
Mobilidade

Nem todas as bicicletas
circulam nas vias exclusivas
Não é padrão dos ciclistas trafegar nas ciclofaixas
existentes em Jaraguá do Sul. Postura pode
aumentar os riscos de segurança em trechos
maismovimentados. Páginas 20 e 21

Executivo

Município está com serviço
reduzido em algumas áreas
Prefeitura de Jaraguá do Sul começou a

trabalhar com horários especiais em setores

administrativos. Medida também foi adotada
.em outras cidades da região. Páginas 4 e 5

Política

Encontromarcado para
hoje encaminha transição
A chefe de gabinete da administração municipal,
Fedra KonelI, recebe o representante da coligação
vencedora das eleições, Sérgio Kuchenbecker, às
lOh, na prefeitura. Plenário, página 6

Sem -moradia, família
carente bllSca ajuda

Marcelo José Domingos mostra o que restou da casa
destnúda pelo fogo, no último sábado, em Guaramirim.

Família, com oito pessoas, es� desàlojada. Página-7

e .

ç úblic

Dele da de ara ávai
passarporampliações

Mudanças foram necessárias devido ao aumento do quadro de pessoal e paramelhorar
as condições de trabalho dos delegados e agentes, além do atendimento ao público.

Ordem de serviço para as obras será assinado hoje. Prazo para conclusão é de oito meses.

PágiDa 9

MARCELE GQUCHE

Baixaria
Começa mais moa novela
de baixo nfvel. Para ter
audiência tem que ter a
cara do telespectador.
Luiz Carlos Pratas

Página 3
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MBA em gestão
, 1',1

I
!

industrial
,

AAssociaçãd Empresarial de Jaraguá do
Sul, emparceria com aFundação Getulio
Vargas, trazem à cidade o cursoMBA em

,

Gestão Industrial. Além daMarca FGV

é omelhor curso nesta área oferecido

no Brasil. Os participantes terão acesso

às informações e ferramentas utilizadas
nasmelhores empresasmundiais,
para análise e tomada de decisão.
Só há duas vagas disponíveis.

:Alaltazoo

- Mr. Mix _

Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

Dia histórico
Qanúncio hoje, na abertura

do Salão do Automóvel de

São Paulo, será histórico para
Santa Catarina, que entra para o
rol dos Estados que têm monta

dora de veículos e, no nível mais

elevado. O efeito multiplicador
de uma montadora é bastan

te grande e, no caso da BMW,
trata-se do ingresso direto no

mercado de automóveis de luxo.

O investimento de R$ .1 bilhão

também trará significativos re-
.

flexos, mas o mais importante
é a estreia no mercado nacional

dos veículos "Made in Araqua
ri". Observe-se que as primeiras
empresas atraídas para o muni

cípio vieram devido ao fato de

que se tratava da cidade com o

menor IDH da região e por isto

recebia os maiores incentivos.

Esta classificação certamente já
deveria ter sido revisada.

DNULGAÇÃO

Outubro rosa
Outubro, mês de campanha de combate ao câncer demama,
é marcado por uma série de iniciativas envolvendo os mais

diversos setores da sociedade. Um dos destaques na programação
internacional fica por conta da Liga de Futebol dos EUA, que usa
detalhes em rosa nos uniformes durante todo o mês. Como os

norte-americanos transformam tudo em negócio, nas lojas oficiais
das diversas equipes podem ser adquiridas peças de uniforme
ou outros produtos com detalhes em rosa. Parte da renda destas

vendas alimenta a arrecadação de fundos para auxiliar as entidades

que ajudam a combater o câncer de mama. Paramais informações
da campanha, acessem http://www.nfl.com/pink.

ESTADO DE SANTA CATARINA
osício DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUA 00 SUL
Municlpios que compõem a comarca; Jaraguá do Sul e Corupá.

OFlCIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de' Imóveis da Comarca de Jaraguá do �uIJSC

ISA MARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca

de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que WALMOR
THE1LACKER, CI nO 5A28.576-3-SESP/SC, CPF nO 310,551.1'79-20, comerciante e

sua mulher ARLETE MA,RCIA THEILACKER, Cf n° 1.353.572-2-SÉSP/SC, CPF nO

576.604.339-20, do lar, brasileiros, casados pelo regime da separação total de bens,

n� vigência da leL�,515/77, residentes e domiciliados na Rua ArgElntina nO 95, nesta
CIdade; REQUERERAM com base no artigo 213, inciso II, da Lei nO 6.015/73, 'com as

modi�icações introduzídas. pela Lei n° 1.0.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE

AREA do imóvel consistente em um terreno situado nesta cidade, na Rua 782-E-mllla

Hornburg. matricutadc sob nO 63.209, ficha 01, livro 2-RG, a ser retificado conforme

planta e. memorial de.scritivo arquivados nest!l' Registro de Imóveis, sendo qUIiil, nos

termos dos §§ 2". e 30 do mencionado dispositivo legal. FICAM NOTIFICADOS .

OS CO!llF�ONTANTES A SEGUIR NOMINADOS para, querendo. se manifestarem,
.no _prazo de 15, (quinze) dias (a contar da presente publicação): CONFRONTANTES -

JOAOZINl;lq ,JULl.Q DEPINÉ e ALZIRA DEPINÉ, residentes e domiciliados na Rua

Max Nicolau Wilh_elm Schmidt 'n° 77, Bairro Vila Lenzi, (CEP) 89.252.;360,Jaraguá do

Sul-SC: e UNIAO CATÁRINE;::NSE DE EDUCAÇÃO - UCE, CNPJ n°

84.433.27.5/0001.0,9. establiilleclda na RUj;1 Imaculada Conceição 1'10 1155. 8° andar,
bairro Prado Velho, em Curitiba-PR, (CEP) 80.215-901 e na AvenidaRio Brancon" 333,
7° andar, Edif!cio MiraQe Tower. Ce!1t�o, em Florianópolis,..sC,{GEP) 88.015-201, Se for o

case, a mamfestação deverá ser feita na forma de impugnação fUl'ldamentada. diri.gida
ao endereço deste Registro de Im6veis,(situado na Rua Bafãodo Rio Branco n° 414,
Centro, na cidade de. Jaraguã do, Sul-SC, expediente das 09:00hs às 12:00hs e das

14:00hs às, 18:00hs), advertindo-se desde jâ que presumir-se-á a anuên�ia do

confrontante que não apresentar ímpugnilção no prazo _ da notificação.

JARAGUA DO SUL, 18 de Outubro de 2012.

AOFICIA� u-... .... ,)-i''rq..r.s;;:fl.--! .

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 414 - Centro - Jaraguá do Sul CEP: 89251-400

Fone: (47) 3371-3975 - Errrall; reglstrodelmoveislsa@terra.com.br-
Horário de Expediente: 09:00 às 12:00 /14:00 às 18:00

www.ocponline.com.br
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Engenharia
mecânica e elétrica
Graduações que surgiram demaneira

pioneira na região para atender às
demandas do parque industrial do Vale do

Itapocu, os cursos de EngenhariaMecânica
e de Engenharia Elétrica da Católica de

Santa Catarina em Jaraguá do Sul celebram

este mês, 10 anos de funcionamento. Para
marcar o registro histórico, a Instituição

.

programou atividades especiais para o meio

acadêmico, empresarial e a comunidade.

A participação é aberta a todos os

interessados, com acesso gratuito. A agenda
teve início ontem com mesa redonda no

Centro Cultural da Scar e prossegue até

amanhã! Estes cursos representam um

grande salto no ensino em nossa região,
que eramuito carente em termos de

formação técnica focada na área produtiva.

Schützen vitrines'
Parte da programação para divulgação da

24a edição da Schützenfest, o concurso
de vitrine foi um sucesso, com a adesão

de 17 empresas do setor de varejo que

aproveitaram para diferenciar suas vitrines

utilizando o tema. Os destaques foram
as lojas Iornar, Koxixo e Miramodas, que
ficaram respectivamente com o primeiro,
segundo e terceiro lugares, na opinião da
comissão julgadora. Parabéns a todos pela
disposição em destacar o aspecto festivo,

.rurístíco e cultural de nossa região, que
deve grande parte do dinamismo de sua

economia à influência dos imigrantes
europeus, com destaque para os oriundos

dos países de língua germânica.
JJ10'J:'Jl�ill/lS
MEGASENA
SORTEIO N° 1435
04 - 15 - 45 - 47 - 50 - 52

LOTERiA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04703
1 ° 92.916 500.000,00
2° 91.696 32.600,00
3° 64.839 32.000,00
4° 37.353 31.600,00
5° 94.718 30.446,00

QIDNA
SORTEIO N° 3025
02 - 17 - 30 - 45 - 70

DUPLASENA
SORTEIO N° 1117
Primeiro Sorteio
07 - 20 - 34 - 43 - 45 - 46

Segundo Sorteio
17 - 22 - 30 - 31 - 41 - 49

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1290

13 - 17 - 18 - 22 - 23
31 - 36 - 44 - 48 - 58
59 - 61 - 63 - 65 - 72
76 - 87 - 89 - 92 - 95
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CARTAZ/ FOLDERS
FLAYERS/ CONVIrES

ENCADERNAçõES
CAPA DURO I ESPIRAL

CÓPIAS E IMPRESSÕESPU
COLORIDASA4/A3
PLOTAGENS E BANNERS

CARTÕES DEVlSrrA .

MAlERlAIS DE FOTO PRODUTO

MATERIAISGRÁFIcos EM GERAL

I Com.)Jartilhe a, sua Ophlião. Escreva...nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

'"1_.i
Belo presente

NãO raro, de uma obviedade sai uma verdade

que nos faz pensar e que nos acaba levando
ao constrangimento. Antes de dizer do que se trata

e de um modo mais objetivo, devo contar que faz

poucos minutos li um amplo artigo no site da UOL
sobre felicidade. Antes de falar desse artigo, devo
dizer que dia destes ganhei um daqueles presentes
que toca, faz-nos parar, olhar pará cima, esboçar
um sorriso e decidir: parar, mudar ou persistir, in
sistir e com isso ser burro, mais que isso, infeliz? A
Louise Miranda, 20 anos, assistente do programa
que apresento na Rádio CBN de Lages, uma jovem
de fina sensibilidade, deu-me, dia destes, um livro.
Um livro especial, já tinha muito ouvido falar dele,
sabia, em resumo, de sua essência mas não o tinha
lido. O livro? Pollyanna, de Eleanor H. Potter, uma
edição especial, em inglês. Formidável.

A garota Pollyanna nos faz pensar e repensar a
vida. Numa das páginas do livro, conta-sea histó
ria de um pedido que Pollyanna fez a uma institui

ção de caridade, pobre que ela era. Pediu uma bo
neca. Por engano, mandaram para a garota um par
de muletas. Ela ficou muito feliz. Todos por perto
a questionaram: - Mas como ficas feliz se pediste
uma boneca e ganhas um par de muletas? Calma e

sábia, Pollyanna respondeu: - E não é de ficar feliz
eu não precisar destas muletas, eu que tenho per
nas saudáveis para ir e vir?

Quem de nós faz isso diante dos "desencontros"
na vida? Não conheço ninguém. No site da UOL,

.

questionava-se, sobre felicidade, o que é melhor:
ser ou estar? Você pode estar feliz agora, ganhou
um prêmio, mas você é feliz ao largo do tempo?

A discussão não acaba depois do cafezinho, mas
vou ficar por aquimais uma vez repetindo o cansa

tivo: para ser feliz basta decidir-se por isso, aqui e

agora. Como costuma fazer a garota Pollyanna, de
cada adversidade pensar numa boa saída ...

Conquistas
Dizem que elogio em boca própria é vitupério,

ato vergonhoso. Não é o caso, o que vou dizer é reco
nhecimento, é diferente. Nosso SBI/Santa Catarina
não apenas galopa na audiência em televisão como

construiu omaior emaismoderno estúdio de tevê do
Brasil. Conheço todos osmais "renomadosestúdíos
de tevê, não chegam perto. Como não ficar feliz sendo
parte de um time vencedor, discreto e competente? E
tem ainda o que está no fomo, só um instante...

Verdade
"Rebanhos" de brasileiros saem todos os meses

do Brasil para ir aos Estados Unidos (Disney, antes de
tudo). Claro, quem não tem nada na cabeça adora di
versão barata. Mas dia destes, li na Folha uma sugestão
interessante, feita por um publicitário: se alguém qui
ser terumcaso amoroso emNova Iorque, por exemplo,
e não quiser ser descoberto ou visto por nenhum outro

brasileiro, é fácil. É só ir com ele ou elaparaumabiblio
teca. Segurançamáxima; não serão vistos por olhos tu
piniquins. Publicitário é fogo, vê longe...

Falta dizer
Saiu uma novela "comunidade" e vem outra. O

nível cada vezmais baixo, mas é claro, a novela para
ter audiência tem que ter a cara do telespectador
preponderante no País: os de baixo nível. Imagine
se '0 protagonista de uma novela fosse 'um pianis
ta, imagine. Nada, o cara tem é que gostar ou tocar
lixos "musicados". O resto é cortar unha do dedão,
vestir camiseta, andar de bermudas e, no caso das
mulheres, bem fuleiras. Baita audiência, sucesso ...

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br 'Chefe de Redação: Márcio Schalinski 'Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
, redacao@ocorreiodopovo.com.br' fOI1P.s: (47) 2106-191'9' Fax: 2106-1945 'Assim!l.turii!ls: 2106-1936 'Plantão Redação: 9221-1268

'Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919 '99021380 '91614112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
I , Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIda
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Poder Executivo

Trabalho reduzido
no serviço público

Horários limitados c.omeçaram a vigorar ontem
em diversos setores da Prefeitura de [araguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL adotada objetivando a conten

ção das despesas administrativas
para acatamento das diretrizes

Desde ontem, alguns serviços da Lei Orçamentária de 2012, a
da Prefeitura de Iaraguá do partir da redução do repasse por

Sul estão em atendimento no ho- parte do governo federal. A me

rário alternativo. Dos 40 pontos dida também inviabilizou a rea

gerenciados pela administração lização de horas extras por partes
municipal, 23 deles funcionarão dos funcionários públicos muni
em horário reduzido, das 7h30 às cipais, com exceções para casos

13h30. Eles estão mais restritos de necessidade comprovada.
às secretarias e serviços relacio- Segundo o secretário da Fa
nados à administração pública zenda de Iaraguá do Sul, José
direta do município. Olegário Papp, "a implantação do

Entretanto, unidades essen- turno único foi uma alternativa
ciais à população, como os pos- que, praticamente, não deveria
tos de saúde, as escolas e centros precisar ser tomada. Mas, segun
de educação infantil e o setor de

.

do ele, a necessidade de fazer
. protocolos continuam com ho- economia forçou essa atitude. "A
rário de atendimento normal. O estagnação da economia fez com
.horário de verão está em vigor que o governo federal trabalhasse
até o dia 31 'de dezembro. São 14 .

com projeção de 1,5% do Produto
estruturas que continuarão com Interno Bruto (PIB), quando aini
horário normal. cial era de 4,5%. Essa diminuição

Três setores atendem em ho- fez com que o' governo do estado
rário diferenciado: a Companhia reduzisse o repasse para os mu

de Desenvolvimento de Iaraguá nicípios, que já haviam projetado
do Sul 'e a Secretaria Municipal suas receitas dentro do razoável.
de Obras e Serviços Públicos Como as arrecadações de ICMS e

atende das 7h às 13h e o Institu- do Fundo de Participação se agra
to de Seguridades dos Servidores varam, foi necessária uma série

Municipais das 7h30 às 15h. de cortes para o fechamento das
De acordo com o decretomu - contas", afirmou o secretário. O

nicipal n° 8944/2012, assinado cálculo da prefeitura é que cerca

na última semana, a medida foi . R$ 4,5 milhões deixaram de en-

Carolina Veiga

EDUARDO MONTECINO
II
I.

