Endereço: RUA 13 DE MAIO 445 - JARAGUA
DO SUL-SG- CEP: 89255-400 Cedente: CENTRALDOS UNIFORMES LIDA l\.1E Sacador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 222 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 645,20 - Data para pagamento: 05/10/2012-Valor
total a pagar R$721,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 645,20 - Juros: R$ 2,58 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27
--�------------------------�------------------------_:---------------------------------------------------------------------

Apontamento: 223356/2012 Sacado: MARCELO JOSE BAYFSI'ORFF Endereço: RUA EXP.CABO HAR.RY
HADLICH 783 - JARt>.GUA DO SUL - CEP: Cedente: MARMORARIA MUlLER LIDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N" Titulo: 0000733-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 184,00 - Data para pagamento:
05/10/2012- Valor total a pagar R$252,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 184,00 - Juros: R$ 0,67
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 223334/2012 Sacado: MS CAIL CENTER LIDA Endereço: RUAEMMERICH RUYSAM 214
- JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: Cedente: DL COM IND DE PRODU1DS ElEfRONICOS IrDA Sacador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 030135 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.350,00 - Data para pagamento:
05110/2012- Valor total a pagar R$4.437,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.350,00 - Juros: R$
24,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 223140/2012 Sacado: NERRYHEINERDINGERME Endereço: RUAWAUERPICOW 250
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-205 Cedente: BFACASSESSORIACOMERClALEFOl\.1ENTO LIDA Saca-

Apontamento: 223351/2012 Sacado: REMIGlO VICENZI Endereço: RUA HENRIQUE PIAZERA 22 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-060 Cedente: ROYAL PET FOOD COMEROOATACADISTADE RACAO
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2027 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 391,42 - Data para paga
mento: 05/10/2012-Valor total a pagar R$459,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 391,42 - Juros:
R$ 0,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 223509/2012 Sacado: RODRIGO KRUGER Endereço: RUAHERMANN PURNHAGEM 63-

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-140Cedente: EDITORADIARIO DOVALELIDA Sacador: - Espécie: DMI -

N'Titulo: 00�5OO1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$270,00 - Dataparapagamento: 05/10/2012-Valor
total a pagar R$346,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,00 - Juros: R$ 0,99 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 223290/2012 Sacado: SANDRO LUIS DEREITI Endereço: AV PREFEITO WAlDEMAR
GRUBBA: 5249 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-502 Cedente: MATIAS PRODUCOES IlDAME Sa
cador;- Espécie: DMI - N"Titulo: 5213-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,00 - Data para paga
mento: 05/10/2012-Valor total a pagar R$473, 14 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros:
R$ 0,53 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 222999/2012 Sacado: 'IBIAGO AMARAL Endereço: RUA PAUlD LEONI 403 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-845 Cedente: KAZZATEC CONSTRU1DRA E INCORPORADORA LID Sacador: - Es
pécie: DMI - N'Título: BERT202DOO4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 497,00 - Data para pagamen
to: 05/10/2012-Valor total a pagarR$575,04Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 497,00 - Juros: R$1,49
Emolumentos: R$11;6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$18,65

Apontamento: 223579/2012 Sacado: UPPER MAN COMERCIO DOVESTUARl Endereço: AV PREFEITO
WAlDEMAR GRUBBA 524 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente: FUNDO DE INVESTIMENIO
EM DIREITOS CREDIT

.

Sacador: NICOIA COLEUA IND DE ROUPAS LIDA Espécie: DMI - N° Titulo:
0105281 EE - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.008,40 - Data para pagamento: 05/10/2012" Valor
total a pagar R$2.089,70Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.008,40 - Juros: R$ 4,01 Emolumentos:
R$1l,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 223324/2012 Sacado; VAlDOMlRO JOAQUIM DA SILVA-EPP Endereço: RUA MANOEL
LUIZDA SILVA 163 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-360Cedente: :MBR COMEROO DE ISOlANTES
TERMlCOS E REFRATARIOS Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1473-2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 477,41 - Data para pagamento: 05/10/2012- Valor total a pagar R$557,38 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 477,41 - Juros: R$l,l1 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 223535/2012 Sacado: VILMA MARTINS Endereço: RUA INGo BLUNK 240 - ESTRA
DA NOVA - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89254-368 Cedente: Dll) !MOVEIS LIDA Sacador: - Espécie:
DMI - N" Titulo: lDTE87/REN2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 573,88 - Data para pagamento:
05/10/2012-Valor total a pagar R$650,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 573,88 - Juros: R$1,91
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 222567/2012 Sacado: VILSON PACHECO DE OLIVEIRA Endereço: RUA 621 N 20 - JOAO
PESSOA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-430Cedente: BVFINANCEIRAS/A CH Sacador: - Espécie: CEI
- N'Titulo; 131026300 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.177,03 - Data para pagamento: 05/10/2012-
Valor total a pagar R$3.041,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.177,03 - Juros: R$ 783,00 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 223360/2012 Sacado: YESBRAS-ESCOIA TEC PROFISSIONALIZANTE Endereço: EXP
ANTONIO CARWS FERREIRA 225 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Cedente: PORTA EM
PORTA TRNSP E DIST DE !MP LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: SOOOOOO842 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 315,00 - Data para pagamento: 05/10/2012-Valor total a pagar R$383,49 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 315,00 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 223471/2012 Sacado: ZI'ECC SOLUCOES E MANDEMAQ INDU L Endereço: RUADOS
IMIGRANTES 500 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-430 Cedente: COl\.1ERCIO DE SUCATAS MADER
LIDA EPP Sacador: - Espécie:DMI - N° Titulo: 1957 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 391,40 -

