
Câmara de Vereadores

Emenda adia a votação
da lei da Ficha Limpa
Projeto que impõe restrições à contratação de servidores comissionados não foi votado ontem

em segundo turno porque os vereadores Jean Leutprecht e Natália Lúcia Petry apresentaram uma

mudança num dos ítens do texto original. Agora, a nova proposta precisa ser analisada por comissão.

Página4

Muniçãó escondida

Evento
Congresso da Micro e

Pequena Empresa será
em Jaraguá do Sul.
Lourival Kal"Sten

Página 2

EDUARDO MONTECINO
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PolíciaMilitar recolheu 50 projéteis de fuzil que foram encontrados porwn agricultor ontem, nwnamata em-Schroeder. Página 17

Final· do Catarinense

Juventus com o time completo
o meiaAlmeida foi liberado pelo departamento
médico. Ele estará à disposição de Pingo para a
decisão de amanhã à noite no JoãoMarcatto, contra
o Guarani. Outro que retorna àequípe, após cumprir
suspensão, é o zagueiro Charles. Página 18

.

,

Matrículas

Escolas alteram algumas datas
As inscrições para novos alunos não foram colocadas

em prática em quatro unidades de Jaraguá do Sul. As

escolasAbdon Batista, Holando Marcelino Gonçalves,
RolandHarold Dornbusch e Euclides da Cunha

definiram um calendário próprio. Página 6 I

Cultura

Literaturaganhavoz e gestos
Durante o mês de novembro, � BibliotecaMunicipal de
Jaraguá do Sul vai sediar o lo Circuito de Contações de
Histórias. A abertura acontece hoje à noite, a partirdas
19h, com o contador de histórias Sérgio
Carneiro Bello. A entrada é gratuita .

,-
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,Eventos

paraleles
Em paralelo ao 43°
E,p.o0uamp,e;,itambém
oeorre o 6,° Encontt e
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Painel Movimento Brasil
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daMPE. São eventos
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oQmplelllentares
":�ntie si 'e pUscéim'

.

'mobilização dos
empresários dasmicro
e pequenas empresas
e empreendedores
individuais para a pauta
de reivindicações de
suas entidades que
incluem a solicitação da

criação do Ministério
das MPE

�

s, assim
como a criação de
Secretarias Estaduais
da MPE'�s. Este foi um

empregos
OVice-presidente
da Fampesc, Alcides
Alves de Andrade Neto,
apresentou um dado que
na sua visão fortalece a ..

luta-das entidades que' ,

rep�esent,am as micro,
..

e pequenas empresas,
.

.
r

que é um fratámento #P'

d.iferenciado e fa:voreddo '

wwwocponline.com.br

PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Rã-Bugio
Elza Nischimura Woehl participou

da plenária Acijs/Apevi e falou so

bre o prêmio internacional- Luc Hoff
mann Award - concedido ao trabalho
de seu marido dr. Germano Woehl

Junior em defesa do meio ambiente
através do Instituto Rã-Bugio. Ela in
formou que estiveram presentes à ce

rimônia de concessão do prêmio cerca

de dez mil pessoas e mostrou o vídeo

que foi exibido para este público com

imagens da instituição, que tem sua

sede atualmente na cidade. Também
destacou a área de preservação per
manente mantida por eles, que conta

com 860 hectares de mata preservada.
Trata-se de um legado para as futuras

gerações, tanto pelas palestras envol
vendo estudantes como pela área de
mata que ficará intocada para sempre.

UETA

IIconalllpe
O vice-presidente da Fampesc, Alcides Alves de Andrade Neto,
participou da plenáriaAcijs/Apevi do último dia 29 para divulgar
o 43° Congresso Catarinense daMicro e Pequena Empresa e do

Empreendedor Individual que ocorre na cidade nos dia 9 a 11 de
novembro. A abertura será no Grande Teatro da Scar e segue nos dois
dias seguintes com uma série de palestras e encontros. O foco será o

Tratamento Diferenciado e Favorecido na ÁreaAmbiental onde, em
alguns casos, as exigências inviabilizam atividades.

Pauta
Para a próxima semana está agendamais uma etapa do
evento "História EmpresarialVivida" n<;l qual estará em
destaque.o empresário João Pereira, com o caseMetalnox.
A história da empresa é dasmais vibrantes e o fundador
damesma certamente temmuitas lições para transmitir.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1119
Primeiro Sorteio
02 - 03 - 07 - 09 - 13 - 19

Segundo Sorteio
08 - 11 - 13 - 30 - 31 - 35

QUINA
SORTEIO N° 3032
15 - 17 - 41 - 50 - 72

\

Negociação com foco em resultados
Este treinamento será realizado entre os dias 5 e 8 de novembro, com o instrutor

'I

Cristiano Pedrolli de Ramos, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.Apromoção
daApevi. Uma oportunidade para conhecermais a respeito da arte de negociar.
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Efetivos
Enquanto o delegado Uriel Ribeiro destacou
o recente aumento do efetivo da Polícia Civil,
que passou de 40 para 66 servidores na região, o
comandante do 14° Batalhão da PolíciaMilitar, o
tenente coronel José Luiz Gonçalves da Silveira,
destacou que, considerando os poucomais de
222mil habitantes da região, o efetivo de 252
homens é igual a um policial para poucomenos
de 882 habitantes. Segundo o comandante,
a PolíciaMilitar está trabalhando para que
este número chegue a um policial para cada
500 habitantes, enquanto a recomendação da
Organização das Nações Unidas (ONU) é um
policial para cada 250 habitantes.

Roubos
Os registros da Polícia Civil contabilizam
170 furtos de automóveis em 2011 e 145
ocorrências até o dia 24 de outubro de
2012. Damesma forma, ocorrências no
comércio, que alcançaram 225 no ano

passado, este ano acumulam 269 furtos.

Quanto às residências, o número passou de
333 furtos em 2011 para 269 este ano. Como
se pode observar, os números não estão tão
assustadores. O que chama a atenção é o

número de registros de estupros, que passou
de 41 no ano passado para 57 ocorrências
este ano. O delegado Uriel Ribeiro atribui
este crescimento à mudança na legislação.

Boletins de
." .

oeoeeeneras
. Em 2011 foram registrados 10.912 boletins de
ocorrência pela PolíciaCivil. Este ano, até o

dia 24 de outubro, o número estava em 8.590.

Flagrantes, inquéritos e termos circunstanciados
não mostram um crescimento preocupantes
na comparação de 2011 com 2012.

Errata
Diferente do que foi publicado na página 19 da edição de on

tem, o cargo de Márcio Ribas é de gerente de Trânsito e não
diretor. O nome correto do vereador de Schroeder citado na

coluna Plenário da edição de ontem é Valmor Stricker (PMDB).

Comarca de Jaraguá do Sul / 1" Vara Civel. EDITAL DECITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS. Execução PorQuantia
Certa Contra Devedor Solvente nO 036.11.010735-2. Exequente: Vision SC Distribuidora de Produtos e Medicamentos LIda.
Executado: Supermercado Centrqsul LIda. ME. Citando(a)(s): Supermercado Centrosul LIda. ME, CNPJ 13.373.810/0001-35.
Valor do Débito: R$ 4.415,05. Data do Cálculo: 19/09/2011. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como CITADA(S) para, em:3 (três) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento
do principal; acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora
de bens do executado. O executado poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
do término do prazo da citação. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital,
o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei. Jaraguá do Sul (SC), 02 de
outubro de 2012. Leandro Katscharowski Aguiar - Juiz de Direito .
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Comomotivar o sócio

Iniciar a sociedade com al

guém é igual iniciar um ca

sarnento, no início é só festa,
mas com o tempo as diferen

ças vão surgindo, e neste mo

mento as arestas devem ser

aparadas, mas ... A teoria sobre
relacionamento profissional
ou pessoal é fantástica, mas

a prática deixa a desejar, por
estemotivo devemos entender

que a sociedade entre amigos,
parentes e desconhecidos,
deve passar por alguns proce
dimentos essenciais como:

Respeito: evite conflitos den
tro da empresa, o sinal que você

passa para os colaboradores é
ruim e enfraquece tanto o negó
cio, quanto o ambiente.