RECEPÇÃO

:;t
LJNIiIl".4ÇÕES' Atendimento ao público na sede da

Prefeitura será restrito até o ema! deste mandato

trar nos cofres por causa do im

pacto da redução da arrecadação.
Papp explica que o horário

de verão nos serviços munici

pais não essenciais foi à últi
ma de uma- série de medidas
tomadas pela administração

.

para a redução de despesas do

erário, por exigência da Lei de

Responsabilidade Fiscal e para
atender às diretrizes da Lei Or

çamentárias de 2012. "Esta me
dida é reflexo da não reação da
economia mundial e nacional
e Um sinal de responsabilidade
de gestão", afirma Papp,

Com a redução dos horários,
há economia no trânsito de veí
culos oficiais e consequente di - .

minuição de gastos com combus
tíveis, na utilização de telefones

celulares, ar condicionado, ener
gia elétrica e na manutenção dos
edifícios como um todo. "São ga
nhos que temos e que pensamos
serem positivos para a diminuição
'dos gastos. Vamos ter uma despe
samenor", analisou o secretárío,

Na semana passada também
foram reduzidos gastos com pes
soa, quando foram exonerados
140 servidores que ocupavam
cargos comissionados.A previsão
é que até o final desse mês outros
funcionários deixem as funções.

Conheça os novos horários de funcionamento dos serviços
Horário de Verão

(das 7h30 às 13h30):
• Gabinete da Prefeita
• Gabinete do Vice-prefeito
• Fundação Munidpal de Esportes/
administrativo

• Fundação Cultural/administrativo
• Museu da Paz
• Casas da Cidadania
• Serviço Autônomo Mun. de Água e

Esgoto de Jaraguá do Sul (Samae)
• Fundação Instituto de Pesquisa e

Planejamento Físico-Territorial de
Jaraguá do Sul (Ipplan)

• Procuradoria Geral do Município
• Controladoria Geral do Município
• Secretaria Municipal da Administração
• Secretaria Municipal da Fazenda
• Secretaria Municipal da Educação/
administrativo

• Secretaria Municipal da Saúde/
administrativo

• Secretaria Municipal do Urbanismo

• Diretoria Municipal de Trânsito
• Secretaria Mun, do Desenv. Econômico
e Turístico/administrativo

• Secretaria Mun. de Assist .Social,
Criança e Adolescente/administrativo
- horário de verão Secretaria Mun. do
Desenvolvimento Rural e Agrícola �

• Secretaria Mun. da Habitação e

Regularização Fundiária
• Secretaria Mun. Da Defesa Civil

(plantão 199)
• Serviço de Proteção ao Consumidor

(Procon)
• Sistema Nacional de Emprego(Sine) -

Jaraguá do Sul

Horário normal -
.

das 7hs às 17hs
• Biblioteca Pública Municipal Rui
Barbosa

• Museu Histórico Emílio da Silva I
• Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente (Fujamo) Setor de Protocolo

da PMJS
• Escolas Municipais e Centros de

.
Educcçõo Infantil

• Unidades Municipais de Saúde (Postos
e Pomos)

• Farmácias Básica e Popular
• Centro de Atendimento ao Idoso
• Centro de Atendimento Emergencial
(CAE) Abrigo/Criança e Adolescente

• Programa Família Acolhedora
• Abriqo/Adulto - Centro de Resgate
SoCial

• Conselho Tutelar
• Portais Turísticos

Horários diferenciados:
• Companhia de Desenvolvimento de

Jaraguá do Sul (Codejas) - das 7h
às 13h; Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais (Issem) - das
7h30 às 15h; Secretório Municipal de
Obras e Serviços Públicos - das 7h
às 13h.
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Como fica o atendimento nas demais cidades da região

Com a exoneração de funcionários co

missionados em Guaramirim na semana

passada, a prefeitura antecipou a implanta
ção do horário de verão no expediente dos
estabelecimentos da administração, Procon e

demais repartições públicas. Essas estruturas
passaram a funcionar no horário das 7h às
13h. Entretanto, os serviços essenciais como
os da saúde e educação continuam atendendo

normalmente. Apenas os postos de saúde do
interior atenderão em horário reduzido, das 7h
às 13h. A entrega de medicamentos que não
são de distribuição obrigatória do "município
será interrompida temporariamente, até o dia
31 de dezembro. Os demais serviços essenciais
básicos continuam atendendo em horário

normal, como a Farmácia Básica, o posto de
saúde do Centro, as creches e as escolas.

FABIO MOREIRA

,

Prefeitura re�uziu cargos e mudou o expediente ao público

Desde ontem, em Corupá, o
setores da administraçãomu
nicipal, fundações e autarquias
estão atendendo a população
em novo horário, das 7h às 13h,
com vigência até 31 de dezem
bro de 2012. Entretanto, serão
mantidos os horários normais
de atendimento para os servi

ços essenciais como os da saú-

Em Massaranduba, apenas
os trabalhos considerados
externos é que terão horário de

expediente reduzido, passan
do a funcionar das 7h às 13h.

Segundo informou aAssessoria
de Comunicação, são serviços
prestados por secretarias como
deAgricultura e Obras, que
realizam trabalhos utilizando

Em Schroeder, ainda não
há previsão de quando e se a

prefeitura irá adotar o horário
de verão. Segundo secretário
de Administração, Denílson
Weiss, a questão será discutida
em reunião amanhã.

de pública - postos de saúde,
pronto atendimento, consultas
que já estavam agendadas -,
educação - transporte escolar,
serviço de merenda, vigilân
cia' cemitérios, coleta de lixo;
tratamento de água. Outros
serviços que forem considera
dos essenciais pela prefeitura
poderão integrar a lista.

máquinas nas ruas, como por
exemplo, a limpeza das vias. Já
para os demais atendimentos,
como das áreas administrativa,
da saúde e educação, a asses
soria comunicou que não há

previsão para que seja adotado
o horário de verão e os servi

ços continuam funcionando
em horário normal.

GRUPO

UNIAIIILYI
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Começa transição
Esta terça-feira marca o início da tran

sição para o novo governo em Jaraguá
do Sul. A pedido do prefeito eleito, Dieter
Janssen (PP), a chefe de gabinete da pre
feitura Fedra Luciana Konell Alcântara
da Silva vai receber, às 10h na Prefeitu
ra, Sérgio Kuchenbecker (PMDB). Ele é
o representante da coligação vencedora
nas eleições. No ato formal, o governo
de Dieter chega mais próximo do Paço
Municipal. A missão de Kuchenbecker
será de pegar o decreto que oficializa o

processo de transição, publicado hoje.
Caberá a ele, formalizar o processo e, em

conjunto com representantes da atual

administração, estabelecer os critérios
de transição. "São formalidades necessá-

Descontão
A prefeitura encaminhou em regime
de urgência para a Câmara de
Vereadores o projeto de lei

complementar 14/2012 que trata
do desconto de 100% da multa e

100% dos juros de mora incidentes
aos contribuintes. O Programa de
"Recuperação Fiscal destina-se
a regularizar os créditos do
município decorrentes dos débitos
de pessoas físicas e jurídicas.

Quem pode ser
beneficiado
Os beneficiados serão os inadimplentes
até dia 31 de dezembro de 2011. O

pagamento deverá ser realizado até dia
7 de dezembro deste ano. Em síntese, é
um projeto polêmico, que favorece quem
não paga em dia os impostos. Mas, para
justificar a proposta, a administração
'pública faz referência à proposição da.
Semana Nacional de Conciliação proposta
pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ,
que se realizará em todo o país no início
do mês de novembro de 2012.

IMÓVEIS -

E,
..

"�.a············�, �
.

.
' ,,�

www.imoveisplaneta.com.br

. (47)3275-01 00

rias", explicou Kuchenhecker,
Além do peemedebista, outros dois

nomes já estão confirmados na equipe
que irá participar na linha de frente da

transição. O presidente do Pp,Ademir Izi
doro, e o advogado Saulo de OliveiraMi
randa completam a lista. Contudo, mais
alguns nomes devem compor a equipe .

Conforme Izidoro, na semana que
vem os trabalhos serão intensificados.
Há a possibilidade da divulgação dos

primeiros nomes de secretários e de di
retores. Após a publicação, esses deve
rão estar credenciados para fazer as tra
tativas em cada secretaria ..Pelo lado da
atual administração não foram divulga
dos os nomes que irão compor a equipe.

Comitiva

Pepista
o prefeito eleito de Iaraguá do
Sul Dieter Janssen estará hoje
em Florianópolis para uma
visita naAssembleia Legislativa
(Alesc). Ianssen disse que vai
aproveitar para alinhar os
discursos com os deputados dos
partidos que compõe a aliança.
O presidente do partido, Ademir
Izidoro, e os dois vereadores
eleitos Eugênio José Iuraszek e

Arlindo Rincos, farão parte da
comitiva rumo à Capital.

I

Novos projetos
Na quinta-feira, Dieter Ianssen
e o presidente do Pp, Ademir
Izidoro, estarão em Curitiba

(PR). Acompanhados de Saulo
de Oliveira Miranda e Sergio
Kuchenbecker, irão conhecer
como funciona o transporte'
coletivo na capital paranaense
e o setor de planejamento.

EDUARDOMONTECINO

Irl ritrno de ca�nl.panha
Parece que o prefeito eleito de Jaraguá do Sul Dieter Janssen ainda está em
ritmo de campanha. No último sábado ele deu uma passada rápida pelo

evento, ZombieWalk (leiamais na página 9). Ele acompanhou amobilização
promovida por jovens da cidade, que aproveitaram a passada de Janssen
para pedir apoio para os próximos anos. Um jovem fantasiado de zumbi

da personagemMarge, da família Simpson, aproveitou a presença do
futuro prefeito para fazer caras e bocas. Conseguiu um registro de fama.

Pensando
DO futuro '\

Depois de não ter sucesso nas'
urnas, quando concorreu à
Prefeitura de Corupá, o atual
presidente do Legislativo de Corupá,
João Carlos Gottardi (PT) ainda não
definiu o que fará a partir de 2013
quando deíxará a.vaga. Contudo,' o
parlamentar disse que vai focar os
trabalhos pensando nas eleições de
2016 para prefeito. Terá
bastante tempo para planejar.

Partido na região
Quanto às eleições gerais de 2014,
João Carlos Gottardi diz que à partido
precisa pensar estrategicamente.
Ele afirma que o PT da região tem a

possibilidade de apostar para deputado
estadualnos nomes que se elegeram
a vice-prefeito de Schroeder, Moacir
Zamboni, ou o de São Francisco do Sul,
Marcos Scarpato, que já foi vereador
em Jaraguá do Sul. Mas, o parlamentar
não descarta a possibilidade de
ajudar a construir o nome de um dos
vereadores eleitos, José Gottardi.

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br TERÇA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2012 I 7 I GERAL

FOTOS MARCELE GOUCHE
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COMEÇAR DE NOVO Pro_prietário do imóvel, Marcelo diz ter ficado aliviado por ninguém ter se ferido

Solidariedade

Casal e filhos

desalojados
A família está morando tem

porariamente na casa dos pais
de Marcelo, no bairro João Pes

soa, em Jaraguá do Sul. Os filhos
do casal ainda não voltaram a

frequentar as aulas, pois tiveram
os materiais queimados. Apenas
o filho de urn ano e meio. está
indo na creche para que os pais
possam correr atrás de tudo para
conseguir construir urna nova

casa.A diarista Sherlei Cristina de
Borba conta que muitos vizinhos

já fizeram doações de roupas e

alimentos. "Já recebemos alguma
ajuda, mas tudo quemandarem é
bem vindo", enfatizou. Materiais
de construção, roupas, alimen

tos, calçados, qualquer doação
será aceita. Os interessados em

ajudar podem entrar em contato

pelos telefones 9697-9524/8811-

3221/8476-2551.

Guaramirim

Família espera apoio depois da perda
Casa no bairro Avaí, onde viviam oito pessoas,
entre elas seis crianças, foi toda destruída

GUARAMIRIM

Heloísa [ahn

Dois dias se passaram e ain
da é difícil para a família

do mecânico Marcelo José Do

mingos acreditar e aceitar que
um incêndio destruiu comple
tamente a casa onde moravam

há 15 anos. Os três quartos, a

sala e a cozinha formavam a

casa simples de madeira e fo
ram totalmente consumidos

pelo fogo na tarde de sábado,
no bairro Avaí, em Guaramirim.

As chamas levaram cerca de 15

minutos para queimar todos os

móveis, roupas, alimentos, in
cluindo documentos.

A suspeita é de que a cau

sa do incêndio tenha sido um

curto circuito. De acordo com

o dono da casa, Marcelo José
Domingos, a filha mais velha
viu um clarão no quarto. Quan
do ele abriu a porta, a cortina
na já estava pegando fogo. "Vi
um foco de fumaça no quarto,
no forro", disse. Ele mandou a

família sair de dentro de casa e

correu para retirar o filho mais

novo, de um ano e oito meses,

que estava dormindo no quar
to. O fogo se espalhou e rapi
damente tomou conta de toda
a casa. liA única coisa de ma

terial que tirei foi o botijão de

gás", afirmou. Na hora do inci
dente toda família estava em

casa. A esposa Sherlei Cristina
de Borba estava na cozinha
com a filha de 14 anos. Os qua
tro meninos de 13, nove, cinco,
três estavam na sala e o bebê
estava dormindo no quarto.
Felizmente ninguém' se feriu.
"Ainda bem que só perdemos
bens materiais. Meus filhos es

tão bem", declarou omecânico.
As chamas atingiram um

rancho, no terreno ao lado.
Os Bombeiros Voluntários de
Guaramirim foram acionados
e chegaram a tempo de impe
dir que o fogo se espalhasse
para as outras residências. Os
Bombeiros Voluntários de Ia
raguá também foram chama
dos para auxiliar no combate
às chamas. Foram utilizados
mais de 10 mil litros de água.
Os bombeiros demoraram

um pouco para chegar ao lo
cal devido ao trem que estava

passando bem na hora do cha
mado. Eles tiveram que fazer
o retorno e ir pela Rodovia do

Arroz, para chegar até a casa.

O terreno onde ficava a casa

foi doado pelos avós de Sherlei,
para que eles não precisassem
pagar aluguel. "Ele cederam

para a gente morar e agora se

foi tudo", disse Sherlei. O casal
está aguardando a liberação da
Defesa Civil para que possam
fazer a limpeza do terreno.

Eles pretendem construir ou
tra casa no mesmo local e, para
isso, contam com a doação de
materiais de construção. ''A

gente está se virando do jeito
que dá", contou.

Mais um pouco,
-queimava tudo
aqui. Minha
pressão até

subiu do susto.

Antônia da Luz

Silva, pensionista

VIZINHA Antônia da Luz Silva mostra rancho

atrás de sua casa, também atingido pelo fogo

Vizinhos ajudaram
a conter as chamas

A pensionista Antônia da cessar o fogo e salvar alguma
Luz Silva, 71 anos, foi uma das coisa da casa. Como eles per
primeiras pessoas a perceber o ceberam que não havia mais
incêndio. Ela estava recolhen-· como impedir o incêndio, ca
da a roupa do varal, quando meçaram a jogar água na casa

olhou para o terreno do vízí- de dona Antônia, pois 0 fogo.
nho e· viu as chamas. "Vi pe- estava se alastrando e inícían

gando fogo na cortina e já saí do no rancho, atrás da resí

gritando por ajuda", disse. Ela dência dela. "Mais urn pouco,
conta que "foram os vizinhos queimava tudo aqui. Minha
que começaram a apagar o pressão até subiu do susto",
fogo, até a chegada dos bom-disse. A família dela é muito
beiras. Mais de 15 homens es- envolvida com a de Marcelo, a
tavam ajudando com baldes filha e a neta sãomadrinhas de.
e mangueiras na tentativa de dois filhos do mecânico.
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Pelo Mundo
1906

Primeiro voo do 14-Bis
Em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont fez um voo

de 70metros com o avião construído por ele. O 14-Bis
não necessitava de veículo auxiliar e, desta vez! ele estava

disposto a se elevar do solo somente com o aparelho,
sendo o primeiro objeto mais pesado que o ar e superando
a gravidade terrestre, o atrito do ar e as leis básicas da
física. Possuía 4,81m de altura e ficou sete segundos no ar.