Data para pagamento: 05/10/2012- Valor total a pagar R$468,04 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 391,40 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$17,83

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
02/10/2012. Jaraguá do Sul (SC), 02 de outubro de 2012.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 36

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASlL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHILLEWAGNER, Interventora

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

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser
ventia 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 es

crita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o
protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua locali
zação incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se

dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em

conformidade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ.
protocolo: 36121 Sacado: ADEMAR FRITZEN CPF: 963.543.489-87 Ende

reço: Rua Jose Eugenio Buzzi nO 169, Caixa D'Água, 89270-00, Guaramirim
Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ:
07.707.65010001-10 Número do Título: 20016768820 Espécie: Espécie de Con
trato Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data
Vencimento: 17/05/2011 Valor: 40.844,40 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

PANAMERICANO SIA CNPJ: 59.285.41l1oo01-13 Número do Título: 40327706
Espécie: Nota PromíssóríaApresentante: PORTALDEDOCUMENTOS SAData
Vencimento: 20104/2010 Valor: 38.582,88 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36114 Sacado: ORlANDO DAlABONA CPF: 194.416.819-20 En

dereço: Estrada Quati nO 64, Quati, 89270-000, Guaramirim Cedente: VENfUS
PNEUS IMPOlID\DORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Nú
mero do Título: 10907.1/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indica
ção Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 03/09/2012 Valor:
571,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

DataVencimento: 10109/2012 Valor: 213,00 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 55,93, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35744 Sacado:TANIA'MARAREUDIGERCPF: 810.438.649-20 Endereço:
Rua 7 de Setembro no 566, Centro, 89108-000,MassarandubaCedente: CPRCOl\1U
NICAÇÃO lIDAME CNPJ: 04.469.298/0001-34 Número do Título: 000023702 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO
SA Data Vencimento: 20107/2012 Valor. 170,30 liquidação após a intimação: R$
11,60,Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,Edital:R$15,00

Protocolo: 36122 Sacado: EUAS ALVES SANTIAGO CPF: 026.852.859-46 En

dereço: Rua Francisco Dutra n° sin Amizade, 89255-803, Guaramirim Ce
dente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ:
07.707.650/0001-10 Número do Título: 20016882967 Espécie: Espécie de Con
trato Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data
Vencimento: 13/06/2011 Valor. 12.602,88 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 36062 Sacado:,PATRICIA SCHUILER CPF: 091.038.679-00 Endere
ço: Rua Francisco Bramoski n° 39, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
SE MINE CONFECÇÃO lIDA CNPJ: 14.137.711/0001-17 Número do Título:
46 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 17/09/2012 Valor:
690,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36041 Sacado:VALDETE SOARESBARIHMECNPJ: 01.365.446/0001-
82 Endereço: Rodovia SC 413 nO 6810, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Ce
dente:VALCANAlAAUTO PEÇAS lIDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03Número
do Título: 5707/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
14/09/2012 Valor: 328,14 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36201 Sacado: FlAVIA JOANA HAMMES CNPJ: 10.954.82110001-10
Endereço: Rodovia BR, Km 56 n° 144, Centro, 89270-000, Guaramirim Ceden
te: POSTO DE MOlAS GUARAMIRIM CNPJ: 00.804.148/0001-89 Número do
Título: PI 532,550 Espécie: Duplicata devenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 15/09/2012 Valor: 557,50
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36129 Sacado: ROBERTO CARWS CANELLO ANTUNES CPF:
540.618.060-68 Endereço: Rua Benta Francisca Piske nO 1109, Corticeira,
89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do Título: 42.9.521.329-5 Espécie: Nota Pro
missóriaApresentante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.ADataVen
cimento: 21/10/2011. Valor: 50.552,40 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36147 Sacado:VALERIAMONTEIRO CPF:799.726.169-91 Endere
ço: Rodovia BR 280, Km 55 nO 2, Avai, 89270-000, Guararrúrim Cedente: COO
PERATNA DE CRÉDITO DE UVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE GUARA
MIRIM - CREVISC CNPJ: 10.143.743/0001-74 Número do Título: 000841/0001
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DOBRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 15/09/2012 Valor:
120,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35911 Sacado: AMAURI GALCZINSKI CPF: 733.356.909-82 En

dereço: Rua Harroldo I.affin n° 96, GuaraniMirim, 89108-000, Massaranduba
Cedente: ASS. DE CRED. SOUDARlO. DO NORTE NORDESTE DE SC CNPJ:
03.889.926/0001-53 Número do Título: 20100607-12 Espécie: Espécie de Con
tratoApresentante: ASS. DE CRED. SOUDARlO. DO NORTENORDESTE DE SC
DataVencimento: 09/06/2010 Valor. 3.417,36 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36253 Sacado: LAUDEMIRO DA LUZ CPF: 007.947.939-16 En

dereço: Rua Marcionilo dos Santos nO 380, Corticeira, 89270-000, Guaramirim
Cedente: lAMBERIY COMERCIO A IlDA ME CNPJ: 04.859.621/0001-86 Nú
mero do Título: DBN2749-4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indica
ção Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 16/09/2012 Valor:
500,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36120 Sacado: ROSlLDA FAGUNDES KLUCK CPF: 691.094.279-53

Endereço: Rua Guilherme Tomelin n° 3107, Caixa da Agua, 89270-000, Guara
mirim Cedente: BV FINANCEIRA SIA C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número
do Título: 251013429 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apre
sentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento:
09/12/2010 Valor: 59.364,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36130 Sacado: WEllYNTON PEREIRA CPF: 072.241.939-25 En

dereço: Rua Erminio Stringari n° 998, Corticeira, 8927 -000, Guaramirim
Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ:
07.707.650/0001-10 Número do Título: 136/20017161705 Espécie: Espécie de
Contrato Apresentante: PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA
DOS DataVencimento: 10108/2011 Valor: 9.229,23 liquidação após a intima
ção: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Guararnirim, 02 de outubro de 2012.