Comunicação: o princípio
fundamental da gestão de negó
cios é a boa comunicação, feita
de forma construtiva, buscando
sempre amelhoria.

Delegar funções: se você
chamou alguém para ser sócio

de sua empresa, há algum mo

tivo, portanto delegue funções
e atividades, não sobrecarre

gue a sua gestão.
Conhecimento multidis-

.

ciplinar: quando procuramos
um sócio, sempre estamos em

busca de uma pessoa que pos
sua conhecimento que atenda
as necessidades da empresa e

do negócio, já que fatores como
este fazem a diferença.

Indiferença e ignorância: de
vemos demonstrar união, res

peito, humildade e compreen
são. Ouvir as pessoas e buscar

ações de melhorias, pois somos
humanos e cometemos erros,

sempre na busca dos acertos.
Crescimento e inovação: a

empresa precisa de motivação
e de negócios para continuar

funcionando, portanto o cres

cimento é inerente a todo negó
cio, desde que bem gerenciado.

Marcos lIssi, consultor

Com,partilhe a sua opinião. 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

'/11'i
-, o poder dos safados

Chega, passamos do tolerável. Ordinários e or

dinárias tomaram conta das salas de aula, isso
tem que ter um basta. Nos velhos filmes de cowboy
dos americanos, os vaqueiros ao entrar nos saloons
eram obrigados a deixar seus revólveres na porta
ria. A mesma coisa deve ser adotada entre nós nas
escolas. Vadios e vadias que fazem uso continuado
do celular em sala de aula - em "conversas", jogos
e troca de mensagens virtuais - devem obrigatoria
mente deixar o telefone na portaria do colégio ao

chegar para as aulas.
Esses "índíspensáveis" instrumentos da mo

dernidade estão sendo usados em sala de aula para
infernizar a vida dos professores. Usam dos telefo
nes para todo tipo de distração ou para flagrar pro
fessores em reprimendas contra algum indiscipli
nado. Alguém tem que bater na mesa e coibir o uso
dos telefones,

O curioso é que nas escolas onde foram cogitadas
as câmeras de vídeo em sala de aula para dar garan
tias de ordem e "segurança' aos professores, pais de
vadios e de vadias encresparam o cabelo, disseram
que não, que é desrespeito à privacidade dos alunós.

. Mas para os filhos deles usar do celular contra os pro
fessores acham perfeito, normal. Hipócritas. -

Tem que haver câmeras em salas de aula, sim.
Os professores estão sem defesa diante dos pive
tes, não raro, bem-vestidos, filhos de pais de ar en
tupido e de mães metidas a ser alguma coisa ...

Ou a razão é dada sempre e incondicional
mente aos professores ou a falência deste país vai
acontecer bem antes do previsível, sim porque
estamos com os dias contados. Não temos ordem
em nenhum segmento emuito menos progresso. É
ordem e progresso já ou a tumba. Safados de sala
de aula têm que saber que o são e devidamente pu-

nidos. - Ah, mas a tua linguagem é muito dura, Pra
tes! Dura é a vida dos professores, mal pagos, xin
gados, surrados e sem voz. Clara, não nos colégios
militares, os únicos onde há ordem e progresso.
Entreguem os celulares, calem a boca e estudem
como devem, safados!

Poder
Num jogo de futebol, o árbitro tem o poder sobe

rano, o que ele decidir é lei. Omesmo deve ocorrer em
sala de aula, onde o "árbitro" é o professor. Ele deve
ter aautoridademáxima, inconteste. E os professores,
que tão bem se unem para fazer greve por salário, que
façam uma greve para retomarem o poder em sala de
aula. Duvido que alguém os possa contestar se eles se

unirem, duvido. Unam-se, professores e ponham na

rua os alunos que não prestam, como um árbitro faz
no futebol com os indisciplinados.

Faxina
Frase da Ivete Sangalo: - "Arno uma faxina.

Adoro água e sabão. Adoro um rodo. Quando vou
a ummercado sempre compro um rodo diferente".
É muito fácil dizer isso, Ivete, fazendo faxina lá de
vez em quando; quero ver dizeres isso tendo que
limpar a casa e cozinhar todos os dias, sem empre
gada, quero ver. De vez em quando, até eu gosto de
lavar o carro ...

Falta dizer

Sujeito matou uma garota de lq anos num as

salto em São Paulo e na delegacia disse aos repór
teres que é isso o que acontece com quem reage ...
Na minha delegacia eu diria a ele que os dentes

que ele acabara de perder era o que acontece com

quem assalta e mata...

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

• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380· 9161 4112·Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

Emendas alteram
-proposta de nova lei
Uma das sugestões muda ítem sobre servidor

público demitido por processo administrativo

JARAGUÁ DO SUL basear seu parecer juntamente
com a revisão do projeto origi
nal. Leutprecht informou que

'oprojeto que institui a lei da foram propostas três alterações
Ficha Limpa para cargos ao texto, todas referentes a no-

.

comissionados do Executivo. e menclaturas.

Legislativo em Jaraguá do Sul "Duas delas apenas alteran
foi retirado da pauta da sessão . do a expressão 'Lei Comple
de ontem depois que os verea- mentar', retirando-se a palavra
dores Jean Leutprecht (PC do B) 'complementar', ficando ape
e Natália Petry (PMDB) propu- nas 'lei', e a outra substituindo
seram emendas ao texto, proto- 'ou' por 'e' no item 9 do artigo
coladas horas antes da sessão. 1 ", disse o vereador.

Com isso, o projeto não No projeto original, o item

pode ser votado e as emendas a que se refere Leutprecht diz
agora serão apreciadas pela Co- que ficam impedidos de serem

missão de Legislação' que deve nomeados aqueles que forem

................................................... ", .........

Verônica Lemus

demitidos do serviço público
em decorrência de processo
administrativo ou judicial. Com
a alteração, a nomeação ficaria
vedada a quem, além de ser de

mitido, também for condenado

judicialmente.
Segundo Natália Petry, uma

das autoras do projeto original
e que recentemente foi exone
rada do quadro de servidores
da Prefeitura, a emenda foi pro
posta com o objetivo de promo
ver a isonomia em todos os ar

tigos já que os itens vedariam a

nomeação para quem for con
denado judicialmente e isso
não aconteceria em tal item.

liA proposição é fazer com

que haja julgamento judicial
também e não seja apenas uma
decisão administrativa.

FABIO MOREIRA

MUDANÇA Vereadora Natália Petry (PMDB) foi
uma das autoras das emendas ao projeto original

•

• •
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na loja Colombo mais próxima de você ou pelo
0800 642 4242, você ainda ajuda a APAE �da .

sua

cegião. Acesse www.colombo.com.prlbor)
regulamento e partidp

TEUVENDAS

0800 642 4242
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'vereadores
�oi,agroyado n� sessão
de.segun;da:'ferra, dia.2 ."

o'requerimento da Mesa, '"

Diretora do Legislativo de ':
,

/. Mª�sarID1du9�'�para'clji,a�ã I'

, da galeria, dos vereadores íque .

será instalada na escadade
, ),

" acesso à Câmara deVereadores. ,I
k/i:- ·1 ',;�,

' ,�"
. ",. .'

"

Na galeria estarão togÓs os
vereàdores 1as legislaturas
desde 1963. A inauguração vai
acontecer nodia elo ani:versátio'

. ,

dom'unicípio,'ellf 11 de
','

'nove:mbro (u!n domin�q) às 9h..