1 40

Nasce o Rei do Futebol
EdsonArantes do Nascimento, mais conhecido como
Pelé, nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade
de Três Corações, emMinas Gerais, Pelé começou sua
carreira no futebol aos 15 anos, quando atuou no Santos.
O talento precoce rendeu. Quando completou 16 anos,
recebeu a primeira convocação para a Seleção Brasileira.
Com apenas 17 anos já foi campeão dá Superclássico
das Américas.A habilidade domenino daVila despertou
interesse dos clubes europeus, mas os regulamentos
do futebol brasileiro favoreceram o Santos, onde ficou
até 1974 e foi bi-campeão Mundial. No ano seguinte, o
atacante iniciou a carreira internacional no NewYork '

Cosmos. Pelé anunciou a sua aposentadoria em 1977. É
considerado o Rei do Futebol Brasileiro.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
• teZ'te?Lunenaer t::: ��

,

Luneltf�* I C
. I Grupo LunélJIJ

Marie Sklodowska nasceu emVarsóvia, na Polônia, em
7 de novembro de 1867 e se tomou urn dos nomes mais

importantes da ciência. Foi a primeiramulher no mundo
a ganhar urn prêmio Nobel. Filha do professor de física e

matemática,W1adyslawSklodowski, e da cantora, pianista
e professora Bronsilawa Boguska, Marie é a mais nova de
cinco filhose desde cedo semostrou urna excelente aluna.

Sempre incentivada pelo pai a se interessar pela ciência,
Marie termina os estudos aos 15 anos e passa a trabalhar
como professora particular antes de se mudar para Paris
em 1891, aos 24 anos, para continuar seus estudos. Em
1894 ela conhece o professor Pierre Curie com o qual se
casa no ano seguinte. Na época Pierre trabalhava no La-.
boratório de Física e Química Industrial no qual trabalha
riam juntos mais tarde. Em 1903, ao lado de Pierre Curie
e Antoine Henri Becquerel, recebeu o Nobel de Física em
reconhecimento às investigações conjuntas sobre os fenô
menos da radiação. Em 1911 ganhou o Nobel de Química.
Durante aPrimeira GuerraMundial elapropôs o uso de ra
diografiamóvel para o atendimento dos soldados feridos.
Mariemorreu no ano de 1934, vítima de Leucemia.

Invenção do .

fone de ouvido
Muita gente não usa, mas eles já existem desde 1958. A

invenção de John C. Koss foi utilizada, inicialmente, pelas
empresas de comunicação. Koss foi o pioneiro ao inventar
fones que reproduzissem tanto notas graves quanto
agudas. A invenção revolucionou omundo do áudio, pois
se tornou o melhor equipamento para ouvirmúsica. Mas
o uso do aparelho pode prejudicar a saúde auditiva. A

-

exposição constante ao ruído pormais de cinco anos pode
causar zumbidos e até a perda gradativa da audição.

A_arte da petiza,da
de Jaraguá do Sul

Em 1975, o jornal o. Cor
reio do Povo publicou o texto

.

que começava com "Numa
iniciativa das mais louvá
veis, a Sociedade de Cultura
Artística de Iaraguá do Sul e
a Coordenadoria de Ensino
desta cidade, abrigarão ama

nhã cedo a visitação pública
a exposição de Artes Infan-

to Juvenil de Jaraguá do Sul
como homenagem ao Dia da

Criança, que amanhã se co

memora". Terminava com: "E
você, leitor, tem a obrigação
de, com sua presença, dar o

toque especial, amanhã no

Departamento de Informa

ções Turísticas, defronte ao

Dalmar Confecções".
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araguá do Sul, sábado pas
sado, 16h. O termômetro
marcava 26 graus na re

gião central. Na Praça Ân
gelo Piazera, um tumulto
chamou a atenção dos

::�savisados. Sobre o palco públi- .

co, os únicos sobreviventes de um

ataque viral tentavam lutar contra
mortos-vivos famintos por sangue
de groselha e amido. Estava dada a

largada para o ZombieWalk, uma
caminhada para pessoas fanta-

,

siadás de zumbis, que já ganhou
várias cidades do mundo e, agora,
chegou à região,

Sob o comando de Gustavo

Voltolini, uni médico zumbi" que
também é um dos organizadores
do evento, o grupo se alinhou para
dominar as principais ruas da cida
de. O calçadão da avenidaMarechal
Deodoro foi preenchido pelos mor
tos-vivos, Quem estava trabalhando

>
nas lojas espiou a movimentação
da porta, com segurança. Alguns
olhavam desconfiados, outros riam.
A maioria não entendeu nada. IIEu
estava sentado no banco da praça,
tomando sorvete com a minha es

posa, quando começou a aparecer o

pessoal. Foi uma loucura, mas achei
bacana. A juventude é isso", disse

Douglas Okada.
Tania Caroline e Angela Nunes

caminhavam desatentas pelo Cal

çadão, até que uma delas olhou

para trás e se deparou com cerca

de 200 pessoas com roupas rasga
das, cheias de feridas e "sangue",
O movimento foi rápido: uma se

gurou no braço da outra e foi para
perto de uma loja. 110 que é isso

aí?", perguntaram. Nas ruas e lan

chonetes, o burburinho variava
entre risadas, '�" meu Deus!" é
IIQue absurdo!".

IIEu estava andando na rua

quando, de repente, saiu uma coi
sa domato e me .mordeu. Agora es
tou assim", brincou Daiarie Lech,
de 16 anos, ao explicar a fantasia.
Havia açougueiro, pedreiro, enfer
meiro, policial, estudante, pacien
te, médico, padre, noiva e,' claro, os
caçadores de zumbis. Juntos, eles

planejaram um divertido ataque à
rotina do fim de semana na cidade.

A manifestação terminou ao

som de rock, no anfiteatro, ao lado
da Fundação Cultural, na avenida
Getúlio Vargas. Ano que vem, os'

zumbis prometem votar.

o vírus pegou

Os adolescentes estavam em

peso, mas o ataque dos mortos

vivos não distingue idade. A família

Mohr, por exemplo, foi infectada.
Eles são fãs de jogos, animes, séries
de televisão e filmes sobre zumbis.

Harley Mohr, 38 anos, é o pioneiro
na arte e levou o filho HarleyAlexan
dre' de 14 anos, o primo Victor, de
25, eaté a filha Sueley, de seis anos.

Gustavo Netto Ribeiro, um dos

organizadores do Zombie Walk em

Jaraguá do Sul, atribui o grande nú
mero de participantes à visibilidade

que os jogos e a televisão estão dan
do a essa cultura alternativa. ''A gale
ra se esforçou bastánte na maquia
gem e nas roupas. O movimento
está ganhando mais força', avaliou.

Além da ousadia emmudar radi
calmente uma tarde de sábado em

Jaraguá do Sul, o ZombieWalk con
tribui com.o movimento cultural da
cidade. Não basta a maquiagem e

" •• I

as roupas, e preCISO mterpretar um
morto vivo. A fala, os movimentos,
o passo atrapalhado contam muito
na hora de trazer a imaginação para
a realidade. IIEu gosto de manifesta

ções culturais e estão acontecendo,
várias aqui na cidade, então quis
participar", disse a estudante Ana

Ligia, de 16 anos.
Marcelo Henrique Tavares,

de 19 anos, ganhou um livro pela
criatividade na fantasia. Não tinha

'

como não notar a Marge Simpson
zumbi. O cabelo alto azul, feito de

algodão, e o ,corpo inteiro. pintado
de amarelo chamaram a atenção
até mesmo dos mortos-vivos. "Foi
uma recompensa pelo esforço",
comentou ao explicar o prêmio.

* Veja as fotos e o vídeo
no ocponline.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

MORTOS
VIVOS

Acima, parte
do grupo
participante;

,

ao lado,
Douglas
Okadae a

esposa foram

surpreendidos
pelos jovens;
abaixo,
a família
Mohr, que
também foi
infectada pela
brincadeira
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Fonte: Epagri. Climatempo e Tempo Agora

Semana com
tempo estável
A frente fria ainda causa
chuva namadrugada
emanhã em boa parte
do Estado, mais intensa
com risco de temporal e
granizo isolado nas áreas
mais próximas do PR. No
decorrer do dia, o sol volta
a aparecer entre nuvens na
maioria das regiões devido
ao avanço de uma massa de
ar seco pelo Sul do Brasil.
A temperatura diminui.

Instável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão e l1en os ara �e em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento ralafiva (%)
• 6h Norte-Noroeste 1km/h 73
• 9h Oeste 5km/h 71
• 12h Oeste 9km/h 78

'

• 15h Oeste 11km/h 90
2mm

40%• 18h Oeste-Noroeste 11km/h 71
de possibilidade

• 21 h Oeste-Noroeste 7km/h 53 de chuva,

Humor
Calcinhas capilares
o sujeito, no auge dos seus quarenta anos, desabafa com um amigo:

,

- Aí, Pereira ... Fiquei sabendo que aminha filha usa a calcinha de acordo
com a cor do cabelo donamorado... Se ele é loiro, a calcinha é amarela! Se

ele é moreno, a calcinha é preta!
O amigo se segura pra não rir e pergunta:
- Ué, mas por que isso te preocupa tanto?
- É que agora ela está namorando com um careca!

Su oku

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.

....
19° 28°

- A ANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 24°C

J

QUINTA
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

SEXTA

MíN: 16°C
MÁX: 28°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 10h: 1,1m
• 23h41: 1,4m
• Baixamar
• 5h36: O,4m
• 19h45: Om

Hajai
• Preamar
• 14h10: O,9m
• 21h14: O,7m
• Baixamar
• 4h01: O,3m
• 17h59: O,5m

• Preamar
• 12h26: O,6m
• Baixamar
• 2h56: O,1m
• 19h: O,4m

....
19° 30°

São Joaquim
....
16° 25°

Laguna
... .
23° 27° Aorianõpolis

• Preamar
• 1h58: 1m
• 14h26: 1m
• Baixamar
• 4h15: O,3m
• 18h02: O,4m

CriciÚlna
....
16° 29?

• MINGUANTE 8/1 O

HORIZONTAIS
1. InqUérito Policial! Temer
2. Transmissão r�dlofônicá
3. Coisa contrária J Sigla do estado de Camaquã e

Bagé
4. Saquinho de pano cheio de plantas aromáticas, uti

lizado para perfumar a roupa I Sigla do polietileno
tereftalado, polímero usado na produção de fras
cos de refrigerante

5. Correia com que se prendem e por onde se condu-
z-em as bestas

6. Relativo à produção de tecidos
7. Que tem os furos epidérmicos muito diminutos
8. Bem recebido
9. Famosa marca de bicicletas
10. Interjeição para animar a criança a subir / Muito

medo, pavor
11. O balido dos ovinos / Famoso ,filme de animação

da Pixar e dos estúdios Disney
12. (Ingl.) Em informática, canal de áudio muito usado 10

por sites de comunicação e jornalismo
13. Germânica I Os extremos da... existência.

VERTICAIS
1. Velha / Oferenda a Exu, especialmente nas encru- '13

zilhadas
2. Praia potiguar, importante destino turístico / Peque

no caminhão para transporte de mercadorias
3. Um'animal marinho polar I Uma sala para presidiá

rios / Uma consoante oclusiva
4. (Ingl.) Instante de maiormovimento, em que o trá

fego das ruas' da cidade fica congestionado por
acúmulo de veículos / Pequeno conjunto canoro

ou instrumental I Juntamente
5. Padronizado
6. Cachorro I (Red.) Termo usado para designara exi

biçáo,pública de produtos, .serviços etc. / (BíbL) A
grande consnuçãq que navegou no dilúvio

7. Europa Oriêntal / O atacante Alexandre, atualmente
jogando no futebol italiano / Método de tratamento

8. Lugar solitário I (Fr.) Vinho vermelho-claro
9. Instrumento de jardinagem, dentado, próprio para

limpar, aplainar; afofar a terra etc. I Posto de mi
nistro de Estado.

. NOVA 15/10
Tábua

das marés Imbituba

CRESCENTE 22/1 O

CHEIA 29/10
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RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
36 PÁGINAS . APENAS R$ 4,90
MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVIDADES
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Dica de beleza especial: boa forma com detoxi-red.ução
toxina) nas células de gordura, formando as temidas

gorduras localizadas.
Este líquido retido no corpo ocasiona as toxinas
armazenadas que dificultam o nosso metabolismo. E é
aí que entra o tratamento de destoxi-redução, pois ele
estimulará a eliminação de toxinas pela drenagem linfática
e pela argila que é super rica em oligoelementos.
Como esses dois últimos são o princípio ativo que favorece
as trocas metabólicas, melhorando a saúde do nosso

organismo. Em consequência há uma desintoxicação
que resultará na perda de medidas. E assim, meninas,
o destoxi-redução dura aproximadamente uma hora e

quarentaminutos e engloba:

?
•

Você vai amar a
hora do' cafézinho.

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084 3275.1403

\ .

Para.usar já: tiara de'spikes
Não é novidade para ninguém que as peças com spikes estão
com tudo, não é? Mas o que vem chamando aminha atenção
e eu acho super fofo, são as tiaras de spikes. Aliás, acho
uma ótima pedida para quem quer fazer algo diferente nas

madeixas. E sabem o que é mais bacana?
O contraponto entre o "pesadínho" dos spikes e a fofurice
do penteado, Fica um visual bem legal! #usemavo"ntade

Não adianta, chega outubro e a gente sempre bate na
mesma tecla: quero emagrecer! E isso é geral, afinal todo
mundo fica maluco para ficar bem em um biquini ou
sunga na praia, não é? Mesmo que esse biquini seja um
maiô e essa sunga seja uma bermuda, o desejo é o mesmo.

Ok, milagres não existem, mas há sempre algumas opções
que nos ajudam a ficar mais bonitas, ou bonitos para o

verão! Como é o caso do procedimento destoxi-redudor
(de medidas). Como assim Mi?
Na verdade, o destoxi-redução, também conhecido como
efeito cinderela, é a combinação de dois tratamentos

super eficazes que atuam diretamente no metabolismo

corporal: a desintoxicação e a redução. Já amei, já amei!
Vamos gritar em coro?
E sabem como funciona? Diariamente, ingerimos toxinas
através ou de medicamentos, estresse, dietas impróprias,
bebidas alcoólicas, poluição, agrotóxicos dos alimentos,
entre outras coisas, e essas toxinas são eliminadas pelo
nosso corpo de várias formas.
Aí vem a parte interessante meninas, prestem atenção,
quando esse processo de eliminação é prejudicado por
algum motivo, o organismo começa a armazená-la (a

Ou seja, além de fazer um bem danado

para o corpo, dá aquela relaxada, não?
Super recomendo, é muito bom mesmo!
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.Transparêcia no
sapau ,c 'te?

.

Uma tendência que tenho visto commuita frequência
por aí, e confesso que achei que não me interessaria tão
facilmente, são as transparências no sapato. Juro girls,
desde minha época com as melissas nunca mais tinha
me apaixonado por alguma sandália com detalhe em

plástico. Mas foi só o queridinho dos shoes, Christian
Louboutin, Iançar o lindo 'Bis un bout' para o meu coração
derreter de amores. E pelo jeito não fui apenas eu quem
se rendeu às transparências nos sapatos, não é? Várias
marcas conceituadas e que amamos lançaram um sapato
transparente para chamar de seu. E há quem diga que eles
não param nas praleteiras viu?! Super tendência e super
usado! Hoje, eu super curto, e vocês, girls? Para quem está
afim de ter o seu, marcas como Arezzo, Schutz, Santa Lolla,
Luiza Barcelos, tem para vender!

.�\Y '.

!
.

. ,!

,.

, ..:!i

-- Aplicação de argila no corpo inteiro, inclusive no
.
rosto (a cliente escolhe se quer a branca ou a verde)

- Manta térmica; esfoliação corporal e
drenagem linfática.

I

I I i I \
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Nos Mares

do Sul
" diretoria do Clube Atlético

rlBaependi está a mil com a

organização da 17a Festa Nos
Mares do Sul, que será reali
zada no dia lO de novembro,
a partir das 23h, nas pisci
nas do famoso aristocrático.
O evento, que reúne milhares
de jovens de toda a região,
este ano contará com a pre
sença musical da banda New

Scorpions e dos DJs Kabeça,
do BaliHai, eRodrigo Kost, do
Green Valey.

Doce Pimenta
Muito legal a iniciativa da
Cafeteria Doce Pimenta em

apoiar a campanha Outubro
Rosa e vestir, literalmente, a
camiseta da Rede Feminina
de Combate ao Câncer.
Bola branca

(47) 3055-0878
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 400

Centro - Jaroguá do Sul • SC

Almoce
muitomelhor no Kayrós
p()r apenas R$ 21,90.

f
KAY�S
ti o 1 E L

!�ab(;nll,�ll'o'ri
l.erl:,i

ISO 9001
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FOTOS MAURICIO HERMANN

Em alta
Falta só um empurrãozinho para os

sertanejos Bruno & Dionatan, jovens
humildes e talentosos, despontarem no

cenário catarinense. A dupla sabe tudo
de música e mais um pouco.

fI

Quem quer
muito ...