Protocolo: 35945 Sacado: ANJ SUL TRANSPORTES CNPJ: 12.849.357/0001-28
Endereço: Rodovia SC 413 nO 4701, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Ceden
te: REGECAR RETIFICA DE CARCAÇAS IlDA ME CNPJ: 85.404.283/0001-90
Número do Título: 1482 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci
mento: 09/09/2012 Valor: 694,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36192 Sacado: MOACIR GRlBOSKI CPF: 018.100.989-71 Endere

ço: Estrada Geral Massarandubinha n° sln, São Miguel, 89108-000, Massaran
duba Cedente: ZANDONA: COMBUSTIVEIS IlDA CNPJ: 86.830,056/0001-99
Número do Título: 242/8 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 15/09/2012 Valor:
2.000,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32,Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35927 Sacado: SALVADOR GODOY ROJAS CPF: 841.816.309-78

Endereço: Rua 7 de Janeiro "no sino, Sete de Ianeíro, 89108-000, Massaran
duba Cedente: JAVEL JARAGUA VEICUIDS PECAS SEIlvICOS lIDA CNPJ:
79.501.862/0001-58 Número do Título: 0041814002 Espécie: Duplicata deVen
da MercantilApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM

Protocolo: 36273 Sacado: DERllANTONIO crromCPF: 017.621.729-09 En

dereço:RuaAgathaWeber nO sn, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO CHRISTA1NGE HILLEWAGNER, Interventora

ESTADO De SANTA CATARINA'
orício DE REGISTRO DE IMÓVEtS

COMARCA 'OE JARAGUÁ 00 SUL
Munlclpios, que compõem a comarca; Jaraguá do Sul e Gorupá

OFICIALA: fSA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITALf;DIIAL
'i�.

Jdão
Pessoa

Regi$tr� de tmóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SCRegistro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de. Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, toma público pelo presente edita!, que ADILSON SACHT, CI n�
19/R-1.587.657-SSP-SC, CPF n� 638.60Q,669-00, brasileiro, .separaoo jl,ldicial.mente, mecânico, residente
e domiciliado na Rua BOi·Manoel Francisco da Gosta nO 4,.306, BailiO João Pessoa, nesta cidade, e

ROSETI MARIA KASMIRSKI" CI n� 1.588.59S-0-SESP-SC, CPF nÓ 9Q2.782.329-49, brasileira, separada
jucllcialmente, costureira. residente e doinicltiada na Rua parana nO 29, Bairro 'Recanto feliZ, em

Gueramirim-SC; requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGIST'RO DE

DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 601-Manoel Francisco da Costa e· 1233·Malhítde Maria Luíza
Radant Sacht, Bairro João Pessoa, perímetrc urbano de Jaraguá do SuIlSC, abaixo caractertzado,
aprovado pela Prefeitura MuniCipal de Jaraguâ do Sul/SC, conforme Certidão nD B8/2010, expedida em

22/0312010 e revalidada em 09J03/2012, Proc, oQ 5488/2012, assinando como responsável técnico, o

engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA nQ 36672-9, ART 1'1" 3332267-7_ O

desmembramento é de caráter resic!encíal, possui <ii área total de 2A70,36m2, sendo constituldo de

3(três) parcelas e remanescente.
"

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 Oflciala
Que subscrevé este, no endereço da Serventia: Rua 16-.Barillo do Rio .Branco" n·· 41,4, sala 02, centro,
Jaraguâ do Sul/Se.

ISA MARTA MOHRZleMANN OficiBla do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ADILSON SACHT, CI nO

191R-1.587.657-SSP-SC, CPF nO 638.600,669-00, brasileiro, separado Judicialmente, mecânico,
residente e domiciliado na Rua 601-Manoel Francisco da Costa nO 4.306, Bairro João Pessoa,
nesta cidade, e ROSETI ·MARIA KASMIRSKI, CI nO 1.588.595�0-SESP�SC. CPF n°

902.782.329-49, brasileira, separada judicialmenie, costureira, residente e domiciliada na Rua
Paraná, nll 29, Bairro Recanto Feliz" em Guaramirim�SC, requereram com base no art. 18 da
Lei nO 6,.16617'9, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 1233-Mathilde Maria
Luiza Radant Sacht, Bairro João Pessoa, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC; abaixo

caracterizado, aprovado pela Prefeituta Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão nO

6912010, expedida em 22/03/2010 e revalidada em 09/0312012, Proc. n° 5488/2012, assinando
como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA nO 36872-9.
ART nO 3332267-7, O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de

527,32m2, sendo constituido de 1{uma) parcela e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados

da data da última publicação do presente edital, e dever.á ser apresentada por escrito perante a

Oficiais que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-BarãodoRloBranco, nO 414, sala
02, centro, Jaraguádo Sul/SC.

JARA,GU,A DJ:1'S.UL, 28 d,e S,ete,,?2 de, 2012, .

. ..:; �, /
A OFICIALP'--' .; .!t=, "'.. .,.., "9�',

� ....-

íJA.R,AGU�.'",0 S,·Ul",
28 de. Sete,mbr.

o de 2012.
,. /")

A OFJCIAt.A::" , 'li' � o <:.'ll!.t ......� t ,.." .... .;,...JF-
) I

Curta a nossa página no Faeebook e
fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

'l'

eSTADO DE SANTA.CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim/1a Vara

Rua João Sotler Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000, Guaramirim-SC - E
mail: guaramirim.varaI1@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Gustavo S.chwingel

Chefe de-Cartório: Sandra Maria Weber

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS
Declaratória nO 026.09.000609-2
Autor: Neki Confecções Ltda
Réu: Alves & Visona Ltda - EPP

. .