, _,

Nilson Antonio - Interino
2106.1923 I nilson@o,��rreiodopovo.com.br '

"-

.'

. \

.Bens .vâo 'a 'leilão. .. .......

A Prefeitura de Guaramirim vai leiloar do mandato, o secretário negaque os

.li..l6 lotes de equipamentos e bens no valores obtidos com as vendas sejam
.

dia 12 de novembro, às 8h30, na Câmara
.

destinados ao pagamento de dívidas do

de Vereadores. Entre os itens colocados município. "Os recursos de-leilão não -

à venda estão veículos fabricados entre podem ser utilizado 'para despesa de

2002 a 2010, dois caminhões e Uma patro- manutenção", explicou. ,

la. O prefeito eleito Laura Frõhlich (PSD) O futuro' prefeito Laura Frõhlich
não gostou da atitude do atual prefeito; . (PSD) disse que ficou descontente com

O secretário de Administração e Fi- a atitude de leiloar os bens. Ele afirmou

nanças, Rolf Werner Antonius Júnior, que iria utilizar alguns.materiais na nova -

disse que, o leilão já estava agendado . gestão, como por exemplo, a patrola.
há alguns meses. Conforme ele;' o mu-' "Tinha planos para alguns veículos. En
nícípío adquiriu seis: veículos novos e. treeles uma patrola que seria disponibi
por isso a prefeitura vai leiloar os atuais. lizada para 'a Secretaria da Agricultura".
"Servirá pé!ra limpar o pátio, pois tem ,Entretanto, o secretário Antonius Júnior
máquinas e veíçulos que estão parados confirma que a máquina é considerada
hámuito tempo", relatou. ' "sucata" e que não teria utilidade para a'

Mesmocom este leilão na reta final
.

administração.

P SIlO. vel'DO.
Mesmo que o prefeito eleito de Guaramirim Laura Frôhlich (PSD) .

não confirme,"existe a possibilidade do PPS estar se aproximando da
nova gestão. Na negociação entraria asecretaria de Desenvolvimento.

,

Econômico e a presidência da Câmara. A secretaria deve ser liderada.
I

. rorMoacir José Mafra, o Zu�o, (PPS). Já no parlamento, o vereador
eleito Juarez Lombardi (PPS) 'pode receber os votos dos aliados.de
Fr?hlich para ser o novo presidente da Casa.

.

Em Schroeder
o presidente do PSDB de

Schroeder, RudibertTank,
coordenador da campanha
do prefeito eleito Osvaldo _,.

Iurck (PSDB), disse que
os secretários devem
ser indicados no mês de
novembro. Segundo ele, Iurck .

""

está tratando pessoalmente
deste assunto. Tank disse

ainda, que na nova gestão
deve ser criada a Secretaria

deAssistência Social.

-:

Servidores
Quanto ao nome dos

'

secretários, o presidente
tucano Rudibert Tank diz

que é possível que algum
,
funcionário efetivo ocupe
um cargo no pnmeiro
escalão. "Temos vários
servidores de carreira'
muito bem 'qualificados
para assumir um cargo da'
linha de frente", disse.

. Não é que eu

seja contra (o
.

convênio). Desde
que a legislação seja '.
obedecida e Se for

bom para a população'
. eu serei a "favor.

'. , Vereador!!.> José Ós-rur
ROIL1Clli '(PIfO/I), ern

referencia ao convênio
entre omunicípio de
lWas�arandub!l e o

Instituto AdODlUl'all de
Assistência à Saúde.

Composição
do Governo
o prefeito eleito.de .'

Guaramirim Lauro Frõhlích

(PSD) se reúne' esta noite
com os partidos que compõe

,

a aliança vencedora nas
eleições paradiscutir sobre
possíveis integrantes para o

.

primeiro escalão. Conforme
acordado entre a coligação,
cada partido vai indicar
dois nomes paraque Lauro
Frõhlích tenha opção de
escolher um. A previsão é
de que esta semaIl:a seja "

divulgada a composição de '

parte do secretariado.

J J

,I"
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.

/" OS pais e a comunidade em ge
.....

ral é que há à possibilidade de
adequação das datas previstas

A�e�ar de �e�e� iniciado� no ínícíalmente pelo
.

calendário",
último dia 29;· as matncu- concluiua gerente.

.las para novos' alunos da rede
.

NaEscola de Educação Básica
estadual em 32 .unidades da . Abdon Batista, no Centro.as ma-

· região não foram colocadas em" trículas para o primeiro ano do
prática em quatro unidades de Ens�o Médio serão realizadas. Matríícula'S.

Iaraguá do Sul. As escolas Ab-. =, na primeira semana de novem-
' Na Escola de Educação Bá- espera de uma vaga para para

· don Batista, Holand Marcelino bro (vejaquadro). Pai trabalhar
.

,

dia9
. sica Iosé Duarte Magalhães, na' o filho de 14 anos.

Gonçalves, RolandHarold Dor-. caril a educação em horário inte- .

.

COD1eçatn. ., r Barra do Rio Cerro, a distribui� . No . inícío da manhã' de

nbusch e Euclides da Cunha gral no programa Ensino Médio Nas escolas dé educa- ção de senhas é dos horários segunda-feira, Elenir telefo-

definiram o próprio calendário. Inovador, a escolaAbdon Batista
" ção básica Roland Harold ' de atendimentos aos cerca 120_ nau para a unidade escolar e

após reuniões CDm· às Asso- preferiu adotar um período dife- - Dornbusch e Euclides 'da
. .-.. pais que já aguardavam na fila mesmo com os profissionais

dações de Pais' e Professores e rencíado para as matrículas dos'
.

. Cunha asmatrículas para.
'.

começou às 5h de ontem. Até afirmando que havia vagas su- .

deverão atender a éomunidade novos alunos.' Segundo a asses- os novos alunos aconte- ','

.

as
.

8h30, restavam 114 vagas' ficíentes, ela decidiu ir para a

durante a primeira quinzena de sara pedagógica Lilian Derettí, as cerão nos dias9 e 12 de \ ,.' para o prinieiro ano do Ensi- escola e lá ficou aguardando,
'novembro, entreos dias 5 e 14. escolas têm a liberdade-para ela- . novembro eo atendimento ";. no Médio, 34 para o' horário ""sentada. em um dos. bancos·

'Nas demais· escolas da re- 'borar seus ·horários. "Devidaoà aos pais iniciará às 7h30. da manhã e 80 para o turno
'

próximos à secretaria. Elenir

gião,., as datas, das
-.
matrículas :alta demanda e a quantidade li- Uma das maismovimenta- "

- vespertino. Das 7h30 às áh30, "recebeu a senha de número

contIn�am corno foram de-. .mitada dê vagas, aderimos a um .dasda regíão, na Escola·de ":'
a cada 1Ómin, duas matrículas

.

sete eefetivou matrícula apro-
terminadas pela Gerência. de

.

horário diferenciado para queos Educação Básica Euclides 'eram realizadas 'e 168 fichas' ximadamente às 8h30 de on-

Educação do Estado eseguem país que não conseguiremvagas daCunha, em Nereu Ra- já haviam sido entregues .. O tem, cerca de 24 horas depois
até o dia 5 de novembro. De tenham tempo paraprocurar ou- .

mos, serão'�bertas 50-�agas atendimento por senha deverá
. de chegara unidade de ensino.

· acordo com a gerente de ensi-
.

tra instituição. As demais escolas .' para O primeiro ano do En- continuar até amanhã. As .ma-· De acordo com a, diretora

no da SDR de Iaraguá 'do Sul, �êm a obrigação de atender a de-
.