.

Uma amiga ontem, preocupada que
este colunista fosse registrar o buxixo:
"Moa, juro para todo mundo que meu
namorado não está ficando com a

ex-namorada dele." Rapaz, para ser

'sincero, eu acho que, no final das
contas, o dito cujo não vai ficar com
nenhuma das duas. Por favor, sr. Bruno,
uma bem gelada na mesa 12?!

Efeito da urna
Os candidatos a vereador que não

conseguiram se eleger vivem dias

agitados. Com raiva pela derrota,
.

estão deixando a rapaziada de lado.
Tem tudo para que a coisa descambe

para a ira pessoal.

Lábios'
Sempre cuidando da sua beleza, uma
competente empresária - prefiro não

citar o nome - fez uma recauchutagem
no visual, ficou com os lábios carnudos
a laAngelina Jolie. O resultado foi tão
animador que as amigas têm elogiado
e estão loucas para saber o endereço do

profissional que lh:�dreixou tão bela.

II

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

,

Jargenboski
faz pose
exclusiva

para a

coluna,
durante

.

balada no
LondonPub

Ser feliz
sem motivo
é a mais
autêntica
forma de
felicidade.

CarlOs
DJI"UmmOD,
êAüíl� i

BElA
Camila
de Paula

desrllou
sua beleza,
sábado,nos
corredores

da TheWay

• FernandaHardt, a filha dos
amigos Nelson "Timbó"e
Norma, é a gtànd� .,,'

Passaportes
Quem está em temporada de
15 dias pelos States é Débora
Britto, acompanhada pela filha
caçula, Clara, e sua irmã, Tânia
Fischer. Já passaram por San

Diego e agora estão apostando
todas as fichas em Las Vegas.
Tô brincando, elas não são
de jogatinas e apostas. Estão
relaxando e curtindo. Inté!

I
Fiquei sabendo que as

investigações sobre figuras
que usam o e-mail e Facebook
falsos como ferramentas para
denegrir a imagens de pessoas
e até empresas, estariam bem
adiantadas. Dizem que alguns
nomes já ecoam nos quatro
cantos de Jaraguá. Logo, logo
a gente divulga os nomes e

sobrenomes. Aguardem!

Novo espaço
No próximo sábado, dia
27, numa parceria com
a Construtora Beta, a
Transportadora JJ Sul,
do amigo Flávio Rausís,
movimenta um concorrido

coquetel para a inauguração
da nova sede da empresa. O
fotógrafo da RevistaNossa,
Mauricio Hermann, estará
presente. Haja flashes!

Sábado fomos recebidos commuito calor humano pelo
pessoal bacana da Associação dos Deficientes Físicos de

Guaramirim, durante as festividades da 1 a Feijoada da
entidade, realizada na Sociedade Diana. Valeu o carinho!

Jardins e inter· NS 1
.'ArrarUOS I Buquês I Àcessórios I Arvo as frutiferas !

NIVER o escritor,
colunista e.artista

plástico Marcelo Bertoli,
foi o aniversariante

mais festejado de ontem

DIIII USE
O médico'pediatra
Roberto Zimath
e sua Marilete,
sexta-feira, na festa
'nmigos do Dr.
House", na Living

MAURICIO HERMANN

- - -- -=='ê';;��=---- -----

. •No dia 9 de novembro,
rola no BeiraRio Clube
de Ca;mip()� umgrandioso
'baile c�m (i)PopBand�
para mõutmentar a
reabertura das piscinas
para temporada de verão.

• Para quem curte o

squash: a quadra daEpic
Concept Club é a única
climatizada de Santa
Catarina.

•Jordana Gonçalves
eEdilson Francener
protagonizaram belo
casamento, no último
sábado, na Paróquia
SantosAnjos.

• Coragem!Porque
hoje é só terça-feira.

Não abandone seu cão.

Onde comer bem
em Jaraguá
No Kantan Lounge.

Considerado o melhor
restaurante japonês
de Santa Catarina.

In love
Alguém poderia me dizer quem foi o felizardo que
flechou o coração de Noely Lescovitz? Amoça anda
muito faceira.

Pensando bem
Todas as escolhas têm perdas. Quem não está

preparado para perder o irrelevante, não estará apto
a conquistar o fundamental.

Roberto Ziemann, 2408 I Amizade I Jaraguá do Sul

47 3275-3378 I
-

luadipanoboutique
Segunda a Sexta: 9h às 19h, sem fechar para o almoço I }..tOado 8h30 às 12h
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Daniel Medeiros c
'

·ea de cine a

"Os Infratores"
Graduado em Comunicação Social -

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria,
Linguagem e Crítica Cinematográfica

J

'A época da Lei Seca americanajá,Iende�u al- sangue Indígena de seus antepassados tornara exemplo, contrastam com o. ambiente árido

�s ótimos filmes sobréa máfia e sobre o os irmãos indestrutíveis. Utilizando-tal elemen- em'que ela se encontra, constantemente lem
lucrativo negócio ge venda de bebidas ilegais - to em favor da narrativa ., ao' mostrar os pf(�,-' brando o espectador de que, ela não pertence
vide "Os Intocáveis" e "Ajuste Final", para citar

.,"prios personagens acreditando em suas lendas àquele lugar. Da mesma rrianeifa, o figurino de

"alguns exemplos. "Os Infratores', novo longa de'
..

e as consequências dessa 'Crença -, a ideia do Jack muda a medida em que ele se torna cada
John Híllcoat, é o mais recente exemplar dessa sobrenaniral cercando os irmãos ainda rende' vézmais bem sucerctíÇto no negócio, enquanto o,
safra, e, desde já, merece lugar.de de�1a:q�e nas �.cénas memoráveis, como o tiroteio final; m , "·";�.de,FoITest pe�anece o mestp.0, ilustrcp:do �eu
listas demelhores títulos d�'Sse subgênero., , ': ", Hassim CQmo em qu�se todosps filrries

• d�s�Qntento.tom·aq�,el,CLrea?dade., ,

"

'Ij
"

,

'

; �"A tt��1 ,."!?as�a�a efn :f�!o.�, ,mos��l�; ,pi: "tl�;;�'á��i!a'I,���fli'� I� �� go'(el,�Wfntq� priJ-'11 �'"w, 1i.. ,,��1!t�JO tenqo. qi#,I�,P,s 10rÍ�8;�:�,metrage��",;n0�",."
mãos Bop.d1.).tant/ eonhecídos-ne ,,��erior 'dos: ;):�ipals.wda''tr�m�. Sem,

I

<!" ptesença dos P.�!�i�� -currículo, fit� d;ffcil,clas�ificarJohn �'IUc0;' .

Estado�Uiüaos pela qualidadejíabebida il�gal' " c�Be �ôs írmâos'cuidarenrürrí dooutso. Neg.o; ",m, ar ÇPIIlJ) 'um dos mell!.!Jres diretores "da atU'�
.

qlleyendem - inclusive para apolícia local.Mas' Se cenário, o imponente Forres! se torna uma" alidade. Entretantó, ';é seguro dizer ,que seus
"

quàndo o governo passa ti querer comandar o espécie de pai, tomando conta do bêbado, _ (poucos) filmes são, 'Sem, dúvida, excepcío-, .

negócio, a recusa dos Bondurant'acarreta uma Howard e do jovem Jack - e a recém chegada nàis: ,E'IIOs Infra
guerra entre élés e o novo L e.vibl.ento - delega- Maggie seria vista conío :�. mãe do grupo. É tores" nãe é Uma

, do. Ao rriesmo tempo.o mais jovem dos irmãos possível notar, inclusive, semelhanças com 'o) exceçao.
sonha em expandit o neg6cio;,,"querendo levar- "d<t&sico "0'Pü'derôso Ch�fãb'r" p�incipalmen-, ':; ;"

� !

I. '" .:& Iq ,n 'II '( " -I :1.1 ;',
,

'�i, 'I !I/ ,,',
,'"

" AI tI.�. i
,-,

I til., �
I

li :"11 I 'II/

seu produto para além das fr8n!eiras estaduais. te na.niãnéíra que o roteiro: tratá 0" peI�ona-,:: .�" ,:' D�eção:Johh
O roteiro deNickCave, queadapta q livro de gem de Forrest. "Hillcoat. Elenco:

Matt Bondurant - neto 90 protagonista -, con- É interessante 'notar também como o uso. ',Shla LaBeouf,
. "

segue inserir até mesmo elementos fantásticos de cores - principalmente no figurino -' serve Tom Hardy, Guy
.

na historia, sempre de maneira realista e or- para refratar o universo daquelas pe,ssoas. As Pearce, Iessíca ,

gâriica: segundo os contos locais, a mistura de tonalidades fortes dos vestidos de Maggie, por -Chastain.
·'i :;,

'; I" 'I ,;', u: .: '''' ,"
.",

,,' ,,'" ,,"

Envie a foto do seu
animalzinho para

contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre um

._-

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

I
LADO A IJIDO - GLOBO - l8R

Laura pensa em ir com Isabel comprar o enxoval para o bebê. Celinha pega a
carta de Edgar. Neusinha se decepciona com a falta do salário. Albertinho repreen
de Fernando por ter contado a Constância que ele é o pai dolilho de Isabel. Umber
to se insinua para Celinha. Eulália faz insinuações para Bonifácio sobre Fernando.
Berenice dá o nome de uma parteira para Zenaide indicar a Etelvina. Zé Maria pede
ajuda a Isidoro para escrever um bilhete para Isabel. Edgar, Guerra, Neto e Jonas
comemoram a reabertura do jornal. Celinha entrega a carta de Edgar para Laura.

f'
GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19B

Carolina exige que Fábio' faça algo em seu favor antes de contar onde Ciça
está. Charlô ameaça entrar em greve. Felipe faz insinuações a respeito de Roberta
e Nando. Charlô e Otávio combinam um duelo de golfe para decidir o que fazer nas
lojas. Carolina diz a Fábio onde Manoela e Ciça estão. Juliana lembra de quando
conheceu Fábio. Felipe afirma a Roberta que Otávio pagou a Vitório pela parte que
comprou da Positano. Kiko fica com ciúmes de Analú e Nando. Otávio troca os ta
cos de golfe de Charlô. Kiko discute com Analú e acaba caindo de uma murada na

Charlo's. Juliana pede para conversar com Nando. Ciça foge de Manoela.

Pandora é\xodó da
Juliana, da Casa
do Chocolate, que
também é dona de
Bethoven. Ambos
recebem muito
carinho de
toda a família

SALVE JORGE - GLOBO,- 21B
Morena é levada, com Junior, para uma sala do regimento. Élcio reclama com Éri-'

ca sobre a falta de atenção dispensada a seu cavalo. O coronel questiona Theo sobre
seu envolvimento com Erica. Raquel e Aída chegam à casa de Leonor. Amanda teme

que suas cunhadas manipulem Leonor.Morena não consegue falar com Lucimar. Helô
descobre que Pepeu atropelou um homem com o carro de Drica e que Stenio pediu
para o caso não ser registrado. Theo pede para encerrar o caso de Morena e depois a
leva em casa. Stenio obriga Pepeu a ficar em Istambul. Aisha pede para conhecer sua
família biológica. Morena esquece seu celular no carro de Theo. Jéssica e as outras
meninas chegam à Europa e descobrem que foram enganadas.

GABRIELA - GLOBO - 23B
Nacib resiste aos encantos de Gabriela. Juvenal apoia a decisão de Amâncio de

ir para a fazenda. Pirangi decide ficar no Bataclan para cuidar das meninas quando
Machadáo for embora. Juvenal e Lindinalva partem para Salvador. Maurício avisa a

Jesuíno que haverá um julgamento e o coronel fica indignado. Ramiro pede que o

juiz arquive o processo de Jesuíno. Mundinho oferece dinheiro para a madre, mas ela
recusa e avisa que segue ordens de Ramiro. Nacib observa Gabriela tomando banho.
* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

\ 22/10 Elias A. Raasch Luiz F. Franzner Viviane Verbinen Henrique P. Loja Filho Marineusa de Oliveira

I
EmaZanella Lurian Paul Gehrke Zilmar Marciano Iara Vitoria Bridi Mirson Baumgartel

Albano Stephani Francis Zoz Márcio Alberto Bankhardt lIete Uller Natielli Kuhn
Allan C. Kuester Guilherme E. Ferreira Márcio Eichenberger 23/10 Ingeridth Hruschka Rafael A. Melchioretti

I Américo Spézia Hilário Scheuer Marico Toyama Isabelly Luiza Cardzo Raissa F. Klemtz
Ana Krueger Isabel K. Fagundes Robson S. dos Santos Anastasia Maurissens Ivo Laube Salete Boing
Arlete F. Therorst Italo C.Mayer Rosani Porath Andressa Finta Janio B. dos Santos Sidnei Ibanez

�
Arthur Hanemann Ivonete B. Kreutzfeld Sarah Saganski: Antonio Valdecir Gomes Jaqueline Wacheleuiski Sueli Kannemberg

,

Cristiane Werner Jair J. Maestri Silvino Daniel Kiatkosky clayton dà silva Jenifer Jacomoski Terezinha Depine
r Daniel A. Bartel Jeferson L. Guths Silvino Daniel utpadel Cleison R. Caviquiole Jonatan Pablo Withoft Valnir de Avila

( Dayse Ribeiro João V. dos Santos Sivino D. V. Kiatkosky Eduardo G. Laube Lino Dalpiaz Weslen Zandonatto
f Dirceu L. Lenzi Juliane Alquini Tainara Lemes Everton L. Kist Marcos A. de Souza
r II Edemilson L. Baade Lenise O. Motta Teresinha Sehnen Fabtane Guse Maria Jardim

I� ( Eliane Beatriz R. O. Ribeirl;) Lorival Castilho Vilma Morais Gisieli Zanchin Marilene Nicolodi \1,1/1

'I
1 -�==--

'0 une I

onde o tem: passa.
Uma sucessão dê aventuras
espera a turma. Eles vão se

deparar comum navio pirata
e ter que enfrentar ° temível
Capitão Ganc:t1ol,;,conhecer
a aldeia dos índios e os

. meninos perdidos. Esta obra
tem texto integral, tradução
cuidadosa, ilustrações
originais, notas de Thiago
Lins e apresentação da autora
de livros infantojuvenis Flávia
Lins e Silva.

" '
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Tirinhas

C·nema

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Hotel Transilvânia - Dub. -14:00,,15:50, 19:30,
21:20
• ARCOIRIS 2
• Madagascàr 3 - Dub. - 13:40
• Os Mercenários 2 - Leg. - 19:10, 21:1 °
• Resident Evil 5 - Leg. � 15:30, 17:20
• ARCOIRIS 3
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14: 1 O, 16:00,
17:50, 19:40, 21 :30

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Hotel Transilvânia 3D/Dub. - 15:50, 17:40, 19:30,
21:20

• Procurando Nemo 3D/Dub. - 13:50
• ARCOPLEX 2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 15:50,
17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 3
• Ted - Leg. - 14:30 16:40, 18:50, 21 :00
• ARCOPLEX 4
• Hotel Transilvânia - Dub. - 13:40, 15:30, 17:20,
19:10, 21 :00
• ARCOPLEX 5

,,-

• Até que a Sorte Nos Separe - 15:00, 17:00,
19:00, 21 :00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• A Entidade - Dub. - 19:30
• A Entidade - Leg. - 21 :40
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:30 15:30 17:30
.GNC2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00 16:00,
18:00, 20:00, 22:00
• GNC3
• Busca lmplacávelz - Dub. - 14:4521 :30
·Ted -Leg.-17:1019:20
• GNC 4 '

• Os Candidatos - 'Leg. - 15:00, 17:00, 19:00 21 :00
• GNC 5

.