Citando(a)(s): Alves & Visona Ltda - EPP, Rua B, 57141, Mini Distrito Industrial -

CE;P 15.350-000, Auriflama-SP.
Prazo fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de
que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo supra men

cionado, contado do transcurso do prazo deste editaL ADVERTÊNCIA: Não sendo
contestada a ação no prazo marcado, presurnir-se-ão aceitos como verdadeiros os

fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, ele art. 319 do CPC). E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente
edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo
de O dias na forma da lei.
Guararnirirn (SC), 18 de junho de 2012.
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Prainha daOrna reco
Problemas causados

pelas chuvas em
2011 ficaram para
trás e local estará

pronto para veraneio

CORUPÁ
Heloísa [ahn

No começo de 2011, a Prainha
daOrna foi afetada pelas for

tes chuvas, o que causou a dani
ficação do acesso ao local e tam
bém afetou um pouco a estrutura
da trilha em meio à MataAtlânti
ca. As pedras que faziam o cami
nho foram levadas pela força da
água emuitos troncos de árvore e

.

outrosmateriais ficaram espalha
dos pelo rio Pedra deAmolar.

Aproprietária, Solange Schmid
Leithold, conta que este foium pe
ríodo difícil. '� gente estava sem

acesso ao local e o pessoal acabou

achando que a praia da Orna não
existiamais", disse.Não levoumui
to tempo para que o acesso fosse
refeito e para que o atendimento
voltasse ao normal. Os proprietá
rios fizeram a limpeza do terreno
e do rio. "Não foi fácil, pois era um
trabalho manual. Deixamos tudo
organizado e voltamos a fazer di
vulgação para as pessoas saberem
que a praia ainda existe", afirmou.

,

Agora, o local turístico se !
volta para a temporada de ve- �rf<,

raneio. Há algumas melhorias a

serem feitas, como aperfeiçoar
o acesso à trilha e instalar mais
bancos para que o pessoal possa
sentar à beira do rio.

Porém, os investimentos são
altos e eles não recebem nenhum
tipo de apoio da Prefeitura ou ou
tras empresas para amanutenção
do local. Como não é cobrado
nenhum valor de entrada para
visitação, a única fonte de renda
da família é gerada através da lan
chonete e restaurante.

'da
MARCELE GOUCHE

>

HERANÇA OS donos Gilberto e Solange cuidam
da área e dão continuidade ao negócio da família

Serviço
A Prainha da Orna funciona nas sextas-feiras, depois das

17h. No sábado, a partir das 13h, e domingo a partir das 8h.
Aos domingos, o restaurante fica aberto e é servido almoço.
A entrada para visitação ao local é gratuita.

Belezas naturais atraem visitantes
O contato direto com a na- a água cristalina formam uma

tureza é o que atrai os visitantes bela paisagem, junto às árvores
para a Praia da Orna, em Corupá. e grandes paredões de rocha. A
São mais de 50 margas de vege- tranquílídade e a sensação de
tação nativa, por onde os visitan- bem estar que o local transmite
tes podem fazer uma trilha em é gratificante e combina exata
meio da mata e banhar-se num mente com o visual da proprie
pequeno riacho que passa na dade da família Schmid.
propriedade e desagua no rio Pe- A decisão de liberar o espaço
dra deAmolar. para visitação e para conscien-

As pedras ao longo do rio e tizar as pessoas quanto às ques-

tões ambientais surgiu há mais
de 20 anos, com a matriarca da
família, Erica Schmid.

No início, todos os quatro fi
lhos trabalhavam no negócio da
família. Erica faleceu há 13 anos

e, agora, os responsáveis em dar
continuidade ao trabalho são o

filho Edmundo Schmid, a neta

Solange Schmid Leithold e o ma

rido dela, Gilberto Leithold.

O período mais movimenta
do na prainha é no verão. O lugar
fica cheio todos os dias. ''As pes
soas vêm aqui para se refrescar",
disse. No inverno, o número de
visitantes diminui, mas ainda
assim as pessoas vão passear e

aproveitam para saborear a co

mida caseira típica alemã, servi
da no restaurante da família.

O comerciante Gilberto Lei-
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Homenagem à

antiga dona
o local leva o nome "Prai

nha da Orna" (Prainha da
Avó), pois existe uma peque
na faixa de areia às margens
do riacho, o que dava a im

pressão de estar na praia. As
pessoas passaram a visitar
o local e como a antiga pro
prietária era alemã, passaram
a chamar de Praia da Orna. O
nome deu certo e o local se
tornou bem conhecido pelos
moradores de Corupá e de ci
dades vizinhas.

Segundo Solange Schmid
Leithold, era um desejo da
avó que o negócio da família
tivesse continuidade ''A Orna

que começou tudo isso aqui.
Sempre gostou muito de cui
dar da natureza e pediu para
gente preservar", contou. Ela
destacou que uma das princi
pais preocupações da família
é manter a integridade am

biental do espaço. ''A gente
pede para o pessoal que vem
visitar cuidar, não deixar lixo
nas margens do rio e na trilha.
Só que não são todos que têm
essa consciência", disse.

thold conta que antigamente o

local era aberto sem restrições de .

horários para visitas. Devido ao

abuso e excesso de alguns visitan
tes, esta situação teve de mudar.
''Afastamos um pouco o público
que queria vir aqui para fazer ba
gunça, mas por outro lado atraí
mos as famílias, que sabem que
o lugar é calmo e bem frequenta
do", afirmou Gilberto.