.

sino Fundamental, sendo trfculasserão realizadas até o da escola, Rosangela Hansen

Lorita Karsten, a .determinaçâo
.

manda'restante", explicou.
.

25 em cada.período, e para
.

dia 5 dé novembro: '.' Kreutzfeldt, nãohavíanecessi-

para todas as escolas da rede Para o Ensino M'édio Inova-' 'o'primeiro ano do Ensino
-

..
,

,

'. Após 't entrega das senhas,
.

dade de os pais se anteciparem
estadual de Santa Catarina 'é a _ dor serão abertas cinco novas Médio, de-25 a 30 vagas. apenas cinco mães aguar- e procurarem a escola'ainda

adoção de um período único de turmas com média de 35 alu- . Na escola Roland Dorn- davam o" atendimento .reco- '. no domingo. -
"Não "adiántou

.

matrículas, . previsto dentro.do
.

nos cada, totálizando '175 va.: busch, na Barra do Rio Mo- meçar. O restante, após a ga - dizer que teríamos vagas para
calendário escolar. gas, Para o segundo ano do Íno-' lha, a diretora Eunice StÍ'e- rantía dás vagas, voltou para' "

todo mundo", observou,
Porém, de acordo com as

.

vador e para o terceiro ano do be alegou que o calendãrío casa para retornar.depois, no' Para as turmas dos' segun-
características das' comunída- Ensino Médio' Regular, as vagas de rnatrículas foi alterado. "

.

horário marcado. As ,cinco'· dos e terceiros anos do Ensino
j des atendidas, por cada, uma " disponíveis serão apenas para . a pedido dá comunidade, mães que ficaram, 'por mora-Médio., "a unidade. não tinha

das escolas, algumas exceções �. preencher as turmas já exís-
"

após reunião e assembleia rem longe, perceberam 'que a

.

vagas disponíveis para os tur-
.

acontecem. "Apenas. em. casos tentes. O atendimento aos pais' com os pais dos alunos e
melhor alternativa era esperar nos matutino e vespertino. A

especiais,' diante de algumas começara às 6h e se dará por -com a Associação de Pais e.
.

por ali mesmo. "Seria 6 tempo expectativa é a de que após os
especificidades e apôs a deli- ordem de chegada, a-partir da ... Professores (APF) ..

' de voltar para.casa e retornar", primeiros meses de- 2013, no-
beração em assembleia com distribuição, de senhas. A decisão foi comunica- afirmou Guilhermina Iesuf-

.

vas vagasapareçam, Um novo·'·
Na Escola de Educação Bási-

./

da à Gerência de Educa-" no. Além -dela, Elenír Tereza período de matrículas será

ca Holanda, Marcelino,Gonçal- ção. Para o primeiro ano' da Silva,' de 47 anos, do bairro aberto entre os dias 4' e '13 de

ves, na ilha daFígueíra, as ma- do Ensino Médio, onde há' Iaraguá '89, também' estavaà fevereiro.
.'

trículas também acontecerão. maior procura por vagas,':
•

f fora-do prazo-determinado (veja foram abertas três turmas

quadro). A direção ainda não com média de 35 alunos;
tem uma definição do, número com aproximadamente

\

de vag�s disponíveis pata os no- 105 novas vagas.
.

vos alunos" uma vez.que o total A instituição será abertá
depende do resultado dos pro- às 4h30 para que os pais

.

cessas de renovação -dos cadas- .

possam se organizarém
tros dos alunos jámatriculados. fila. 'De acordo com a dire- .

.

A renovação das matrículas será' . tora, não serão distribuí-
. realizada na próxima semana.. 'das fichas ou senhas .

• • , ! • , • � •• M , ", .... ' '... • t ' • , •• , •• , • � � , 1 •• , T \ • , < •• , •• I , , , •
. , • , • �. • • �

'ui

Nem todasas
escolas seguem

.

. ,

'o calendário'.
- ./

. . ,

Em quatro unidades estaduais de [araguá do
Sul os períodos de inscrições foram alterados

-

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Em casos' especiais,':
diante de algu�as
'especificidades e
apenas é que há a

.

.possibilidade de

adequ'_'ção das
datas previstas.

,

Lorita Karsten,
, gerente'dQ···Eduea��o

, ..

. '

I 4

ESPE'RA. Elênir fic!lu quase 2� borás na rda'para.garaD.tir.�trícula do rllho·

enda
. 'Filas,mas sem confusão.

.
' ..

. o período das lIlatr·ículas nas. escolas
.

. que lIludaram o'calendário:
• RolandHaroldDombush:matrículas para os alunos .

' .. novos nos dias 9·e 12 de novembro.
I�' • Escola de Educação B�i�aAbdonBatista: dias 5, 6 e 7 de

. novembro. '
.

.

\ "

• Escola de Educação Bãsíea Euclides da Cunha: dias 9 é 12 de
novembro

• EscolaHolandoMarcelino Gonçalves: diass, 10, 11, 1,2, 13 e 14

: \ t'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Coral infantil seapresentanoSesc
O anfiteatro do Sesc Iaraguã ficou lo

tado de crianças ontem de manhã. Elas
estavam .por Ioda parte: na plateia, no
palco e até mesmo no camarim, se pre
parando. Às lOh, as luzes diminuíram
.a intensidade, o público silenciou e 35

pequeninos surgiram no palco, prontos
para interpretar a fábula "A Cigarra e a

Pormigá"
I

Na lateral do 'palco, a professora de '

Música do Centro Educacional Carros- .

sel, de Guaramirim, Elisabeth Mueller,

criava a melodia com o violão e dava o

tom para o coral cênico formado pelos'
alunos do 30 ao 50 ano da instituição.

O grupo está ensaiando desde agosto
e já levou a peça a quatro escolas. "Existe
uma receptividade muito grande, pois é
um espetáculo feito por crianças e para
crianças", disse Mueller,

A próxima apresentação acontece na
manhã de hoje.às 9h15, no anfiteatro do
Sesc Iaraguã, rua Jorge Czerniewicz,633,
bairro Czerniewicz. A entrada é gratuita.

MAIS DO QUE
UM INGREDIENTE,

É UM TOQUE
DE MESTRE.
.............. ("..·d.v') .

www.amoselecta.com

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

Bárbara Elice

noite desta quar
ta - feira será de

surpresas na Bi
blioteca Pública
Rui Barbosa de

1araguá do Sul.
As histórias mais fantásticas
vão sair dos livros e ganhar
vida na imaginação dos espec
tadores. Esse clima deve du
rar todo o mês de novembro,
durante as apresentações do
10 Circuito de Contações de

Histórias, em Iaraguã do Sul. A
abertura acontece nesta noite,
às 19h, em uma roda de con

versa com o contador de his
tórias Sérgio Carneiro Bello. A
entrada é gratuita.

O objetivo do circuito é in
centivar a leitura e convidar as

pessoas a visitarem a bibliote
ca. Para isso, estão programa
das 35 apresentações de sete

grupos e artistas catarinenses
convidados. O evento é um

projeto da Cia. Sandra Baron,
de Jaraguá do Sul, em parceria
com a Biblioteca Pública Mu

nicipal Rui Barbosa. "São histó
rias inteligentes sobre o nosso

folclore e o imaginário popular.
Os adultos e as crianças vão se

sentir bem. Esperamos um pú
blico bem eclético.", comentou
o produtor Fabio Prates.

A escolha dos contadores
ficou a critério de Sérgio Car
neiro Bello, que trabalha como

contador profissional de histó
rias, tem estudos na área e atua

no movimento de revitalização
dessa arte. Para Bello, .a narra
ção oral tem papel fundamen-

tal no desenvolvimento infantil
e na formação de leitores. "Hoje
existe uma retomada dessa cul
tura, com o acréscimo de ins
trumentos musicais e adereços
cênicos. Nós retomamos a con

tação como arte e a colocamos
no palco", disse.