• Até Qüe a Sorte Nos Separe -13:5016:15,
18:45, 21 :20

.• SALA VIP
• E Aí, Comeu? - 14:20 -

·Intocáveis - Leg. - 16:4519:1021 :50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Hotel Transilvânia - Dub. - 13h40, 16hOO, 18h10,
20h20
• CINÉPOLlS 2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14h30, 16h45,
19h10,22hOO
• CINÉPOLlS 3
• Até que a Sorte nos Separe - 12h45, 15h10,
17h45,20hOO,22h25A
• CINÉPOLlS 4
• Os Candidatos - Leg. -13hOO, 15hOO, 17h10,
19h25, 21h30
• CINÉPOLlS 5
• A Entidade - Leg. - 21 h50
• O Diário de Tati - 13h10, 15h20, 17h30, 19h40
• CINÉPOLlS 6
• Ted - Dub. - 18h50, 21 h20
• E aí, Comeu? - 14hOO, 16h20
• CINÉPOLlS 7

'

iii -

• Procurando Nemo - Dub. - 13h30
• Busca Implacável 2 - Dub. - 15h50, 20h1 _o
• Busca Implacável 2 - Leg. - 18hOO, 22h30A

JOINVILLE GARTEN SHOPPING.
• GNC1
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00,
16:00,18:00, 20:00, 22:00
.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe -14:15,16:20,
18:45, 21 :15
• GNC 3.
• O Diário de Tati - 15:00, 17:00, 19:00, 21 :00
• GNC4
• A Entidade - Leg. - 15:40, 19:50
• Busca Implacável2 - Leg. -13:30,17:50,22:10
• GNC5
• Os Infratores - Leg. - 21 :30
• Ted - Leg. - 14:30, 16:45, 19: 15
.GNC6
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 15:30, 17:30,
19:30

• Procurando Nemo (3D) - Dub. - 13:20
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 21 :40

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:30, 15:30,
17:30, 19:30

• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 21 :45
• GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:15, 16:30,
19:00,21 :30
• GNC3
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 22:00

Em 1(0s Candidatos"Cam Brady (Will
Ferrell) é um político calejado, que conhece
bem o meio em que trabalha, mas às
vésperas do período eleitoral ele realiza um
comício quefoi um verdadeirofiasco. Para
tirarproveito do momento ruim deBrady,
um grupo de empresáriosmilionários resolve
investir em um candidato capaz de concorrer
com o veterano nas eleições, o inexperiente
MartyHuggins (Zach Galifianakis).Marty,
que trabalhava no ramo do turismo, aos
poucos vaiganhando jogo de cintura e o

carisma necessário para preocuparBrady.
O dia de votar se aproxima, a tensão entre
os dois candidatos cresce e eles vãofazer de
tudo para se dar bem nas urnas.

TERÇA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2012 115 1 VARlEDADF3

Fim de Avenida
Brasil bate recorde
Na sexta-feira, Avenida Brasil exibiu

seu último capítulo com todos os desfe
chos. Para surpresa do público, as arqui
inimigas acabaram acertando os ponteiros
e convivendo em harmonia, com direito
a netinho e tudo mais. O capítulo cravou

média de 51 pontos, vários picos de 53 e 71-
'

% de share (participação no total de tele
visores ligados). Cada ponto equivale a 60
mil domicílios naGrande São Paulo.

I

Marquezine nega
namoro com Neyntar

Depois 'de ser apontada como a nova

namorada do jogador Neymar, Bruna
Marquezine aproveitou a inauguração
da exposição Guerreiros da Vida Real, no
Complexo do Alemão, para esclarecer:
"Não estou namorando. Somos só amigos,
temos amigos em comum. Foi uma foto
entre amigos. Mas os boatos não me in

comodam", disse, referindo-se à uma foto
onde ela beijava o rosto do jogador.

,

"Pre�são
estú ·d "diz Pb

·

pi8S , oeDIX

Em entrevista com Elvis Mitchell, Ioa
quin Phoenix desceu a lenha em premia
ções como o Oscar, por exemplo, O po
lêmico ator afirma que não acredita em

prêmios.Ao ser questionado sobre suapos
sível nominação ao Oscar 2013 pelo filme

. "The Master", Phoenix respondeu que não
quer ser parte disso. Phoenix é o protago
nistade "TheMaster", filme de PaulThomas
Andersoh sobre o fundador da cientologia.

Horó,scopo
CVl ÁRIES ,

.

I' No trabalho, mostre suas opiniões, desde que aprenda
com as ideias dos outros. Observe como os colegas
fazem para atingir os resultados desejados. Ouse ir um
pouco mais longe em sua carreira. No amor, dê mais

alegria à sua 'cara-metade. Cor: roxo,

� TOURO
'

U No trabalho, vai ser preciso ter ideias diferentes e
originais para conseguir um novo cargo. Tente olhar

para o futuro para,se realizar na profissão. No campo
amoroso, compartilhe segredos e demonstre sua
confiança na pessoa amada Cor: preto.

1[ GÊMEOS
O excesso de trabalho vai prov,ocar um desgaste acima
da média. Aproxime-se de chefes para obter benefícios. '

Tente mostrar o seu valor e a sua competêncía aos seus
superiores. Converse sobre os seus problemas com a

pessoa amada Cor: azul-claro.

<:r;::: CÂNCER
� Tudo indica que as suas preocupações serão o foco de

seus pensamentos neste dia Compartilhe seus medos I

com amigos e pessoas de seu convMo. Em casa, há
sinais deà1egrias. Nas questões afetivas, envolva a
pessoa amada em seu carinho. Cor: marrom.

n LEÃo .

UL No ambiente de trabalho, invista no diálogo e resolva as
diferenças, principalmente se exerce papel de liderança
Em casa, zele pelo bem-estar de seus familiares. No
campo sentimental, fale sobre as suas inseguranças
com sua alma gêmea Cor: bege.

nn VIRGEM

II...\' Procure não olhar apenas para as dificuldades.
Encontre as soluções compartilhando suas dúvidas com
os colegas. Sempre há algo novo para aprender, mesmo
que sejam ideias bem diferentes das suas. No amor,
surpreenda sua cara-metade. Cor: azul-claro.

Pattinson não vai
·morar com.Kristen
Com novas fotos de Robert Pattinson e

Kristen Stewart juntos, surgindo a cada dia,
é mais do que certo de que os dois reata
ram o romance e que o ator perdoou a na

morada pela traição com o diretor Rupert
Sanders. Mas parece que Pattinson guar
dou ressentimentos. Kristen teria compra
do umanovamansão em Los Feliz, que fica
a apenas três quilômetros da casa em que
ele estámorando atualmente.

.n. UBRA
- Seus talentos estarão em evidência. Mas, cuidado para

não se expor demais ou pode esgotar suas energias.
, Há uma tendência a realizar sozinho(a) tarefas que
deveriam ser feitas em grupo. No amor, a lealdade vai
ser fundamental para o romance. Cor: cinza.

In.
ESCORPIÃO' .

No trabalho, o dia fav�rece a troca de informações: não
esconda o que sabe! E o momento ideal para ampliar
os horizontes e ensinar colegas mais próximos. No
campo afetivo, não permita que interferiram no seu

romance. Confie no seu amor. Cor: branco.

.. /\ SAGrrÁRlo
)<.

-

No ambiente profissional, é um bom dia para encontrar
maneiras inteligentes de desempenhar as mesmas
tarefas. Mas mantenha o foco em seu trabalho
de rotina No campo afetivo, abra-se ao diálogo e

descobrirá os desejos da pessoa amada. Cor: creme.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Atividades em equipe têm mais chances de alcançar
bons resultados. Interaja com colegas e poderá .

aprender muito com a experiência alheia No entanto,
não convém misturar vida pessoaJ e profissional. No
amor, ofereÇa segurança a quem ama Cor: vermelho.

� AQUÁRIO
� No ambiente de�ho, traga alegria e descontração

para suas atividades neste dia, tomahdo-o
absolutamente proveitoso. Muitas novidades para o
relacionamento afetivo. Use sua mafuridade emocional
para aceitá-Ias naturalmente. Cor: vermelho.

vr PEIXES
7T Hoje, o dia favorece o diálogo.Aproveite para resolver

.. tarefas pendentes e pedir o conselho de pessoas de f

sua estima Entre em contato com os amigos para
colocar as conversas em dia A dois, seja paciente para
não sofrer à toa Cor: marrom.
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Quer publicar sua foto'1- �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. ."',

Douglas de Andrade, da JBC, ficou em segundo
lugar como piloto na prova Rally de SC, na

categoria estreantes. Ele agradece ao navegador
Vande Piermann, que navegou em uma prova,
Cleiton da empresa Jet Print, Eduardo Kruger

e a namorada Maise

�oje, a Sra" Rosa da
Costa Maier, viúva
do Expedicionário

Estephano Maier, está
completando 90 anos.

.

Seus filhos, genros,
noras, netos e bisnetos

desejammuitas
felicidades e saúde por
esta data especial!

A equipe de ftmcionários
da Escola Municipal

José Pasqualini
parabeniza a diretora

Rubian Hafemann
Moretti pelo aniversário

no dia 17. Saúde,
sucesso e que esta data
se repita por muitos e

muitos anos!

'-
....

A Casa do Chocolate também está apoiando a
campanha Outubro Rosa, promovida pela Rede

Feminina de Combate ao Câncer

Esta é a Ana Carolina
no 11" Mostra de

Dança Infantil em
Florianópolis, no dia 21

Sarah Saganski recebe o carinho do irmão

Gabriel, ctm.hada Thays e seus pais Sonia
e Mazinho. Filha, desejamos muita saúde,
amor, sucesso e que Deus abençoe muito --'-ia
sua vida. Te amamos muito!

���.

Um beijão!

A pequena NatyelyAntunes completou 7 aninhos no

dia 12 de outubro e foi surpreendida coI1_1 uma· linda
festa. O papai Remildo e sua esposa Rosangela

.

I � I desejam muita saúde e felicidades!
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Eco

Benyamin
Parham Fard

Apresidente DilmaRousseffdecidiuvetar nove itens do Código .

Florestal aprovado pelo Congresso
Nacional em setembro. O principal
veto retira do texto a flexibilização
que os parlamentares queriam para a

recuperação de áreas de preservação
permanente (APPs) nas margens de
rios. O governo irá devolver à lei a regra
que prevê obrigações de recuperação
maiores para grandes proprietários

rurais, sendo esta de cinco e cem

metros de vegetação nativa das APPs
nas margens dos rios, dependendo do
tamanho da propriedade e da largura
dos rios que cortam os-imóveis rurais.

Quanto maior a propriedade, maiores
as obrigações de recomposição.
Também foi vetada a possibilidade
de recomposição de APPs com
monocultura de espécies frutíferas
exóticas, como laranja e maçã.

as

armazenar eDe
Cada vez mais o homem imita a natureza na

busca de sua autossuficiência energética.
Pesquisadores da Universidade da
Carolina do Norte, nos Estados Unidos,
desenvolveram em laboratório "flores" de
sulfeto de germânio (GeS), um material é
semicondutor que promete ser a nova tecnologia
que irá captar energia solar de forma sustentável. De acordo
com o estudo, o GeS é um elemento relativamente barato e não tóxico,
por isso há um grande interesse em fazer usodele em células solares,
onde geralmente são usados materiais caros e tóxicos. Chamadas de
"nanoflores" a substância tem "pétalas" de espessura extremamente
fina, m!ls com uma grande área de superfície, podendo servir inclusive
paramelhorar a capacidade de baterias, ou a supercapacitores.

Bioenergia e

subprodutos
recicláveis
Um processo de pesquisa em
cooperação entre empresas do
Brasil e do Canadá investiga
procedimentos inovadores para
a reciclagem dos resíduos da

produção de biodiesel e seu
uso na indústria dematerial

.
elétrico, dentre outras aplicações.
Alguns resultados do projeto em

andamento já foram apresentados,
como a recuperação de resíduos
da produção de biodiesel, usar o
glicerol bruto - um desses resíduos -

como um plastificante na indústria
de papel e obter compostos de
amidos termoplásticos com
PVC reciclado paramoldagem,
por injeção, de material elétrico
e também bioplásticos para
a fabricação de embalagens
descartáveis de alimentos.

Efeitos da

poluição na
� .

memonae

estresse
Um estudo realizado pelo.
Departamento de Psicobiologia

.

da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) analisou uma
amostra de 130 idosos saudáveis,
onde se verificou que aqueles com
níveis mais altos de determinados
contaminantes ambientais no sangue
se saiam pior em testes de estresse
e de desempenho cognitivo. Os
indicadores medidos foram os teores

de chumbo, cobre, zinco, cádmio e

substâncias organocloradas usadas
no passado como pesticidas, entre
elas o policloreto de bifenila. Os
resultados indicaram alguns dos
efeitos maléficos da exposição
do homem à poluição gerada
pelo próprio homem.

GRUPO IOVTA

benyamin@biovita.com.br

III>

BIOCHEM
Química

www.biovita.com.br
Teias de aranhas
e a eletrônica
Em recente divulgação, pesquisadores do Instituto de Física -

de Rennes, na França, informaram o desenvolvimento de
uma novamaneira de utilizar a seda das aranhas na criação
de circuitos eletrônicos para computadores. Os testes para a
criação dos chips identificaram a capacidade que as teias de
aranha têm capacidade de conduzir a luz, assim como as redes
de fibra ótica. Durante os testes, os cientistas elaboraram um

circuito integrado utilizando apenas as teias. Nesta experiência,
os pesquisadores descobriram que omaterial tem capacidade
suficiente para conduzir a luz de um ponto a outro - podendo,
num futuro próximo, substituir o papel desempenhado pelo
vidro e a fibra ótica nos circuitos eletrônicos.

FOTOS DIVULGAÇÃO

de biomassa bras eira . (

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo pretende dominar a
tecnologia de gaseificação de Biomassa até o ano de 2020. Para isso está trabalhando
na operacionalização de uma planta piloto que deverá ser construída até 2016 para
operar no ano seguinte, em Piracicaba, no interior paulista. O projeto do IPT é o

maior do gênero no Brasil, e terá capacidade de processar uma tonelada de bagaço
de cana-de-açúcar por hora, com objetivo de projetar, futuramente, uma planta
industrial de 100 toneladas por hora, ou o equivalente a 800mil toneladas por ano.

-� -
_. --

.-.�....est.....
DOIDa veta nove itens 'da lei
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Bem vinda BMW
Otítulo desse artigo, "Bem

vinda BMW", traduz o senti
mento da população catarinense.
Mais do que um sentimento, o de
sejo de boas vindas à confirmação
da presença da BMW no Estado
ratifica nossa vocação de estado
de excelência, nossa. capacidade
de empreender se adaptando ao

tempo e à nova economia que se

impõe ao mundo.
Omodelo idealizado em Santa

Catarina tem como base a Micro
e Pequena Empresa. O Governo
do Estado, através da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
Sustentável, tem empreendido
para que nossas empresas pos
sam ser mais competitivas dentro

da aldeia global. Fez isso com o

Juro Zero, com o programa de for
talecimento de pólos industriais,
com a- criação dos distritos de

Inovação, por exemplo.
A BMW abre uma importante

porta que vai levar nossas em

presas a um novo patamar de

crescimento, não somente no

entorno da fábrica, mas em todo
o estado com o fortalecimento
da cadeia produtiva.

É importante entender' que
não se trata apenas da instala

ção de uma marca mundial do
setor automotivo. Essa empresa
vai precisar de fornecedores em

todos os níveis de sua produção;
e esses fornecedores somos nós,

as micros, pequenas, médias e

grandes empresas catarinenses.
Por isso, temos motivo de so

bra para celebrar avinda da BMW
E, por honra ao mérito, devemos
reconhecer o empenho decisivo
do secretário Paulo Bornhausen

para que isso se tornasse reali
dade. E, através dele, parabeni
zar todos que, sob o comando do

governador Raimundo Colombo,
participaram desse projeto.

A BMW de Santa Catarina

é, sem sombras de dúvidas, um
marco na construção da Nova
Economia catarinense.