.(iJ
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Onde tem bicicleta,
não tem ciclovia

Ciclistas revelam insegurança na ruaWalter'

Marquardt, no bairro Barra do Rio Molha

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

TOdos os dias, quando o sinal das
11h30 libera os alunos do Senai,

no Barra do Rio Molha, os bicicletá
rios da instituição esvaziam e as ruas

se enchem de bicicletas guiadas por
adolescentes. A estreita rua Isidoro
Pedri forma um corredor de pessoas
que caminham, pedalam, pilotam
motos

.

ou dirigem carros e desá

guam em peso na movimentada rua
WalterMarquardt.

O problema é que a rua princi
pal não oferece espaço para todos
os tipos de veículos e os ciclistas,
que são os mais vulneráveis, se

veem obrigados a disputar espaço
no trânsito pesado. O estudante Ia-

ckson Elias Bergmann, de 18 anos,

passa por essa situação sempre que
faz o trajeto até a casa ondemora, no
bairro Iaraguá Esquerdo. "É compli-

'

cado quando tem carro estacionado
no acostamento, porque eu preciso
subir na calçada, ou entrar na rua",
explicou. Para Wíllían Fernando,
de 14 anos, morador do bairro São

Luís, a insegurança aumenta quan
do ele encontra ônibus parados nos
pontos, pois o espaço no acostamen
to é inteiro ocupado.

Essa é uma reivindicação anti

ga da comunidade. A Associação de
Moradores da Barra do Rio Molha

protocolou, no começo do ano, um

ofício naPrefeitura para pedir a ciclo
via. "Nos fundamentamos na política
nacional de mobilidade urbana, ex-

plicamos a importância da via e da
mobilidade não só dos carros, mas

dos pedestres", afirmou a presidente
da associação, Marli Baher. _

De acordo com o diretor de Trân
sito, Márcio Ribas, existe a intenção
de um projeto cicloviário que con

templa a ruaWalterMarquardt. A ex

pectativa é que a estrutura seja insta
lada no ano que vem, pois ainda falta
o consenso dos comerciantes e pro
prietários que vão perder parte dos
estacionamentos. Ribas informou

que esteve reunido com a PolíciaMi
litar para garantirmais segurança aos
ciclistas na região. "Precisamos traba
lhar mais com a conscientização da
comunidade sobre a importância do
uso dabicicleta para amobilidade ur
bana", afirmou.

EDUARDO MONTECINO

a travessia,
é preciso que

pedestres
sigamfaixa

pint�jWlto
ao acostamento _;:__ __;",.;;,.

Faixa termina em canteiro na Figueira
No bairro Ilha da Figueira, a si

nalização na rua principal não aju
da quem anda a pé. A pintura da fai
xa de pedestres na esquina das ruas
Antônio João Radtke e José Theodo
ro Ribeiro começa em uma calçada,
mas termina em um canteiro. Para
continuar a travessia, é preciso se

guir a faixa pintada no acostamento
da rua principal, restando nenhuma
margem de segurança aos pedes
tres. Essa foi uma estratégia provi
sória da Diretoria de Trânsito para
permitir a circulação na ruaAntonio
João Radtke, cuja obra terminou há .

-

pouco tempo.
A moradora Camila Daiane, de

21 anos, acredita que a pintura não
está certa, pois aproxima os pedes
tres do tráfego. "Uma vez um carro

quase pegou meu filho, enquanto
ele atravessava", contou Daiane,
mãe de ummenino de três anos. No
horário do almoço, com o término
do turno das aulas na escola Ho

lando Marcelino Gonçalves, a pre
sença de crianças na rua aumenta.

Natália Mendes e Emanuelle Gene

roso, de 13 anos, e Tiago Generoso,
de 9 anos, são alunos que usam a

faixa diariamente e sentem-se in

seguros com a passagem dos cami

nhões' principalmente.
Apesar de a obra ser recente, aDi

retoria de Trânsito' tem consciência
.

de que é.preciso mudar a estrutura.
Segundo o diretor do órgão, Márcio
Ribas, será aberto um caminho re

baixado no canteiro para permitir a
passagem segura dos pedestres. No
entanto, ainda não há previsão para
o início da obra, pois as calçadas da
rua Antonio João Radtke são priori
dades e os materiais para a constru

ção já foram comprados.
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Juventusgoleia e seaproximada semi
Os 6 a O aplicados
sobre o Biguaçu
deixaram o Tricolor
a apenas três pontos
da semifinal do
returrio do Estadual

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Se no turno do Campeonato
Catarinense da Divisão Es

pecial o Juventus só garantiu
vaga na semifinal nas últimas
rodadas, no returno a situação
é bem mais confortável.

Depois da goleada por 6 a O
sobre o Biguaçu no domingo, o.
tricolor se consolidou como o

melhor clube do certame, em

todos os critérios possíveis.
Restando três rodadas para

encerrar esta fase, o Iuventus

'I
1

Copa Kaiser
Semífínalísta

(
(

o lo Braço, de Massaranduba,
é semifinalista da Copa Kaiser,
etapa de Blumenau. Após
bater o ÁguaVerde em casa,
a equipe segurou um empate
por 1 aI em Timbó no domin

go, garantindo a vaga entre os

Titulares. Agora, enfrenta o

Botafogo, de Pomerode. Outra
equipe da região que avançou
foi o JJ Bordados, porém na

categoriaAspirante. Faz final
contra Grêmio ou Tamandaré.

precisa de somente um pon
to, dos nove em disputa, para
superar os 16 pontos conquis
tados no primeiro turno. Com
mais três, garante matematica
mente a vaga na semifinal.