Segundo Prates, as apresen
tações são abertas ao públi
co, mas a aposta é no público
infantil. Para as escolas que
confirmaram presença, a or

ganização vai disponibilizar o

transporte das crianças.

Todo ouvidos

O lo Circuito de Contações
de Histórias é um evento inédi
to na cidade, mas não é o único

quando o assunto é incenti
vo à leitura. Todos os meses, a

Biblioteca Pública Municipal'
Rui Barbosa promove sessões
de contação. Além disso, neste
ano, o circuito ainda deve se in

tegrar aos projetos "Livro Livre"
e "Projeto Casulo", ambos pro
movidos pela Fundação Cultu
ral de Jaraguá do Sul.

Na opinião do contador de
histórias Sérgio Carneiro Bello,
Santa Catarina está muito bem

representada em relação aos

outros Estados. Há um circui
to estadual do Sesc, chamado
"Baú de Histórias" que é único
no Brasil. "Formamos uma ver
dadeira rede bem articulada,
pois temos bons contadores
em todas as nossas regiões", co
mentou Bello.

*A programação completa
você confere no portal
ocponline.com.br

Selecta-
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Previsão do Te:mpO
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

São Miguel
do Oeste
....
17° 25° Joaçaba

....
14° 23°Chapecó

....
14° 24°

Chove e

refresca
Hoje a nebulosidade
varia e o sol aparece em
boa parte do Estado,
mas persiste a condição
de pancadas isoladas de
chuva com trovoadas.
Na quinta-feira a

chuva fica concentrada

especialmente na faixa
norte do Estado, do
Oeste ao Litoral Norte.
A temperatura diminui
um pouco.

Lages
....
17° 23°

J
�,

Instável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

;S .J
Nublado Chuvoso

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

do vento relativa (%)
• 6h Oeste 8km/h 68
• 9h Oeste-Sudoeste 6km/h 71
• 12h Sudoeste 8km/h 53
• 15h Sudoeste 6km/h 42

20mm

80%
• 18h . Leste 9km/h 52

de possibilidade
• 21 h Leste 9km/h 82 de chuva,

Humor
Na sorte
A certa altura da aula, a professora de português ouve um zum-zum-zum

no fundo da classe e dispara:
- Joãozinho, me diga dois pronomes!
- Quem? Eu? - diz ele, levantando-se.
- Muito bem! Pode sentar!

Sudoku

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.

o
.ca
""
::s
-

O
cn

Joinville
T •
21° 30°

Jaraguá do Sul
T •

.0" 19°28°

Rio do Sul
... .
19° 27°

Blumenau
....
20030°

Florianópoli
.....
200 29°

MINGUANTE 7/11

CRESCENTE 20/11

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Previna-se!

/
" 4

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 23°C

SEXTA
MíN: 14°C
MÁX: 22°G

SÁBADO
MíN: 12°C
MÁX: 22°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 4h13: 1,5m
• 16h: 1,3m
• Baixamar
• 8h39: 0,2m
• 20h43: Om

Itajai
• Preamar
• 2h55: 1,2m
• 14h55: 1m
• Baixamar
• 7h27: 0,3m
• 19h46: 0,2m

Frorianópolis
• Preamar
• 3h02: 1,2m
• 15h02: 1,1m
• Baixamar
• 7h24: 0,3m
• 19h23: 0,2m

Imbituba
• Preamar
• 1h49: 0,7m
• 13h23: 0,6m
• Baixamar
• 8h41: 0,2m
• 20h39: 0,1m

NOVA 13/11
Tábua

das marés

CHEIA 28/11

,

HORIZONTAIS
1. Bolinho muito leve, feito com massa fermentada
2. Sigla de uma importante agência nova-iorquina de notí

elas I Fazer correr (um líquido) devagar ,e em pequena
quantidade

3. Desenho animado que satiriza a cultura e a sociedade
norte-americanas

4. Lugar que oferece segurança e proteção 10 fim de ...
Goethe

5. fruta-da-conde fConjunto de habitantes de uma nação
6. Qualquer esboço ou projeto gráfico de uma página de

jornal ou revista, de uma capa de livro etc.
7. Uma marca de biscoito de chocolate do tipo wafermui

to consumido I Debilitada, frágil
8. O astatínio I Alinhar, dispor em simetria
9. (Fam.) Pessoa, animal ou coisa bonita e graciosa I As

iniciais do cantor e compositor Renato (1960-1996),
do grupo "Le.gião Urbana"

1O. Qualquer via de transporte. terrestre
11. Maneira I Voz imitativa de uma explosão
12. Pronome demonstrativo feminino I Polvilho de man

dioca usado na feitura de tapiocas, mingaus, bolos
etc.

13. Ministério do Planejamento e Orçamento / Um raío de
múltiplas aplicações. 12

VERTICAIS
1. A atriz norte-americana Sarandon, Oscar por sua per

formance em "Os Últimos Passos de um Homem" I
Sopro brando e interrompido

2. Pedra calcária formada por pequenas esferas em for
ma de ervilha I Sigla de uma das maiores universida
des brasileiras

3. Queijo de leite de vaca, originário de um estado da re

gião Sudeste! Realizado, pronto
4. (Ingl.) Ato de passar uma cena novamente I Nascida

em Moscou ou Perm
5. (Interj,) Está certo! I Doação feita pelos fiéis em certos,

atos litúrgicos
6. Vazio I livrar de impurezas, escórias ou sujeira I As

iniciais da atriz Antonelli
7. Entrar em comunicação com / A seguir
8. Par de varetas usadas para levar a comida à boca, na

culinária japonesa I Grande quantidade de. peixes
9. Terminação dos verbos da segunda conjugação I

Crescer, lançando (uma planta) ramos em todas às
direções,

2 3 fi4 7 9

3

II
II

II
.

II
fi II

II

II
II

4

5

7

8

13
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Universo TPM
\

Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

o universo
feminino
está aqui!
Acesse o blog:

,

Curtinhas

3) Meu irmão no Equador
sentiu um tremor no

quarto do hotel. Desceu
I até a recepção e,.ouviu
o funcionário dizer,

.

calmamente, que só
os andaresmais altos
sentiram. Tão normal

quanto'chuva em. Jaraguá?

Retratos da vida
Decidi ir ao supermercado a pé, dar aquela caminhadinha

básica. Simples, hein? Seria simples se eu não tivesse ido

ao supermercado mais longe, se não tivesse comprado mais do
que deveria (e se mata com as sacolas), se não tivesse negado
uma caroninha da vizinha (teimosa, pensa que, sefoia pé,
volta a pé!) e se não tivésse pegado aquele aguaceiro no meio

do caminho... Vai quererficar em forma, saudável, né? Toma!
,

E O flash
Cabelo com franja. Além do
clássico cabelo escorrido
com franjinha superlisa,
dá pra arriscar uma franja
em cabelos mais rebeldes,
deixando-a bagunçadinha
com estilo, escovando quando
quer que fique lisinha, ou
prendendo com tic- tac ou
tiara. Franja é flash!

Coisas da net (Via Facebook)
tJ que queremos'????

Comendo pizz<l,
churrasc r r'gadeir ,
cachorro q en e e

tom.ando cerve-'aUlt

Emogrecerun

Como?????

,
/

Conselheiro amoroso
P: Não sei bem como dizer ao meu namorado de 4 meses que
não quero mais continuar a relação, porque penso em voltar

para o ex, que estáme propondo tentar novamente. Como fazer?
R: Conversa franca é sempre a melhor saída. E nem

pense em deixar os motivos escondidos, pois será pior
quando ele a ver com o ex pelas ruas. Amelhor coisa é ser

sincera, sem florear ou querer agradar. Basta dizer o que
quer e o que sente. Pode parecer cruel e frio, mas ainda
é a melhor forma de terminar a relação!

z:P
Dedique-sea
alguém hoje.