MareioManoel da Silveira,
Presidente da FAMPESC

I�

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRIS1l\ INGEHILLEWAGNER, Interventora

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

EDID\L DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser (em) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível. ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no
endereço fomecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/ c 1023,
todos do CNCGJ.
Protocolo: .36980 Sacado:ADRINEI DA SILVA CPF: 028.154.909-51 Endereço: EstradaQuati
n° 100, Quati, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO FICSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-
86Número doTítulo: 9984278228-4 Espécie:Cédula deCréditoBancário por IndicaçãoApre
sentante: BANCO FICSAS/ADataVencimento: 14/05/2010 Valor: 23.741,76 liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: Rn5,OO

Protocolo: 36534 Sacado: ANlLDO JOSE FERNANDES CPF: 825.618.509-00 Endereço:
Rua Herrninio Stringari, Lat. Oliveira n° 100, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente:
BANCO FICSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-86 Número do Título: 998563567-2 Espécie: Cé
dula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BANCO FICSA S/ADataVencimento:
26/1112010 Valor: 10.829.16 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 37022 Sacado: BANANAS GUARAMIRIM COMERCIO IlDA ME CNPJ:
86.994.811/0001-70 Endereço: Rua Antonio Zimmermann nO 227, Centro, 89270-000, Gua
ramirirn Cedente: CAMPANHA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA CNPJ:
83.807.586/0001-28 Número do Título: 13289701 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimen
to: 18/09/2012 Valor: 10,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Qendução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

Protocolo: 36779 Sacado: CAMlLACRISTINACIRINO CPF: 368.838.778-35 Endereço: Rua
Marcionilo dos Santos n° 387, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO PANA
MERICANO S/A CNPJ: 59.285.411/0001-13 Número do Título: 48393430 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário por Indicação Apresentante: POR1l\LDEDOCUMENTOS SADataVenci
mento: 18/04/2012 Valor: 13.300,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 37007 Sacado: EUGENIA SAFANEUWULF CPF: 899.189.839-49 Endereço: Rua
11 deNovembro n° 4501, Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED.
RURAL INTER SOOO. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do
Título: 0776 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/10/2012 Valor: 1.776,97 Liqui
dação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 37036 Sacado: FABlANO ROBERTO TONN CPF: 053.095.769-83 Endereço: Es
trada Campinas nO s/n, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO
DERETTIME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 1351 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 12/10/2012 Valor: 340,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 36827 Sacado: HARRO MILBRAIZ - ME CNPJ: 83.639.534/0001-90 Endereço:
Estrada Geral Rio Bonito n° s/n, Rio Bonito, 89108-000, Massaranduba Cedente: DEJAlL
OFICINA MECANlCA LIDA CNPJ: 00.107.384/0001-46 Número do Título: 4369/F2 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: l1l\U UNIBANCO SA DataVen
cimento: 25/09/2012 Valor: 451,45 Liquidação após a intimação: R$ l1,6G;-Condução: R$
81,87,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 37006 Sacado: IDEZIO KASULKE CNPJ: 11.552.027/0001-03 Endereço: Rua Ri
beirão Frida nO s/n, Patrimonio Il, 89108-000, Massaranduba Cedente: SEGMIL DISTR"DE
EQUIPS DE SEGURANÇA ELETRO-ELETR CNPJ: 03.658.187/0001-03 Número do Título:
X014504A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 25/09/2012 Valor: 485,22 Liquida
ção após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 44, lO, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO
Protocolo: 37034 Endereço: Rua Ribeirão Frída n° s/n, Patrimonio Il, 89108-000, Massaran
duba Cedente: SG SECURlTY COM DE ELETRONICOS E SISTEMAS SEGURANÇA CNPJ:
11.797.366/0001-50 Número do Título: X009670AEspécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimen
to: 25/09/2012 Valor: 285,98 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 44,10,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36981 Sacado: NANES JOSE RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 060.081.709-11

Endereço: RuaExp. Olimpio JoseBorges nO 100, Brüderthal, 89270-000, GuaramirimCedente:
BV FINANCEIRA S/ACEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131033650 Espécie:
Cédula deCrédito Bancário porIndicaçãoApresentante: SERGIO SCHUIZE EADVOGADOS
ASSOClADOS DataVencimento: 24/06/2010 Valor: 13.687,68 Liquidação após a intimação: .

R$l1,60, Condução: R$18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 37028 Sacado: IVANETE TEREZINHA DUTRA CPF: 048.458.639-44 Endereço:
Rua 1 de Maio n° s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: FEDER MAIERlAlS DE

CONSTRUÇÃO IlDA EPP CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número doTítulo: 20298 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRlM DataVencimento: 10/10/2012 Valor: 320,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37031 Sacado: JAMILE LEITE - ME CNPJ: 14.397.499/0001-27Endereço: Rua Emi
lia Manke Junior nO 7193, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: COMERCIO E MA

NUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SUL BRASILMANUTENÇÃO IlDA ME
CNPJ: 06.010.069/0001-82 Número do Título: NFE 1976 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 09/10/2012 Valor: 143,60 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$
10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 36938 Sacado: KEUNECKE TRANSPORTES LIDA ME CNPJ: '01.365.448/0001-71
Endereço: Estrada Braço Direito nv stt«, Braço Direito, 89275-000, Massaranduba Cedente:
BOMBAS DIESEL PARANA aDA CNPJ: 02.742.532/0001-20 Número do Título: 000.235/2

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 08/10/2012 Valor: 937,09 Liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

- Protocolo: 36949 Sacado: LAUIm PEREIRA CPF: 653.634.349-20 Endereço: Rua 28 de
Agosto nO 2042, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO PANAMERICANO S/ACNPJ:
59.285.411/0001-13 Número do Título: 43550531 Espécie: Nota Promissória Apresentante:
BANCO PANAMERlCANO S/A Data Vencimento: 06/12/2010 Valor: 41.377,56 Liquidação
após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36796 Sacado: LEONORA FREYREISER PISClNAS ME CNPJ: 13.435.742/0001-91
Endereço: Rua PastorWrlhem Lange n° 311, Imigrantes, 89270-000, Guaramirim Cedente:
AVECKDO BRASIL LIDA - ME CNPJ: 02.004.074/0001-21 Número doTítulo: 888-B Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil pcir Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM DataVencimento: 04/10/2012 Valor: 358,44 Liquidação após a intima
ção: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36852 Sacado: LEOVANE BATIS1l\DE MORAIS CPF: 060.708.159-71 Endereço:
Rua 11 de Novembro nO 3110, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BVFINANCEI
RA S/A CEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 251021692 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A CEI Data Vencimento:
12/04/2012 Valor: 27.434,52 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37044 Sacado: LUCIANO TRIBESS CPF: 031.764.699-00 Endereço: Rua Ribeirão
Gustavo n° s/n, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: LOS PAMPAS COMERCIO
DE DERIVADOS DO PETROLEO IlDACNPJ: 03.376.089/0001-83 Número doTítulo: 0284ÍlO
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 10/10/2012 Valor: 211,68 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condu
ção: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37025 Sacado: MARCIO JOSE DA SILVA CPF: 027.324.189-35 Endereço: Rua Li
nha 'Ielegraficanv s/no, LinhaTelegrafíca, 89108-000,MassarandubaCedente: FEDERMATE
RIAIS DE CONSTRUÇÃO IlDA EPP CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número doTítulo: 084622/2
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 10/10/2012 Valor: 60,00 Liquidação após a in
timação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37026 Sacado: MARIA FORTUNATA DIAS CPF: 724.828.859-49 Endereço: Es
trada Campinha Central n° s/n, Campinha Central, 89108-000; Massaranduba Cedente:
FEDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO IlDA EPP CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número do
Título: 051866 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGVARAMIRIMDataVencimento: 10/10/2012 Valor: 334,36 Liqui
dação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 36715 Sacado: MARIA LUZIA BERNS HEINECK CPF: 381.112.099-91 Endere
ço: Avenida Ezidio Carlos Peixer nO 1077, Ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente:
JAVEL JARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOS IlDA CNPJ: 79.501.862/0001-58 Número do
Título: 0040425003 Espécie:Duplicata deVendaMercantilApresentante: BANCODO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 24/09/2012 Valor: 160,00 Liquidação após a
intimação: R$l1,60, Condução: R$13,8'7, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 37062 Sacado: MARIE MODAS IlDA ME CNPJ: 11.278.672/0001-80 Endereço:
Rua l° Braço do Norte nO s/n, 1° Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: KYLY
INDUSTRIATEXI1L IlDA CNPJ: 78.855.830/0001-98 Número do Título: 208845/E Espécie:
Duplicata deVenda'Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO CrrmANK SADataVen
cimento: 01/10/2012 Valor: 273,52 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36713 Sacado: ONICEVOEIZ CPF: 026.067_099-50 Endereço: Rua 11 de No
vembro n° 275, Patrimônio, 89108-000,MassarandubaCedente:JAVELJARAGUAVEICULOS
PECAS SERVICOS IlDA CNPJ: 79.501.862/0001-58 Número do Título: 0039541004 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentarite: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 27/09/2012 Valor: 253,25 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36712 Sacado: ROZENlLDA MEURER CPF: 027.785.069-00 Endereço: RUA
OUMPIO JOÃO DE SOUZA nO 120, GUAMIRANGA, 89270'-000, Guaramirim Cedente: JAVEL
JARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOS IlDACNPJ: 79.501.862/0001-58 Número doTítulo:
0039485004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 26/09/2012 Valor: 211,00 Liquidação após a

intimação: R$l1,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 36853 Sacado: SANDRAMARAGASPAR DASILVA CPF: 057.401.969-30 Endere
ço: RuaGustavo Iensen n° s/n, BarroBranco, 89108-000,MassarandubaCedente: BVFINAN
CEIRAS/AGEI CNPJ: 01.149.953/0001-89Número do Título: 251008647 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A CEr'DataVencimento:
18/05/2012 Valor: 33.178,85 Liquidação após a intimação: 'R$ 11,60, Condução: R$ 16,77,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36846 Sacado:VALCIR NEGERBON CPF: 557.653.869-20 Endereço: Rua Braço
do Norte n° s/n, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RU
RALINTER. SOOO. LUISALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430_100/0001-09Número doTítulo:
4300-90-2010-6 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL
INTER. SOliDo LUIS ALVES - CREDIALVES DataVencimento: 31/05/2010 Valor: 25.000,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 36533 Sacado: ZENOLANTONIOTOMEUNCPF: 351.470.249-72 Endereço: Rua
Guilherme Tomelin nO 3115, Caixa da Água, 89270-000, Guaramirim Cedente: ABS EMPRE
ENDIMENTO MERCANTIL LIDA CNPJ: 01.209.784/0001-25 Número do Título: 643221-1
Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL IlDA
Data Vencimento: 08/08/2012 Valor: 7.553,16 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO
Guaramirim, 23 de outubro de 2012.

CHRIS1l\ INGEHlLLEWAGNER,Interventora

. EDITAL
DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua Bocaiúva, n? 2245,
centro, Florianópolis, CEP 88.015-530 - fone (48) 3224-1521/ (48) 9135-7414 FAZ
SABER QUE, devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário designado pelo credor

exeqüente Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, VENDERÁ, na forma da Lei (Decreto
Lei nO 70, de 21.11.66, e regulamentação complementar), em PRIMEIRO PÚBLICO
LEILÃO, que será realizado no dia 07/11/2012 às 12:00 hrs, em frente ao Fórum da
Cidade de Jaraguá do Sul,SC, o imóvel adiante descrito, a partir do lanço mínimo in

dicado, para pagamento de dívida hipotecária em 'favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA_
APARTAMENTO n? 104 e vaga de Garagem nO 10 - Bloco 05 do Condomínio Resi
dencial da Amizade, situado à Rua 383 nO 220, Amizade, Jaraguá 'do Sul,SC com

área total de 87,36m2 e 14,53m2, respectivamente, conforme descrito na matrícula
nO 23.405 e 23.406, respectivamente, do Registr:o de lrnóveis de Jaraguá do Sul,SC,
financiado a TADEU APARICIO TUBBS, funcionário público federal e sua mulher NEIVA

JUçA CRUZ TUBBS, professora, ambos brasileiros; C_L nOs 1/R-297_889-SSI/SC e

1 /R-297 .888-SSI/SC, respectivamente, inscritos no CPF sob n° 054.283.439-15, casa
dos pelo regime da comunhão universal de bens, residentes e domiciliados em Jaraguá
do Sul,SC, conforme consta no contrato habitacional nO 304170000022 financiado pela
CAIXA em 06/08/1990. Solicitação de Execução de Dívida - SED nO 0077/2012 - O

lanço mínimo para venda será R$ 116_672,98, mais atualização monetária até o dia
deste Primeiro Público Leilão.
- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indicados, bem
como seus cônjuges, caso não sejam localizados.
- A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista, podendo o arrematante

pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por cento) do preço da arrematação, além da
comissão correspondente ao leiloeiro, e o saldo restante no prazo impreterível de 8

(oito) dias; ou utilizar-se de financiamento da CAIXA (mediante apresentação da Carta
de Crédito) e/ou utilização de recursos do FGTS (mediante apresentação da Carta de

Habilitação )_
- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qualquer agência da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pára a obtenção de maiores informações a respeito da
CARTA DE CRÉDITO e/ou DE HABILITAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DE FGTS.
- O lance mínimo para a venda será o correspondente ao saldo devedor e acessórios,
ou avaliação, estando, porém, sujeitos a atualização até 24 horas antes da realização
da praça.

.

- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da propriedade do imóvel, como por
exemplo, ,1PTLjjTLP, condomínios, dentre outras existentes no município, que estejam
em atraso, são de responsabilidades do arrematante.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de empregados e diri

gentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comun

hão universal ou' comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1 ° e 2° leilões das

execuções extrajudiciais.
- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
- O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal rio 7433/85 e

na forma do Código de Normas da Corregedoria de Justiça de SC.. .

- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado a fornecer aos interessados infor

mações pormenorizadas sobre o imóvel, objeto deste Edital de Primeiro Público Leilão
e de Notificação. .

de Florianópolis para Jaraguá do Sul, 23 de Outubro de 2012.

CÉLIO DE SOUZA
Leiloeiro Público Oficial/SC - Matricula AARC/02

Publicações no Jornal O Correio do Povo
23/10/2012,31/10/2012 e 7/11/2012.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATlVA DO BRASIL

ESTADO DE SAN1l\ CATARINA
Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDID\LDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsá
vel, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar
desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

.

Apontamento: 225708/2012 Sacado: AJ .BENEFICIAMENTOTEXI1L IlDA Endereço: RUA CARlDS MAY 144 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89256-180 Cedente: CREDI-PORTO FACIDRING FOMENTO MERCANTIL IlDA Sacador: REBRAS
RECIC PAPELBRASIL l:mA Espécie: DMl - N' Titulo: 8148/A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.403,28 - Data para
pagamento: 26/10/2012- Valor total a pagar R$2.485,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.403,28 - Juros: R$ 8,Ql
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 225738/2012 Sacado: ADRIELSILVADASILVEIRAMANUTENCAOM Endereço: RUAAFFONSO NICOLUZZI
1617 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-300 Cedente: BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DEACOS IlDA Sacador: - Espé
cie: DMl- N'Titulo: 507541/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 140,70 - Data para pagamento: 26/10/2012-Valor total
a pagarR$216,94Descrição dos valores: Valor do título: R$140,70 - Juros: R$ 0,51 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 225402/2012 Sacado: AJ EQUIPAMENTOS IlDAME Endereço: R DOS lMlGRANTES 500MODULO 09 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89254-430 Cedente: PETRAL COMERCIO DE FERRQ E ACO IlDA Sacador: - Espécie: DMl - N'
TItulo: 00011286/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.273,OO - Data para pagamento: 26/10/2012- Valor total a pagar
R$1.354,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.273,00 - Juros: R$ 5,94 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 225844/2012 Sacado: FIDELIS COM.E DISTRIB DE BEBIDAS LIDA Endereço: RUA MAXWllRLEM 604 -

JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: CHOCOLEITE IND AUMENTOS Sacador: - Espécie: DMl- N' TItulo: 57180-1-1 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.490,98 - Data para pagamento: 26/10/2012- Valor total a pagar R$1.566,79 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.490,98 - Juros: R$ 7,95 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 225776/2012 Sacado: JOAO SERGIOFARINIUKME Endereço: RUA PADRE GABRIEL LUX 900 GALPAO A -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S A Sacador: DISTRIB DE BEBIDAS
JOINVIlLE LIDA Espécie: DMI - N' TItulo: 09140'712 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$181,85 - Data para pagamento:
26/10/2012- Valor total a pagar R$292,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$181,85 - Juros: R$l,51 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: a?5845/2012 Sacado: LABELLAIND E COMERCIO DEAUMENTOS IlD Endereço: RUAPAULO KRAEMER
142 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Cedente: AlJOAUMENTOS LIDA ME Sacador: - Espécie: DMl- N'TItulo: 8539
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 110,00 - Data para pagamento: 26/10/2012- Valor total a pagar R$186,99 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 110,00 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 225781/2012 Sacado: PABLO GISCAR KOllER DA ROCrIA Endereço: RUA FRANCISCO GRETER LATERAL
135 CASA 3 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: AIRTON PEREIRA Sacador: - Espécie: NP - N'Titulo: 05 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 250,00 - Data parapagamento: 26/10/2012-Valor total a pagarR$359,04Descrição dosvalores: Valor do tí
tulo: R$ 250,00 - Juros: R$15,25 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 225818/2012 Sacado: SONETTIAUMENIDS LIDA Endereço: R EXPEDIC FIDEUS ESTINGHEN 71 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: SEGALASAUMENTOS LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 010772461
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.227,21 - Data para pagamento: 26/10/2012-Valor total a pagarR$2.313,40Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.227,21- Juros: R$ 8,90 Emolumentos; R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 19,39
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Polí ia Civil

Obra de ampliação
deve iniciar logo

JARAGuÁ DO SUL
...........................

da em agosto, e terá oito meses

para executar a obra. Caso os

trabalhos comecem logo após a
assinatura da ordem de serviço,

_ a inauguração da nova área será
rios será transformado em dois feita em junho de 2013.

gabinetes para delegados, dois
cartórios e duas salas. A entra

da da Delegacia de Iaraguá do
Sul.será fechada com vidro e a

área de atendimento ao público
ficarámaior. "Com a ampliação,
a estrutura vai suprir as nossas

necessidades atuais e para os

próximos anos", calcula o dele

gado Adriano Spolaor, um dos
idealizadores do projeto. Com a

chegada dos delegados Fernan�

do de Faveri e Lívia Marques da
Motta, e dos quase 20 novos po
liciais civis, o quadro de pessoal
ultrapassa a estrutura física.