"O time está amadurecen
do a cada jogo", reconhece o

meia Max, artilheiro da equi
pe. "Vínhamos bem no primei
ro turno, mas no mata-mata

não conseguimos jogar contra
o Guarani", lembra o volante

Serginho. "Dá para afirmar que
a equipe engrenou. A derrota

para o Imbítuba nos pegou de

surpresa, pois fomos melhores,
mas valeu como lição", comple
tou o comandante Pingo.

-Na próxima rodada, a equi
pe viaja até União da Vitória,
onde encara o Porto. A partida
coloca frente a frente o melhor

ataque (média de 2,4 gols por
jogo) contra a pior defesa do
certame (média de 1,9 gols).

Football

Derrotas
O fim de semana não foi bom

para as equipes de futebol
americano da região. O
Córupá Buffalos deu adeus
ao Campeonato Brasileiro
(AFAB) ao ser derrotado em

casa pelo Curitiba Brown Spi
ders, por 37 a 14. Já o Jaraguá
Breakers acabou superado
pelo 'l-Rex, em Timbó, pelo
Torneio Touchdown. O placar
final apontou 10 a 7 para a

equipe da casa.

HENRIQUE PORTOIAVANTE!

f

f

VIRADA Zanlorano passou em branco, mas deu o
decisivo passe para o gol da vitória sobre o Oeste

HENRIQUE PORTOIAVANTE!

"

MEDIA Lomival dribla o goleiro para aumentar
a média de gols do Juventus na Divisão Especial

Futsal

Aberto
O Campeonato Aberto de

Iaraguã tem sequência hoje,
a partir das 19h, naArena
Iaraguá. Estão previstos três
confrontos: Eletropoll x Estre
laVermelha, ZadyMalhas x
Bazar Rau e Friends By Faith
x Sport Clube Jaraguá. Retifi
camos o resultado da partida
entre Global Pisos e ZadyMa
lhas, que terminou 8 a 2 para a

Global e não o inverso, como
divulgado na semana passada.

Seniores

DeuVitória
OVitória foi o campeão do
Campeonato Regional de Fu
tebol Sênior, Iogando no Ioão
Marcatto na tarde de sábado,
dia 29, o auriverde superou o
Flamengo por 2 a O (gols de
Casca). Esta é a 11 a vez que o

clube do Rio da Luz conquista
a competição, que teve o Roma
em terceiro o Grêmio Garibaldi
em quatro. O atleta destaque
da final foi Iacir Cunha, o Cas
ca, doVitória.

Divisão de Acesso

Segundona
o Campeonato da Segunda

Divisão teve sequência no último
sábado com os jogos válidos pela
terceira rodada da primeira fase.

Pelo Grupo A, o Guarany go
leou o Romapor 4 a 1, o Nova Ge
ração [CSM/Elian/Mime] bateu o
Prisma por 3 a 1 e oAtlético Inde

pendente aplicou 4 a 1 na Kiferro
[Global Pisos/Cifra Financeira].
No Grupo B, o Bazar do Rau ven
ceu a Tecnopan [Belmec] pela
contagem mínima, enquanto o

Flamengo B goleou o Operário
[Rotabela/Sipar] por 7 a 1.

O Grupo A é liderado pelo
Nova Geração (7 pontos), segui
do por Roma (6), Guarany (5),
Atlético Independente (4), Kí
ferro (3) e Prisma (O). O Grupo B
tem Operário (4), Flamengo B (4)
e Barrabaxo (4) na frente, acom
panhados por Bazar do Rau (3) e
Tecnopan (1).

Olesc

Dois títulos
Das cinco modalidades cole
tivas que decidiram a meda -

lha de ouro nos Jogos da Ju
ventude Catarinense (Olesc),
Iaraguá do Sul conquistou
dois título. O baquete femini
no sagrou-se tetracampeão,
enquanto o voleibolmascu
lino conquistou um título
inédito. Basquete (masculino)
e futsal (masculino e femini
no) lutaram, mas tiveram que
se contentar com a prata.

Jaraguá está classificado para a final
O Sport Club Jaraguá sentiu

o peso de decidir urna vaga na
final do Campeonato Catari
nense da Divisão de Acesso.
Diante de seu torcedor, o Leão
doVale não jogou bem e preci
sou de muita superação para
vencer o Oeste por 2 a 1, de vi
rada, na tarde de sábado.

A vitória garantiu a equipe
de Rafael Rocha na final do

campeonato, ao lado do Caça
dor. Ambos somam 19 pontos
e não podem mais ser alcança
dos pelos adversários nas duas

rodadas restantes.
Os visitantes fizeram um

primeiro tempo melhor e abri
ram o placar com Ed Pitbul,
em cobrança de falta, aos 41'.
O Jaraguá reagiu apenas na

segunda etapa, após a entrada
do garoto Geléia na equipe. O
Leão empatou aos 227, com o

zagueiro Paganelli. E quando
a igualdade parecia ser o resul
tado final do encontro, Zamo
rado descolou um lindo passe
para Pajé, aos 44', que tirou o

goleiro Neneca da jogada.

"Analisei os lances da par
tida no vídeo disponível no

portal' OCP Online. Não fo
mos bem, principalmente no

momento do gol adversário.
O jogo também não foi muito
bom mas, nesse momento, o

importante eram os três pon
tos", informa Rafael Rocha.

Próxima rodada
acontece sábado,
quando o Jaraguá
enfrenta o NEC.
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Vantagem do Flu
. ,

,

já é de seis pontos
Adversários precisam contar com dois

tropeços do Tricolor para ameaçar título

JARAGUÁ DO SUL '

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

Agência Avante!