Dica da vez
A dica da vez é para as viciadas
emmoda e lançamento de
tendências: acompanhar os
últimos desfiles do São Paulo
FashionWeek, que encerra
amanhã, e correr pra espiar tudo
o que rolou no evento. Dá pra
vislumbrar tudo o que vem por
aí no próximo inverno.

I ,e r
Acabar o gás quando você está
cozinhando. Queimar o chuveiro quando
você está no banho. Acabar a bateria
do celular durante aquela ligação
importante. Sair o sinal da TV
por assinatura no finalzinho
do filme. Essas coisinhas trash

que a gente diz que só
acontecem com a

gente! Trevas!

Divã com
KátiaA. Ors

Onde trabalha e o que
faz: sou estudante
de psicologia. Eu

, sou: justa, corajosa e

determinada. Homens
são: uma parte das

mulheres, cujos
defeitos devemos
aceitar. Mulheres são:

guerreiras. Se meu
relacionamento fosse
um ritmo seria: um

sertanejo no estilo
"entre tapas e beijos".
com mais beijos do
que tapas.Desço do
salto quando: querem que eu faça algo que não quero.
Para me ganhar basta: falar a verdade. Se eu fosse
celebridade seria: Cláudia Raia. Roubaria o closet de:

Sandy. Meu coração bate mais forte quando:me falam
coisas bonitas. Eu sou ótima em: dar conselhos. Eu sou

péssima em: cozinhar. Uma noite perfeita pede:um bom

jantar. Um casal apaixonado precisa: de cumplicidade.
Com 50 reais eu: encho o tanque do carro e vou pra
praia. Com ummilhão de reais eu: compraria uma
fazenda e iria me aposentár,

I {:,1 •
I .: �
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Moa Gonçalves
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Laboral'orio
1enzi

Dica de quarta-feira
Que tal reunir a turma e dar aquela passadinha na
Cafeteria Doce Pimenta? Os amigos Sidnei e Marli,
donos do pedaço, estão exagerando na qualidade
e nas novidades. Outra coisa, se você lembrar, diga
que viu a dica na coluna do Moa e quem sabe você

ganha um descontão. Que tal, hein?

IS09001

'Bom dia! Humor!
Chefe compreensivo
O funcionário para o patrão:
- Chefe, eu queria que o senhor me liberasse amanhã de manhã.
É por causa daminha mulher. Ela quer que eu vá buscar amãe'
dela para passar o fim de semana lá em casa.

- Olha, tem muita coisa pra fazer aqui no escritório e eu não vou·

poder liberar você amanhã ..

- Obrigado, chefe. Eu sabia que podia contar com o senhor.

J:)om dia urbesorriso, bom dia
DGalo Banzé - o galo mais

querido da "Tifa da Pólvora!
Banzé para variar, amanheceu!
Hoje é quarta-feira, último dia
de outubro. Lá seforam dez me
ses do ano. E amanhã já é vés

pera de mais um feriadão. Eba!
Nossa, como o tempo passa râ

pido,"não? Rápido ou devagar
vamos começar o dia pensan
do sempre muito positivo, ok?
Mas antes de começar a coluna

que será lida pormais de 20mil

pessoas, quero deixar uma frase
bem legal: "Há pessoas que cho
ram por saber que as rosas têm

espinho. Há outras que sorriem

por saber que os espinhos têm
rosas"!Machado deAssis

Casal
O casal Érico e Maria Luiza Todt está vivendo uma das fases mais
bacanas de suas vidas. Aos lados dos filhos e amigos, sorveram
mesa animada no último domingo, em Balneário Camboríú.

Maria, sempre linda, era sorriso pelos quatro cantos da orla mais
charmosa do sul do país. Érico, idem! -

Pensando bem
Ser bom não é sinônimo de ser idiota. Ser bom é uma virtude que

�

alguns idiotas não entendem.

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

centro· Jaraguá do Sul - se

MAURICIO HERMANN

EMPÓf?tO DAS PEOPAS
�.

BIPADA

Cyntia Regiane,
do O Correio
do Povo, no

happy hour do
Madalena, dá

pausa e confere
os recadinhos

47 3370-8849
Rua Olivio Domingos Brugnago, 555
Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

www.emporiodaspedras.com.br

Se você não
executa suas

ideias, elas
morrem.

RogerVon
II �., UI
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Nas rodas

Retorna na próxima
semana.

• Cacá Pavanello, mesmo
no estilo duro na queda,
não esconde de ninguém
que pretende continuar
à frente do futsal de

Medida certa
O badalado chef Tato Branco,
depois de bater na casa dos 117

kg, medir 127�m de abdominal
e arrumar um peitoralmaior
que de "Fafá de Belém", resolveu
encarar a dieta do "Medida

Certa", programa exibido todos
os domingos pelo Fantástico,
com Ronaldo Fenômeno.
Cifras para lá, contrato para
cá, a coluna do Moavai
acompanhar semanalmente
o bom vivant e divulgará o

resultado. Fiquem de olho.

Garage
Já os convivas de a

"Garage" foram convocados
extraordinariamente para
mais uma edição do famoso
senadinho de Iaraguá, dia 14

de novembro.

Grupo de risco
Para quem interessar possa, no

Brasil, 12 milhões de pessoas
têm. diabetes e a doença atinge
cada vez mais os adolescentes,
que mantêm uma alimentação
à base de muita fritura e são

sedentários.

moagoncalves@netuno.com.br
.

DIVULGAÇÃO

.

GENTE BOA Daniel Nascimento é destaque na
Revista NossaWeekend, do último final de semana

MAURICIO HERMANN

"���l�tJ
Rua Barão do Rio Branco, 41 - Cenlro

Fone (47) 3371-2662

INAUGURAÇÃO A gerente operaeíonal
da JJ Sul Transportadora, Fátima Rausis,
e o marido Rafael Marcelino� sábado na

inauguração da nova sede da empresa

• Luis Carlos Bruns, bom
amigo dos tempos idos, no
finde deu uma esticadinha até
Bnseada: Foi almoçar com a

Jamil"

.•Z:in .

.

ia já prepara
tempero do churrasco pafà
comemorar no próximo dia 12
a idade nova. Vai serfestão.

•Não abandone seu cão.
!iff
.,
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Elyandria Silva,
escritora

Tinha certa ansiedade em ler o livro do

Moacyr Scliar, "Enigmas da Culpa",
porque sempre se quer entender o que
se sente. Ele estava na fila de leituras;
finalmente, chegou seu dia, falei em tom

de desafio para a capa amarela. Sim, era
um desejo latente de querer decifrar os
mistérios que moram dentro da gente,
e essa coisa da culpa está nessa lista. O

que acontece é que se carrega o peso da

culpa por um longo tempo, algum dia
se liberta e, com essa liberdade, vem
a alegria, o alívio e a leveza. No meio
dessa calmaria qualquer imprudência
gera uma nova culpa e o círculo vicioso
reinicia, dia após dia. Um absurdo que
nos domina. Aliás, Sartre dizia que "o
absurdo é a regra da existência".
Numa simbiose existencial eu te culpo,
você me culpa, nós nos culpamos,
eles se culpam. Esta é a conjugação
do verbo culpar, que se configura para
vários acontecimentos na vida quase
todos os dias. Há sempre que se ter

um, ou uma, ou algo, é de praxe, o
nomeamos e apontamos o dedo com

prazer sádico: Fulano, você é o culpado!

o eas

Crônica

A culpa é toda minha!
Precisamos achar alguém para carregar
o fardo pesado de nossas ações, das
inconsequências, das dores do mundo,
daquilo que aconteceu e não deveria ter
acontecido ou, simplesmente, do que
nunca foi. "Podemos conceituá-la como
uma acusação ou autoacusação, por um
crime ou uma falta ou ato inadequado,
reais ou imaginários. Este conceito
tem vários "ou", o que é uma evidência