A empresa Gilson Ávila foi a
vencedora da licitação, realiza-

Delegacia de [araguá do Sul vai ganhar
seis novas salas até junho do ano que vem

Débora Remor

Oito meses. Esse é o pra
zo para a finalização das

obras de ampliação e melhorias
na Delegacia de Polícia Civil de

Jaraguá do SuL A ordem de ser

viço para o início dos trabalhos
será assinada hoje de manhã.
O projeto está pronto há mais
de um ano e a obra terá prazo
de 240 dias para ser concluída.
As melhorias vão contar com

investimento de R$ 263,5 mil,
da Secretaria Estadual de Segu
rança Pública.

O espaço onde hoje funciona
o estacionamento dos funcioná-

Outra obra importante para
a região, que já foi licitada mas

aguarda o início dos trabalhos,
é a construção da Delegacia de
Guaramirim. A prefeitura ficou

responsável por demolir a anti
ga casa e a Gilson Ávila, empre
sa vencedora da licitação, vai
realizar a construção. O total de
investimentos é de R$ 616 mil e
o prazo é de oito meses. "A de

molição está marcada para esta

semana e a obra deve começar
imediatamente", disse o delega
do regional Uriel Ribeiro.

Assalto

Veículo abandonado em BR
Abuso e violêllcia,

Padrasto
é acusadoMais um caminhoneiro foi

vítima de assalto na região, na
madrugada de ontem, só que
desta vez o prejuízo foi apenas
emocional. Antes mesmo que
o motorista chegasse até a De

legacia de Guaramirim para re

gistrar o boletim de ocorrência,
o caminhão já havia sido en

contrado no Km 75 da BR-I0l,
emAraquari.

O motorista, de 36 anos, foi
rendido por quatro homens

armados. no Posto Rudnick,
em Guaramirim e deixado às

margens da BR-280, poucos
minutos depois.Por volta da Ih
de ontem, a Polícia Rodoviária
Federal foi avisada por funcio
nários do Posto Locatelli, que
um homem estacionou o ca

minhão e saiu correndo. Os ob

jetos pessoais e a carga de soja
estavam intactos. O motorista

recuperou o veículo e seguiu
viagem para São Paulo.

/

Uma menina de seis anos teria
sido abusada sexualmente pelo pa
drasto, de 38 anos, na noite de do

mingo, no bairro Nova Esperança,
em Guaramirim. A mãe da menina

percebeu as carícias e começou a

. discutir com o acusado. O homem
teria agredido amulher e foi contido
pelos vizinhos. A Polícia Militar en
caminhou o caso à delegacia e acio
nou o Conselho Tutelar.

Racismo

Mulher ofende PolicialMilitar
Durante uma abordagem a um grupo de dez

pessoas, no Centro de Jaraguá do Sul, uma mulher
--de 32 anos usou termos racistas contraum dospoli
ciaismilitares e foi presa em flagrante, namadruga-

da de sábado. Depois de chamar de "policialzinho
negrinho", a acusada ainda tentou reagir e precisou
ser contida. Encaminhada à delegacia, ela vai res
ponder pelo crime de racismo.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
DE INSTALAÇÃO

OPOSTO DE COMBUSTíVEIS BRUDERTI-tAL LTDA, inscrito no CNPJ
sob no 13.772.642/0001-50, comunica que requereu à FUNDAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE DE GUARAMIRIM, a obtenção da Licença Ambien
tai de Instalação - LAI, para atividade de Comércio de Combustíveis

Líquidos e Gasosos, localizada em Guaramirim-SC na ROO SC 413,
Bairro Bruderthal.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 150/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO

.

OBJETO: FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE DIAMANTADO E MATE
RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/10/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às
16h
DATA DAABERTU.RA: 05/11/201210:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100

Bonifácio Formigari - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO D.E LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 152/2012

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTíVEIS.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/10/2012, das 8h às 11h30 é das
13h às 16h
DATA OAABERTURA: 8/11/2012 10h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-

2106-9100
Isair Moser

Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 151/2012

TIPO: MENOR P·REÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇO
DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO SAMAE EM CARÁTER CONTINUADO.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/10/2012, das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 19/11/2012 10h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Meneqotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente
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Ciclofaixas 'são para serem usadas
Ciclistas que não utilizam essas vias de segurança estão mais vulneráveis a acidentes no trânsito de [araguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

!I

São quase 9h30 de uma ma

nhã de quarta-feira e inicia
o movimento na região cen

tral de Iaraguá do Sul. Artesãos
e vendedores começam a se

instalar na Praça Ângelo Pia
zera. Pela avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, carros,

motos, caminhões e bicicletas
dividêrn os poucos metros de

largura da via. É uma confusão.
Um ziguezague aqui. Uma

costura ali. Bicicletas na contra
mão. Um desvio acolá, até que
dois adolescentes, pedalando
lentamente, resolvem ficar lado
a lado e, para não interromper
o bate-papo, acabam atravan

cando o trânsito. Bastou para a

fila de carros começar a crescer.
Em poucos minutos, a manhã
se transformou em um cenário

composto por toda a espécie de

imprudência.
-

O comandante dos Bombei
ros Voluntários de Iaraguá do

Sul, Robson Manske, afirma que
são essas imprudências de ciclis
tas e motoristas, principalmente
o não uso das ciclovias ou ciclo
faixas nas áreas centrais e a falta

delas, as principais causas dos
acidentes envolvendo bicicletas.

Segundo ele, dos 141 casos regis
trados este ano, os mais graves
aconteceram nas áreas afasta

das, onde há um número menor
de ciclovias. Essa constatação fez

,

1
Mesmo com a ciclofaixa, ciclista opta por andar fora da via

Manske concluir que o uso das
ciclovias ou ciclo faixas contri
bui para a segurança de todos.
I� diminuição do número de
acidentes na área central de

Jaraguá do Sul está sim rela-
"cionada às ciclovias, principal
mente por que onde não há, os
carros estacionam e os ciclistas
são obrigados a desviarem, pe
dalando pelo meio da rua", ex
plica ele.

Entretanto, poucos _

mi
nutos depois, no Calçadão,
é possível perceber que são

poucos os ciclistas que peda
Iam no local destinado a eles:
os 420 metros de ciclo faixas.

Os que o fazem, certamen - Flagrantes de ciclistas que
te são aqueles que seguirão não utilizam as ciclofaixas nas

por aquele lado da via. Se o ruas onde há essa rota exclusi-.
destino for a lateral oposta, va, como a Roberto Ziemann,
o comum é pedalarem pelas noAmizade, ou na rua 25 de Iu
calçadas ou pelo meio fio, lho, noVilaNova, são comuns.
colocando-se em risco e ame- Um desses ciclistas que uti

açando a integridade de pe- liza a bicicleta como meio de
destres. Além disso, também transporte sem lei e sem regras
é comum perceber pessoas é o contínuo Ademir Correia,
pedalando na contramão do de 55 anos. Adepto da "magre
fluxo de veículos, falando ao la" há 10 anos, ele afirma que
celular, dirigindo o guidão da - mais importante do que seguir
bicicleta com apenas uma das _

as regras impostas pelo Códi
mãos, utilizando fones de ou- go de Trânsito Brasileiro é pe
vida, em alta velocidade pelas dalar com atenção. Na manhã
calçadas e ziguezagueando de quarta-feira passada, já em

veículos e pessoas. horário de trabalho, ele seguia

pelaAvenida Marechal Deodoro
da Fonseca fora da ciclofaixa,
na contramão dos veículos e

apesar de concordar que a ci - -

clovia exige maior respeitos dos
.

motoristas em relação ao ciclis

tas, principalmente no cumpri
mento da distância lateral obri

gatória entre carro e bicicleta,
que é de 1,5m, ele se defendeu:
'Andando na

-

contramão, tenho
maior certeza de que sou visto

pelos motoristas", afirmou ele,
observando que "são poucos os

que prestam atenção no espelho'
retrovisor antes de abrir a porta
dos veículos".

A insegurança de Correia
em andar na mesma direção
que o fluxo de automóveis ad
vém de um acidente sofrido há

alguns anos, segundo ele, cau
sado pela imprudência de um

taxista. "Ele abriu a porta sem
.

olhar para trás e eu acertei em
cheio. Não me machuquei, mas
destruí a porta do carro", conta.
Pedalando de cinco a seis qui
lômetros por dia, o contínuo
diz não ter medo de machucar

alguém porque mesmo quando
anda pelas calçadas toma todos
os cuidados necessários.

Adepto da bicicleta pela agi
lidade e facilidade em driblar
o trânsito, Correia deixa o car

ro na garagem para trabalhar.
"Com a bicicleta, é uma mara

vilha. É mais rápido, posso cor

tar caminho, desviar o trânsito,
não precisa parar nos sinaleiros
e nas filas", concluiu.

.

Segundo a PM, não há corno penalizar ciclistas imprudentes -no trânsito
De acordo com o respon

sável pelo Setor de Trânsito do
14° Batalhão da Polícia M-ili
tar de Iaraguá do Sul, tenente
Cremilson Veloso, o Código
de Trânsito Brasileiro (CTB)
traz 'orientações de conduta

para os ciclistas, tais como

descer da bicicleta para se

equiparar aos demais pedes
tres ao transitar pelas calça
das ou faixas de pedestres,
andar obrigatoriamente na ci
clovia ou ciclofaixa ou na pista,
de rolamento, a uma distância

mínima de 1,5m dos veículos
e no sentido do trânsito, em

pistas sem área exclusiva para ,

bicicletas etc.

Entretanto, não há previ
são para aplicação de medidas
mais enérgicas por parte da Po- '

lícia Militar nos ciclistas impru
dentes e, por isso, a fiscaliza

ção se torna deficiente. "0 que
os policiais fazem quando se

deparam com situações seme
lhantes é orientar o condutor
da bicicleta sobre os riscos de
suas atitudes", afirmaVeloso.

Porém,. apesar de não ser

possível enquadrar as impru
dências dos ciclistas como cri
mes de trân��to, os que se en-

,

volvem em acidentes podem sim

responder judicialmente.
Veloso explica que se for ve

rificado que o ciclista foi res

ponsável pela ocorrência do

acidente, ele poderá responder
por lesões corporais na esfera
criminal e por danos morais e

materiais na esfera civil. "Por
lesões corporais leves, que ge
ralmente ocorrem em atrope-.

lamentos na calçada, ele pode
pegar até dois anos de prisão",
exemplifica o tenenteVeloso.

Entretanto, o policial alerta
para uma regra geral do trân
sito: a de que os veículos de

'

maior porte devem, obrigato
riamente, cuidar dos de menor

porte. Ou seja, os, motoristas
devem dirigir com atenção re

dobrada para motociclistas,
ciclistas e pedestres e, �m conse

quência, os ciclistas devem pres
tar atenção nos pedestres.

'

O próximo passo para a
.' ! •

conscientização da comunida-
.

de a respeito da legislação do

trânsito, segundo TenenteVelo- .

so, é a criação do Observatório
da Violência no Trânsito, que
deverá ser formado por diver�
sos organismos estatais, como
a Polícia Militar, Prefeituras,
Secretarias da Saúde, entre

outros. Nele, serão apresen
tados os principais problemas
e encontradas soluções para: o
trânsito de Jaraguá. Uma das

situações analisadas será a 'dor
ciclistas.
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ALTERNATIVA As vezes, Miriã anda
nas calçadas para fugir dos caITOS

Crítica

Reclamação commotoristas
A estudante Miriã Bilibio,

de 18 anos, pedalava fora da
ciclofaixa localizada do outro

lado da rua, no Calçadão da
Marechal Deodoro da Fonse
ca. A jovem guiava rumo ao

,
) restaurante onde costuma al

moçar todos os dias e alegou
que cometeu a imprudência
porque os motoristas não

param o veículo para que os

ciclistas atravessem as ruas.

"Eles não param para atraves-

Segurança
Casal segue pelas vias

o auxiliar de produção Or-"
lando Ferreira da Silva,de 31

anos, mora em Iaragua do Sul
há pouco mais de oito meses

e, desde então, ele e a esposa
Sueli Ferreira da Silva, de 19

anos, utilizam a bicicleta como

principal meio de transporte e

afirmam: "nós ciclistas temos

que ter consciência". Morado
res do Baependí, eles dizem

que pedalar pela ciclovia traz

segurança, principalmente no

trajeto de casa para o trabalho
e vice e versa. "Na ciclovia esta

mos mais visíveis para os carros
e conseguimos prestar mais

atenção no trânsito", afirmou
Silva. Sueli lembrou ao marido

que em vários pontos da cidade
ainda não há espaço adequado
para o trânsito de bicicletas. Ela
também reclama da qualidade
de alguns trechos, onde bura
cos e pedras tornam impossível
o ato de pedalar.

sarmos. Então, aproveitei que
o número de carros diminuiu

para cruzar a rua e já fiquei
deste lado. Já cruzo a próxi
ma esquina, onde fica o lugar
em que eu almoço". Apesar da
imprudência, Miriã acredita

que é na ciclovia que o ciclista
.

deve pedalar. Este é, segundo
ela, o .espaço mais seguro para
quem anda de bicicleta pela
cidade e o local que os moto

ristas mais respeitam.

EXE1\IIPLO Orlando e a mulher Sueli

privilegiam as ciclofaixas nas ruas centrais

CERTO

Argel é
usuário das

vias para
ciclistas

Mais ciclofaixas nas cidades
Apesar de sofrer com uma

deficiência na perna esquerda, o
jovem estudante Argel Silva dos

Santos, de 18 anos, não dispensa
a bicicleta para circular dentro
de Jaraguá do Sul. Acostumado
a: pedalar pelas ciclovias, o estu

dante acredita que a quílometra-

gem existente em Jaraguá do Sul
ainda é insuficiente, sobretudo
nos bairros. Em locais de grande
circulação de pedestres, como

nas calçadas, Argel se iguala aos

demais e caminha com auxílio de
uma bengala enquanto empurra
a bicicleta, com a outra.