OFluminense abriu frente
no Campeonato Brasileiro

da Série A. O Tricolor foi mais
eficiente no Pla-Flu," bateu o

Flamengo por 1 a O (um gola
ÇO de Fred) e se distanciou seis

pontos do Atlético-MG.·
A 27a rodada foi aberta no sá

bado, quando o Vasco venceu o

Figueirense por 3 a 1, em São Ia
nuário. Após sair perdendo por 1

a O, oVasco conseguiu uma virada
incrível e permanece na zona de

classificação para a libertadores.

o Atlético-MG empatou em 1 a l

com a Portuguesa, no Canindé .

Apesar do resultado ruim nabriga
pelo título, o Galo pormuito pou
co não saiu derrotado.

Em Minas Gerais, o Cruzeiro
empatou em O a O com o Inter

nacional, no Melão. O resultado
foi ruim para os dois times, que
se afastam da briga por vaga na
libertadores. O Náutico venceu'
o Atlético-GO por 2 a O, nosAfli
tos. Com a vitória, o Náutico se

afastou da zona de rebaixamen
to e o Atlético-GO está cada vez
mais próximo da Série B. No en

cerramento da rodada de sãba-

do, o Palmeiras venceu a Ponte
Preta por 3 a O, no Pacaembu.
Esta foi a segunda vitória conse
cutiva do Verdão, que luta ardu
amente contra o rebaixamento.

No domingo, Grêmio e San
tos empataram em 1 a 1, resul
tado ruim para o Grêmio na

briga por título. A partida ficou
marcada pela expulsão de Ney
mar. Completaram a rodada,
Corinthians 3 x O Sport, no Pa

caembu, Coritiba 1 x 1 São Pau

lo, no Couto Pereira, Bahia 2 x O

Botafogo, no Pituaçu.

IntegTantes do
G4 e do Z4 vão
se consolidando
nesta reta final
do Brasileirão.

NELSON PEREZ/FLUMINENSE
"IP'

GOLAÇO Fred decidiu o clássico Flamengo e Flmninense em grande estilo

Fórmula 1

Sehumacher
Aos 43 anos, Michael

Schumacher é de longe o

grande piloto do' início da
carreira, mas continua corres
pondendo aos interesses da
Fórmula l. Com a contratação
de Hamilton pela Mercedes e

o término do contrato no final
da temporada, Schumacher
deve se transferir para a Sau
ber e disputar a temporada
2013, afastando o plano de

aposentadoria de sua carreira.

Stock Car

Kanaan

Após 'Rubens Barrichello
confirmar participação napro
vadomilhão daStockCar,Tony
Kanaan segue o mesmo rumo

e vai disputar a prova. Compa
nheiro de equipe deBarrichello
na Indy, Kanaan disputará pela
primeira vez a competição.No
currículo, Kanaan carrega o. tí
tulo de 2004 na Fórmula Indy.

,

A participação na corrida do
milhão foi viabilizada através
do seu patrocinador.

Futebol

Catarinenses
Em alta na reta final da

Série B, os catarinenses fo
ram 100 % na rodada de final
de semana. O Avaí venceu o

Vitória por 2 a O, o Crícíúma
venceu o CRB por 2 a O e o

Ioínville já ganhou do Boa

por 3 a O. Com os resultados

positivos, existe a possibili
dade de três clubes de Santa
Catarina na Série A, em 2013.

Feito que, se confirmado,
será inédito para o Estado.

I
..

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Maturidade
Difícil não apostar no acesso do Iuventus na elite do
futebol de Santa Catarina. A equipe cresceu na hora certa
e passa por ummomento extraordinário na competição. A
goleada sobre o Biguaçu foi a cereja de um bolo que já vinha
crescendo no forno faz algum tempo. Me mostrem outra

equipe do futebol brasileiro com umamédia de 2,4 gols por
partida. Émuita coisa! Pena que o povo de Jaraguá do Sul e
do Vale do Itapocu ainda não 'comprou' a equipe. O público
nosjogos é decepcionante e certamente os atletas merecem
mais atenção por parte da nossa comunidade.

Jaraguá
O Sport Club Jaraguá não
jogou bem contra o Oeste,
mas o problema não estava

dentro de campo. Confesso

que o pé-frio deve ser eu.

Enquanto estive no estádio,
nada de gols. Foi só sair
e ligar o carro que o Leão

empatou a partida, virando
na sequência. Certamente
meu pé- frio não vai
atrapalhar no próximo jogo
em casa, contra o Maga,
mas prometo colocar duas
meias em cada pé na final.

Dúvida
Num dos planos de governo
dos postulantes ao Paço
Municipal existe a seguinte
promessa no âmbito do

esporte: "apoio às equipes
amadoras que participarem
de Liga Nacional". Minha
dúvida é: Liga Nacional
seria um termo para
restringir a quantidade de
equipes atendidas? Digo
isso porque o Iaraguá
Breakers, por exemplo, se
encaixa exatamente no

perfil descrito.

Olesc
AOlesc deixa de existir para
se tornar definitivamente
os Jogos da Juventude
Catarinense. Em Criciúma,
Iaraguá do Sul fez bonito,

. terminandonaquarta
colocação, com 37medalhas
(12 ouros, 15 pratas e 10

bronzes). Sabemos que o

problema do nosso esporte
de base inicia nos Ioguínhos,
quandomuitos trocam as

quadras pelo emprego. Bom
que ainda temos tempo para
'salvar' essa geração!

Eleições
Por falar nas eleições do
próximo fim de semana.
existem muitos candidatos
utilizando o esporte como
plataforma. Espero que, se
eleitos, realmente atuem
em prol das modalidades,
votando em favor das

subvenções,cobrando
a correta aplicação de
recursos por parte das
entidades e fazendo um

pente fino no BolsaAtleta,
que se perdeu do objetivo
para o qual foi criado..

CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS
27" rodada
Cruzeiro O x O Internacional
Vasco 3 x 1 Figueirense
Náutico 2 x O Atlético-GO
Portuguesa 1 x 1 Atlético-MG
Palmeiras 3 x O Ponte Preta
Coritiba 1 x 1 São Paulo
Ramengo O x 1 Ruminense
Corinthians 3 x O Sport
Bahia 2 x O Botafogo
Grêmio 1-)( 1 Santos

Rebaixados para Séne B
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Incêndio deixa
família sem casa

Moradores estão abrigados em mercearia.

Causas do fogo ainda não foram apuradas

SCHROEDER

Heloísa [ahn

,

param necessários apenas dez
minutos para que o fogo se

alastrasse e queimassetotalmen
te a residência da família Fran
co dos Santos, na Rua Emílio
Reck, no bairro Braço do Sul, em
Schroeder. O incêndio iniciou

por volta das 17h30 de domingo,
supostamente no teto da sala e

se espalhou por todo o imóvel
de madeira, que ficou completa
mente destruído. Uma parte da

.

casa era de alvenaria, mas a es

trutura do teto pegou fogo e terá

que ser derrubada. As causas do
incêndio serão apuradas.

Os proprietários da casa, a

comerciante Maria Inês Franco
dos Santos, o esposo Antônio
Franco dos Santos e os filhos,
de oito e 13 anos, não esta

vam no momento do desastre.
"Estávamos em outro bairro e

viemos correndo quando nos

avisaram", disse Maria Inês. A
família' perdeu tudo. Móveis,
roupas, .eletrodomésticos. i'A
única coisa que sobrou foi um
colchão e algumas cobertas.
Não dá de acreditar", afirmou.

De acordo com amoradora, a
casa tinha 120metros quadrados.
Agora a família está morando na

mercearia que eles possuem, em
frente da casa. A construção que
abriga o comércio é de alvenaria
e não foi afetada pelo fogo.

Os vizinhos da família tenta
ram conter o fogo e salvaralguns
objetos. Eles acionaram os Bom
beiros Voluntários de Iaraguádo
Sul, que vieram prontamente
atender a ocorrência. Três via�

turas dos bombeiros foram ao

local e utilizaram cerca de 12

mil litros de água para conter as
chamas. O jovem Kevin Diego
Tomil foi o primeiro a perceber
o fogo na casa. Ele mora na resi - ,

dência ao lado e correu para aju
dar. "O fogo se espalhou rápido.
Caiu tudo", contou.

Se alguém quiser ajudar,
pode' entrar em, contato pelo
telefone 8866-0813.. Material
de construção para poder fazer
uma nova casa, roupas, calçados
e móveis são bem vindos. "Iodo

tipo de ajuda é aceita. A gente
nem sabe o que fazer", desaba
fouMaria Inês.

Irresponsabilidade

Embriaguez ao volante
�

Não foram poucas as ocorrências por
embriaguez ao volante durante o final de
semana em Jaraguá do Sul e na região do
Vale do Itapocu.Apenas namadrugada de
sábado, dia 29, dois homens foram autua

dos e detidos em flagrante. O primeiro foi
abordado por volta das 2h damadrugada
na rua Daniel Campregher, no bairro Ilha
da Figueira, em Guaramirim.

O jovem de 20 anos não possuía ha
bilitação e estava visivelmente embría

. gado. Junto ao jovem, dois amigos foram

www.schutzenfest.com.br

encaminhados à delegacia por desacato
e perturbação. Ainda na madrugada de
sábado, ocorrência semelhante foi re

gistrada na rua José Theodoro Ribeiro,
em Jaraguá do Sul. Um homem de 31
anos foi socorrido pela Polícia Militar

após colidir a moto Banda CG 125 con
tra uma placa de sinalização.

Ele não sofreu ferimentos, mas foi au
tuado por embriaguez. Namadrugada de
domingo, um homem de 26 anos colidiu
o seu veículo contra uma residência na

MARCELE GOUCHE

BRAÇO DO SUL Chamas se espalharam rápid� e

agora família conta com doações para reconstrução

'Violência

Assalto àmão
armadarua Antônio Machado, no bairro Santo

Antônio, em Nereu Ramos. Por dirigir
embriagado, ele foi preso em flagrante,
multado e teve o automóvel apreendido.

Antes disso, por volta das 23h30, um
caminhão foi apreendido na rua Pastor
Alberto Schneider, na Barra do Rio Cer
ro. O veículo com placas de .Itajaí estava
estacionado no meio da via e o moto

rista, de 43 anos, foi multado por não

portar documentos obrigatórios e estar

visivelmente embriagado.

Um salão de beleza foi assaltado na

noite de sexta-feira, na rua Erwino Me

negotti, no bairro Vila Rau, em Iaraguá
do Sul. Dois homens entraram no esta

belecimento comercial e levaram cerca

de R$ 1.500 da proprietária, de 35 anos,
e R$ 150, mais um celular da cliente,
de 42 anos, que se encontrava no local.
Mesmo com rondas na região, nenhum
suspeito foi detido.

:.:

NO CALIBRE CERTO DA�DIVERSÃO·
'. Gastronomia Germânica
•Vila Gastronômica
• Competição de Tiro
• Competição entre SOéíedades

. • Atrações Culturais
• Bandas Típicas

\

• Café Colonial
• Desfile das Sociedades
• Feira de Artesanato
• Pavilhão Alternativo

,

<,
,

com Bandas � OIs
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