Numa simbiose existencial eu te

culpo, você me culpa, nós nos
culpamos, eles se culpam.

de imprecisão. Mas imprecisão é uma
constante neste tema tão antigo quanto
conflituoso."
Escritores são companheiros da culpa,
ela e a literatura andam juntas. Dois
exemplos são Crime e Castigo, de
Dostoiévski, e O Processo, de Kafka.
Ambos sinalizam a problemática da

LADO II LADO - GLOBO· 18R
Isabel é foiográfada com Dorleác. Albertinho fala com Isabel na saída

da confeitaria. Laura desmaia depois de discutir com Constância. Eulália
se enfurece com a recusa de Jonas em lançar a campanha contra os livros
no jornal. Jurema doa para Zenaide as' roupas que eram do filhe-de Isabel.
Dorleác chama Umberto para se sentar com ela na confeitaria. Umberto
leva Dorleác ao Teatro Alheira. Assunção conforta Laura. Dorleác convida
Isabel para sair e Diva se entristece. Umberto se surpreende com Dorleác.

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Charlô convence o primo de que não falou com Roberta. Dino fica com

pena de Otávio. Vânia e Juliana mentem para Felipe. Ciça implora que Fá
bio não vá embora. Frô insinua para Carolina que Vânia e Felipe têm um

caso. Vânia é solidária ao sofrimento de Juliana. Fábio promete a Ciça que
não vai deixá-Ia. Lucilene pede para Felipe ajudar Nando. Otávio troca as

xícaras de chá que Olívia serve para ele e Charlô. Manoela ameaça Fábio.
Carolina faz perguntas para Lucilene sobre o relacionamento de Felipe e

Vânia. Nieta implica com Semíramis por causa de Nenê. Roberta se preocu
pa com Nando. Charlô leva Otávio para andar de avião. Juliana não presta
atenção em Carolina e ela se sente humilhada .. Nando sofre por causa de
Juliana. Juliana fala com Fábio na frente de Ciça. Felipe pede para Vânia
contar qual o problema de sua filha mais velha. Charlô obriga Otávio a assi
nar um documento que invalida o contrato contra a Positano.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Érica descobre que Theo vai competir com o cavalo de Elcio. Márcia

desconfia de Elcio. Berna se entristece com Mustafa. Aisha descobre que
sua data de nascimento foi alterada. Raquel elogia Stênio e ele a beija.
Maitê convida Helô para a festa de Bianca. Celso apresenta Deborah para
a esposa. Lívia passa o contato de Wanda para Antônia. Hosanqela cuida
de Jéssica, Irina reclama de mostrar suas anotações para Wanda. Sarila -

prepara Tamar para a visita da família de seu possível noivo. Elcio diz a Ju
linha que Theo suspeita de Érica. Diva pergunta por Lurdinha para Delzuite.
Morena se emociona ao pensar em seu casamento com Theo. Thompson
reclama de Lurdinha. Raquel deixa Emily fugir, mas Lurdinha a salva. Sarila

repreende Tamar por ficar na porta de casa. Bianca chega para sua festa de
divórcio vestida de noiva.

.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

culpabilidade corno fator central na
existência humana, caracterizando
o desespero e o pessimismo, dois
resultados do sentimento como

arrasadores da vida dos personagens
marcantes nas duas obras. Clarice

Lispector sentia-se culpada pela morte
da mãe e exacerba isso em sua escrita.
As perguntas que me movem ainda
não encontraram suas respostas, cada
qual continua seu caminho solitário.

Enquanto isso a vida segue, eu continuo

aqui vivendo e assumindo que a culpa
é todaminha, seja lá pelo o que for!
No meio de tudo isso o importante é

"',

que todos seguem em busca da Terra
Prometida, do Paraíso anunciado, da
vida perfeita que sempre nos contaram

que existia, desde o nascimento, e que
passamos amaior parte do tempo
procurando.
Uma vida de felicidades cintilantes,
tendo como cenário um céu límpido
e campos verdejantes onde crianças
correm e nós, adultos sorridentes,
brindamos uma existência fantástica,
livre das tormentas culposas.

Clique
animal

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

Essas cadelinhas precisam de um lar. Estão castradas, vacinadas e

vermifugadas. Xuxa é mestiça com sharpei e tem porte médio; Cacau
é muito dócil e também de porte médio. htteressados devem ir até a

Geniau Pet, na rua Frederico Vasel, 233 • Barra do Rio Molha
ou entrar em contato através do 3054-3045

ersar·antes
31/10 Cecília Olos

Cecilia Oloskamke
Claudemar Schuster
Dorina Conrado
Eder Zeferino
Gerson D. Zoz

Acilia Kamke
Adriana Berger
Alexandre L. Borges
Arlete Marcia Theilacker

Gilson Bassani
Iria Marquart Krutzsch
Jean Butzke
Jean C. Gaspareto
Juliano Siqueira
Marcia Rogério Vitkoski

Marcos M. Wasch Junior
Maria R. Severino
Marilda A. S. Meier
Mário Dumke .

Matheus Beninca
Nilton J. Moratelli

,I i) III I!

Patrícia Mischka
Patricia Volpi
Ricardo Voigt
Roberto C. Postai
Rodolfo Weonski

Salete Z. dos Santos

Thiago Rubin

Vanderley F. Pereira

Wagner F. Schmedt
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Rodrigo Hacke
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Tirinhas

""7\fÕ." un. PiA QtOo
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QUE A, SE�loDRA
FOSSE� 1.J\NÇA ..
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Cinema

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• 007 Operação Skyfall- Leg. - 14:20, 16:40, 19:00, 21 :20
.GNC2
• Busca Implacável 2 - Dub. - 15:50, 19:45
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:00
• Intocaveis - Leg - 17:35 21 :35
.GNC3
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 14:10, 16:00,
17:50, 19:40, 21 :30

JOINVILLE GARTEN"SHOPPING
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 10, 16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:15, 16:30, 19:10,21 :20
• GNC3
• A Entidade - Leg. -16:15, 20:50
• O Diário de Tati -14:00,18:40
• GNC4
• 007 - Operação Skyfall- Leg. - 15:00, 18:20,21:10
• GNC5
• Busca Implacável2 - Leg. - 14:30,19:20
• Ted - Leg. - 17:00, 21 :30
.GNC6
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:45, 19,:45, 22:00
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:45, 15:45

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• 007 - Operação Skyfall- Dub. -13:10,16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
• GNC1
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:15, 16:45,
19:10,21:20
.GNC1
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 13:50, 15:45,
18:00, 22:00
• Possessão - Pré-estréia - Leg. - 20:00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 10, 16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
• GNC2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 15:30, 17:30,
19:30, 21 :30
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:30
.GNC3
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:00, 18:20, 21: 1 °
.GNC4
• Os Candidatos - Leg. - 14:45
• Os Infratores - Leg. -16:45,19:15,22:00
• GNC5
• Até Que à Sorte Nos Separe - 14:30, 17:15,
19:40, 21 :50
• GNC6
• Ruby Sparks - A Namorada Perfeita - Leg. - 14: 15,
16:30, 19:00, 21 :20

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• 007 Operação Skyfall - Dub. - 14:00, 16:20, 18:40
.. ARCOPLEX 2
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 14:00, 15:50.
17:40, 19:30, 21 :20

• ARCOPLEX 3
• 007 Operação Skyfall- Leg. - 14:30, 16:50, 19:10,
21:30
• ARCOPLEX4
• Hotel Transilvania - Dub. - 13:20, 15: 10, 17:00
• Ted - Leg. - 18:50, 21 :00
• ARCOPLEX 5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 15:00, 17:00
• Os Infratores - Leg. -19:00, 21 :20