'i&"I"IIioIJ&'>IL'AZSl-II�SIII'�

Conscientizaçãoatravés
das redes sociais

Concordando que falta

conscientização dos ciclistas
sobre o uso das ciclovias e ci

clofaixas, o gerente de Trânsito
e Transportes da Diretoria dos

Transportes da Secretaria de
Urbanismo de Iaraguá do Sul,
Márcio Roberto Ribas.. criou
no Facebook e no Twitter, uma
página voltada exclusivamente
para orientar o cidadão sobre o

trânsito da cidade. Com mais
de 1,5 mil seguidores, a página
"Trânsito em Jaraguá do Sul"
traz dicas e orientações sobre

o Código de Trânsito Brasileiro,
com o objetivo de conscienti
zar ciclistas, pedestres e mo

toristas. Entre as publicações,
destaque para as que incenti
vam o uso da bicicleta, consi
derado um dos mais benéficos
meios de transporte existentes.
E também, de conscientização
dos motoristas sobre a relação
adequada com os ciclistas. As

páginas estão disponíveis nos

links: https:/ /www.facebook.
com/TransitoJGS e https:/ /
twitter.com/transítojgs. 'I

Ciclofaixà
• Rua Preso Epitácio Pessoa (R.03 a R.91 O) - 1.159 metros

� Rua Ângelo Rubini (R.208 a R.503) - 1.816 metros
• Calçadão (R.1 a R.64) - 420 metros

_

• Rua Rinaldo Bogo (R.321 a R.6) - 1.700 metros
• Rua Marina Frutuoso (R.2 a R.6) - 1.265 metros
• Rua Germano Wagner (R.12 a Ind. Zonotti) - 1.350 metros
• Rua Olívio Domingos Brugnago (R.7 a R.9) - 633 metros
• Rua 25 de Julho (R.7 a R.6) - 1.050 metros
• Rua José Theodoro Ribeiro (R.6 a R.391) - 4.31-0 metros
• Rua Ricardo Luis Floriani (perímetro urbcno) - 3.000 metros
• Rua Erwino Menegott (R.4 e R.390) - 1.600 metros
• Rua 1350 (R.1 O a R. 742) - 685 metros
• Rua Arthur Winter (ponte) - 290 metros .

• Rua Jorge Czerniewicz (R.155 a R.91) - 700 metros
• Rua Roberto Ziermann (R.1 a R.918) - 2.550 metros
• Total - 22.528 metros

Ciclovias (paralela à rede ferroviária)
• Trecho entre a rua Marechal Deodoro e

rua Carlos Egert - 3.121 metros.
• Trecho rua Venâncio da Silva Porto - 1 .1 76 metros.
• Total - 4.297 metros
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Um pequeno tabu que
precisaserquebrado

Em cinco jogos, Moleque ainda não venceu o

Guarani. Agora, o triunfo passa a ser essencial

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus foi derrotado por
1 a O pelo Guarani no do

mingo, em�Palhoça, no jogo de
ida da final do returno da Divi
são Especial. Agora, para ficar
com o título da fase e manter os
benefícios adquiridos pela me

lhor campanha no geral, será

preciso fazer uma coisa que a

equipe não conseguiu em cinco

oportunidades: vencer o Bugre.
A vitória, por qualquer pla

car' dá ao Iuventus o título.
Caso o Guarani empate ou ven-

ça o jogo da próxima quarta
feira, às 20h30, no João Marcat
to, reverterá o mando de campo
na final do campeonat�. A situ

ação está prevista no parágrafo
1 ° do artigo 15° do regulamen
to da competição. A troca de
mando também significa uma

inversão de vantagem, passan
do os bugrinos a jogar por dois
resultados iguais.

"Teremos a volta de quatro
atletas [Charles, Almeida, Ser

ginho e Kiko] e o importante é
mentalizar que temos condi
ções sim de conseguir a vitória",
afirmou Pingo. "Agora é anali-

sar onde erramos e treinar for
te", complementou. "Será um

jogo decisivo e acredito que
teremos uma postura diferen
te em campo. Creio que temos
tudo para fazer um bom jogo
e sair com a vitória", ponderou
o Anderson Pedra. "Esperamos
jogar bem e dar fim a este tabu.
O campo deles não dá muitas

condições de jogo e por isso es

peramos fazer a diferença em

nossa casa", completou o goleiro
Wandersori, o único atleta a atu
ar em todos os jogos do Iuventus

,

neste campeonato.

Os ingTessos para
Juventus e Guarani

já estão à venda na
Secretaria do clube.

CRISTINA ESTEFANO/ TUDODEPALHOCA.COM

PALHOÇA Tricolor segurou o empate até os 43 minutos do segundo tempo

...

lla
-

Desatenção no fim e derrota emCaçador
Com um gol nos acréscimos

do segundo tempo, o Jaraguá
largou em desvantagem na final
do Campeonato Catarinense da
Divisão de Acesso. Jogando no

estádio Carlos Alberto Neves, o
Leão foi superado por 1 a O pelo
Caçador, com um gol de Gima,
aos 48' da segunda etapa.

Rafael Rocha escalou o Iara
guá com Otávio; Fabiano, Paga
nelli, Ricardo, Jeferson; Tufão,

William, Torres, Nando: Zamo
rano e Pajé. Já Rafaelle Graniti
levou o Caçador para campo
com Charles; Jhonny, Maicon,
Josué, Vágner; Tiago, Douglas,
Danilo, Peter; Gima e Saddam.

O castigo do Leão - que con

seguiu segurar o CAC diante de
um estádio lotado - veio quan
do o atacante Gima driblou um
marcador na entrada da área e

acertou um chute indefensável.

"Assim como na partida
aqui, pelo returno, faltou aten

ção nos minutos finais. Mas
tenho que reconhecer que o

Gima foimuito feliz na finaliza
ção", comentou Rocha.

As equipes voltam a se en

frentar no próximo sábado, em
Iaraguá. Ao Leão, só a vitória
interessa para levar a decisão

para a prorrogação, onde os ja
raguaenses jogam pelo empate.

Futsal

CSM jogapelomandoda fínal
Invicta no Campeonato Catarinense da Divisão Especial, a

CSM pode garantir o mando de quadra na final da competição
na noite de hoje. O adversário da vez é o Concórdia, em duelo
marcado para iniciar às 20h15, no Meio-Oeste. Já classificada
com antecedência às semifinais, a CSM precisa de. um triunfo
para trazer o jogo de volta da decisão para aArena Iaraguá.

Segundona
Oito seguem
na disputa

Basquete
Sub17 é vice
no Estadual

O Campeonato Regional
da Segunda Divisão conhe
ceu no último sábado, as

oito equipes classificadas à

segunda fase, quando inicia
o mata-mata. No Grupo A,
avançaram Roma (1°), Atlé
tico Independente (2°), Gua
rany (3°) e Nova Geração (4°).
Pera Grupo B, Flamengo B

(1°), Operário (2°), Tecnopan
(3°) e Barrabaxo (4°) garanti
ram suas vagas.

Representando Iaraguã
do Sul, a equipe Unimedl
PME de basquete sub 17
masculino sagrou -se vice

campeã de Santa Catarina no
fim de semana. O hexagonal
final da competição foi rea
lizado em Joinville. No geral,
os comandados por Milton
Mateus disputaram 21 jogos,
dos quais venceu dezesseis,
marcando 1365 pontos e so

frendo 1130.

odles' Cup
Resultados
da rodada

Interbairros

'Largando
na frente

Confira os resultados da pri
meira rodada: M. Boeing 3xl

Demarchi, Vonpar 4x4 Sortudos,
Severo 1xO Global Pisos, Unidos
por um Cuba 7x2 Entre Amigos,
Arkala 9x2 Maba, Internacional
9xO Migmar, Baga llx4 Parceiros
do Gole, E. Vermelha 2xl Iartec,
Bravos6x4Dutra,Vemquemqué
5xlParabrisas2001,MegaTtanze
o Pé 2xO xv, Denan 10xl Inde
pendente, Termo Frio 4x3 Barra
baxo, London4xl Sósqsobro.

Três Rios do Norte e João
Pessoa largaram em vanta

gem na semifinal da Copa
Interbairros. Jogando naVila
Lalau, o Três Rios do Norte

impôs 2 a O nos atuais tri

campeões da Ilha da Figuei
ra' gols de Vandinho e Jean.
Em casa, o João Pessoa bateu
o Santo Antônio por 2 a 1.
Euzébio marcou duas vezes

para o João Pessoa, enquanto
Giam descontou.

leibol
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

INVICTOS O voleibol masculino de Jaraguá do
Sul conquistou seu quarto título na temporada.
Desta vez foi o do Campeonato Catarinense

Infantil. A conquista veio de forma invicta, com
dez vitórias em dez jogos e nenhum set perdido.
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Briga pelo título está
cada vezmais acirrada

-do, quando o Corinthians em

patou em 1 a 1 com o Bahia, no
Pacaembu. Com oportunismo
de Barcos, autor dos dois gols,
o Palmeiras venceu o Cruzeiro

por 2' a O, em Araraquara. Com
o resultado, o Verdão ainda

respira na luta contra o rebai
xamento.

O Grêmio desperdiçou
mais uma chance de se apro
ximar do líder e empatou em

1 a 1 com o Coritiba, no Olím

pico. Com o resultado, o trico
lor gaúcho permanece em ter

ceiro, mas longe da briga pelo
título nesta temporada.

No domingo, o Flamengo
surpreendeu e venceu o São
Paulo por 1 a O, no Engenhão.
Quando os.dois times empata
vam ainda em O a O, Luís Fabia- .

no desperdiçou um pênalti, que
daria a vantagem aos paulistas.
Em Recife, o Náutico ficou no

empate com a Portuguesa em

O a O, nos Aflitos. Mesmo com

Neymar em campo, o Santos

perdeu para a Ponte Preta por
1 a O, no Moisés Lucarelli. Em

partida de baixo nível técnico,
o Sport encerrou a rodada ven
cendo o Atlético-GO por 1 aO.

Mesmo vencendo o líder, as chances de título
para o Atlético-MG são menores que 100/0

JARAGUÁ DO SUL
....................................................... 0'0 ••••••••••••••••••••••••••••• • .

Agência Avante!

Aabertura da 32a rodadado

Campeonato Brasileiro
deixou ainda mais incertezas
com relação ao título da tem

parada. Tudo porque, na me

lhor partida do Brasileirão, o

Atlético-MG venceu o Flumi
nense por 3 a 2, no Indepen
dência. Liderado por Ronaldi
nho Gaúcho, o Galo diminuiu

para seis pontos a desvanta

gem para os cariocas e colo
cou fogo na briga pelo caneco.

A rodada iniciou no sába-

Galo diminui para
seis pontos a

diferença em relação
ao Fluminense.

BRUNO CANTINIICAM

EXPLOSÃO Leonardo Silva virou no último minuto para o Atlético-MG

Tênis

Em alta
O tênis brasileiro segue

em crescente no circuito
mundial. No domingo, Bruno
Soares e Marcelo Melo vence
ram o sueco Lindstedt e o sér
via Zirnonjic e conquistaram
mais um título em Estocolmo,
na Suécia. Na Rússia, Bellucci
(brasileiro melhor ranquea
do na ATP) ficou próximo de

conquistar mais um título,
mas acabou perdendo a final

para o italiano Andreas Seppi.

Stock Car

Estreia
Boxe

Retorno
Rubens Barrichello não

estreou com um bom resulta
do, mas agradou aos especia
listas de Stock Caro Largando
na 150 posição, ele encerrou

a prova na 22a posição, em
Curitiba. Se preparando.para
a Corrida do Milhão, no dia 9

de dezembro, Barrichello ain
da correrá em Brasília, no dia
11 de novembro. O piloto é
considerado uma das estrelas
da Corrida do Milhão.

Após anunciar a aposen
tadoria dos ringues, o ame

ricano Evander Holyfield
voltou atrás e quer ao menos
mais uma luta para a sua car

reira. "Pensei melhor e achei

que ainda não é hora de pa
rar. Boxe é o que eu sei fazer
de melhor",'afirmou. Com a

recusa dos irmãos Klitschko,
Holyfield ainda é esperanço
so em luta por cinturão para,
enfim, encerrar sua carreira.

,
II

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Asa Negra
'Asa Negra' é um termo utilizado no futebol para se referir

àquele adversário contra quem nada dá certo. No caso do
Juventus, nesta Divisão Especial, a 'Asa Negra' se chama
Guarani, de Palhoça. Em cinco jogos, foram dois empates
e três derrotas. A última delas no domingo, por 1 a O, na
abertura do final do returno. Derrota à parte, o que mais
me impressionou foi uma entrevista do técnico Hudson
Coutinho antes da partida, analisando os nomes e as

.

funções dos atletas no time de Pingo. Creio que para vencer
eles na quarta-feira, só aprontando alguma surpresa tática.

Caráter
No sábado assisti a conquista
dos garotos do voleibol, que
venceram o Estadual Infantil
sem perder urn único set. E
o técnico Kadylac era o mais
emocionado. Demitido da
FME no decorrer da semana,
mostrou profissionalismo e

conduziu seus atletas amais
urna conquista. Seja lá quem
for assumir a autarquia,
é impensável não contar
em sua eqtupe com urn

profissional de tamanho
gabarito e caráter.

Possibilidade
No sábado corremos o risco
de ter duas decisões de

Campeonato Catarinense
em Jaraguá do Sul. E
simultâneas. A do Jaraguá,
contra o Caçador já é certa
e vale o título da Terceirona.
O que poucos sabem é

. que, caso o Iuventus perca
o returno para o Guarani,
perde também omando de

. campo na finalíssima da

Segundona. Assim, jogaria
aqui já no sábado e não na

quarta pela decisão do título.

Coração
� sábado, o eixo laraguá
Esquerdo - São Luís - Parque
Malwee foi o coração
esportivo de Iaraguá do
Sul. Teve Campeonato
Catarinense de Tríatlo e de
Bicicross no Parque Malwee,
rodada inaugural daOodles'
Cup no GT Society, jogo da
Segundona no Guilherme
Tríbess e final da Copa
Kaiser - categoriaAspirantes
- no JoãoMarcatto. Um
verdadeiro prato cheio para
.quem gosta de esporte!

Jaraguá
Mais uma vez o Iaraguã
pagou caro pelo preço da
desatenção nosminutos
finais de um jogo. Assim
como havia acontecido na

partida contra o Caçador
aqui, no returno, a equipe
conseguiu suportar bem a

pressão do adversário até
osminutos finais, quando
um vacilo custou caro.
Agora terá que vencer no
tempo normal e empatar na
prorrogação, caso queira o

título e o acesso.

B SII.�E.iRO - SÉRIE A
RESULTADOS
328 rodada

CLASSIFICAÇÃO

20/10
Palmeiras 2 x O Cruzeiro
Corinthians 1 x 1 Bahia
Grêmio o x O Coritiba
21/10
Flamengo 1 x O São Paulo
Náutico O x O Portuguesa
AtléticO'MG 3 x 2 Ruminense
Ponte Preta 1 x O Santos
Atlético-GO O x 1 Sport
24/10
20:30 Vasco x Intemacional
22:00 Figueirense x Botafogo

ç ·'i

0/
W

. 10

2,7%
40 i 32j 10110j12135t4� .:, 141,7%

'

14 Flamengo 40 ! 32 ! 10110112 1321 41 ! -9 141,7%
15 Portuguesa 39 i 32 j 9 11211! 35[35 ! ° ; 40,6%
16 Bahia 36 i 32! 8 11212 31; 36 ! -5 '37,5%
17 Sport 33 32 8 9 15 30 49 -1934,4%

'j .��fúiiJ!iJ.'BI�i!:f]iil
19 Figueirense 28 31 7 7 17 36 59 -2330.1%
20 Atlétíco-Go 23 32 5 8 19 31, 56 -25 24.0% Rebaixados pala Séne B
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Preços válidos até 31/10/2012 ou enquanto durarem os estoques - 1 00 unidades. Ford Ka 1.01 2013 Flex [cat. KBX3) a partir de R$ 21.240,oà à vista. New Fiesta Hatch 1.61 2013 Flex [cat.

RCA3) a partir de R$ 44.690,00 à vista. Ford Focus Hatch 1.612013 GlX Flex (cat. OBB3) a partir de R$ 51.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 55,9% de entrada

(R$ 29.012,10) e saldo em 24 parcelas de R$ 990,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo

de R$ 52.772,10. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/07/2012 a partir de 0,38% a.m. e 4,60% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios,

documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer. outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer

alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a

UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CH) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford

Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. _
CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JÁO SEU.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.

Capitais e regiões metropolitanas; 4001-48581 Dernals localidades: 0800 722 4858.
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