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• 007 - Operação Skyfall (Estreia) - Dub. - 15hOO,
18hOO
• 007 - Operação Skyfall (Estreia) - Leg. - 21 h15
• CINÉPOLlS 2
• Os Infratores - Dub. - 14hOO, 16h40, 19h30, 22hOO
• CINÉPOLlS 3
• 007 - Operação Skyfall (Estreia) - Leg. - 13hOO,
16hOO,19hOO,22h10
• CINÉPOLlS 4
• E a Vida Continua ... -14h20, 16h30, 18h50, 21hOO
• CINÉPOLlS 5
• Ted - Dub. - 21 h50
• O Diário de Tati - 13h1 0, 15h20, 17h30, 19h40
• CINÉP'OLlS 6
• E aí, Comeu? - 13h20, 15h30
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17h45, 20hOO,
22h15
• CINÉPOLlS 7
• Até que a Sorte nos Separe -14h50, 17h20, 20h15

o roubo de um HD contendo informações
valiosas sobre a identidade de diversos

agentes, infiltrados em células terroristas

espalhadas ao redor do planeta, faz com
que James Bond (Daniel Craig) parta atrás
do ladrão. A perseguição segue pelas ruas
de uma cidade na Turquia e acaba en;J cima
de um trem. Precisando impedir que a peça
seja levada, M (Judi Dench) ordena que a
agente Eve (Naomi Hartis) dispare, mesmo
sabendo que o tiro pode atingir Bond. É o

que acontece, fazendo com que o agente
007 despenque de uma altura incrível.
Considerado morto, Bond passa a levar uma
vida como "fantasma" até assistir, pela Tv, o
ataque terrorista sofrido peloMI6 em plena
Londres. Disposto a mais uma vez defender
seu país, ele retorna à capital inglesa e se

reapresenta a M, mesmo guardando uma

certa mágoa dela por ter ordenado o disparo .

Logo eles descobrem que o responsável pelo
roubo e o atentado é alguém que conhece
muito bem o modo de funcionamento do NfÍ6.

Quer publicar sua foto? ,ii
.

É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br..�

Marli Rode Reeck está
de aniversário hoje e

recebe os parabéns
das rllhas, Adriana,

Andressa e Alessandra,
dos netos Fabiano e

Bruno Henrique e de
seu maridoWaldemar.

Muitas felicidades e

muitos anos de vida!

Nicolas RovederMatheus

completa 5 anos neste

dia 31. Os parabéns com
muito amor são dos pais
Edione e Francielle, e de

toda família

Arlete Theilacker, exemplo para nós!
Parabéns pelo seu aniversário e

" ,

que Deus sempre esteja contigo. Te
amamos muito! Sua família

CV) ÁRIES
�

1
�

Atitudes bem-humoradas são bem-vindas em todas
,

as situações. Fique mais perto de seus familiares e

converse com eles. Seu bom comportamento vai atrair
uma pessoa especial. No campo afetivo, é hora de se

aproximar de sua cara-metade. Cor: branco.

TOURO
No trabalho, não se engane corri propostas milagrosas.
Os objetivos mais importantes sempre se realizam com

esforço e dedicação. Também tome cuidado para não
se iludir com dinheiro fácil. No campo afetivo, dê mais

atenção ao par. Cor: verde-caro,

GÊMEOS
Ouça o que os outros dizem e compreenda todos os
pontos de vista antes de expressar suas opiniões.
Demonstre confiança aos colegas de trabalho. No
campo afetivo, faça com que sua cara-metade sinta o

quanto é importante para você. Cor: lilás.

II

e..õ CÂNCER
Discrição é a palavra de ordem deste dia. Tenha cautela
em suas ações e não se exponha, assim conseguirá
manter seu nome longe de boatos. Decepções com
pessoas próximas não estão descartadas. No campo
sentimental, seja mais paciente. Cor: laranja

LEÃo
Seja firme em suas opiniões e não se deixe levar pelas
ideias dos outros. Cuidado para não se comprometer
demais no trabalho. Aproxime-se dos familiares e
divirta-se com eles. Nos assuntos afetivos, aja com
sinceridade no relacionamento. Cor: creme.

YYk VIRGEM .

I l-f Se mostrar seus talentos sem fazer alarde, há chances
de obter uma colocação diferente em seu trabalho.
Aceite novos desafios, mesmo que precise contrariar

, .os familiares. A dois, não decepcione o par, use sua
sinceridade para agradar. Cor: azul.

.n. UBJiA
- O melhor a fazer é manter o foco em suas metas. Este

é um dia para reunir forças e não se deixar abater por
nada Trabalhe e as recompensas virão! O equilíbrio e a

harmonia da união podem reconfortar e trazer paz de

,espírito ao casal. Cor: cinza

m ESCORPIÃO
II lo. Não se comprometa em novas atividades profissionais

antes de conhecer quem vai trabalhar com você.
Este é um dia para refletir e ter cautela. Na área
sentimental, é hora de trocar experiências com sua

cara-metade e cultivar o romantismo. Cor: laranja.

.. /\ SAGITÁRIO
)(..

•

No setor profissional, não tente impor seus
pensamentos aos demais. Cada um tem sua opinião
e isso não deve ser motivo de conflitos. Aprenda a
compartilhar suas ideias e opiniões e os resultados
virão. No campo afetivo, tudo azul. Cor: verde.

Y\_ CAPRiCÓRNIO
.

"P Finalize as tarefas pendentes e tente se aproximar de
pessoas influentes. Neste dia, fique longe de tudo que
possa causar aborrecimentos. No campo sentimental,
a estabilidade de suas ações vai fortalecer os vínculos
com sua cara-metade. Cor: vinho.

.;Y\A AQUÁRIO
Âo"Y\ Melhor não dizer tudo o que pensa, se pretende eVitar .

conflitos. Fique mais perto das pessoas que ama,
como seus familiares. Na vida a dois, não deixe que
somente os sentimentos comandem a relação. Seja
racional em algumas situações. Cor: azul-claro.

PEIXES
Não dê tanta atenção às opiniões dos outros, elas
podem não servir para você. Mantenha o foco naquilO
que é dê sua responsabilidade. A família merece uma
atenção especial. No campo afetivo, aproxime-se e

converse com a pessoa amada Cor: marrom.
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A prilneiramulher a ser
pre�idente do Brasil

Dilma Rousseff riasceu em

14 de dezembro de 1947
e interessou-se pela mili
tância política durante da
ditadura militar, em 1964.
Ela participou de. organiza
ções como o Comando de

Libertação Nacional (Coli
na) e a Vanguarda Armada
Revolucionária Palmares

(VAR-Palmares). Na déda
ca de 1970, foi torturada a

mando do Departamento
de Ordem Política e Social

tDops) e na Operação Ban
deirante (Oban). Em 2011,
Rousseff foi a primeiramu
lher ti abrir a Assembleia
Geral da Organização para
as Nações' Unidas (ONU),
em Nova Iorque.

No dia31 de outubro de
2010, Dilma Vana Rousseff
foi eleita a primeiramulher
presidente do Brasil. A vitó
ria aconteceu no 2° turno,
com 55,49% dos votos, o

que representa cerca de 52
milhões de eleitores. Ela é
filiada ao Partido dos Tra
balhadores (PT) e derrotou

.'

o candidato José Serra, do
Partido da Social Democra
cia Brasileira (PSDB). Essa
foi a primeira vez que Dil
ma concorreu ao cargo. Du
rante ogoverno antecessor,
de Luiz Inácio Lula da Silva,
também do PT, trabalhou
como ministra de Minas e

Energia e posteriormente,
como chefe da Casa Civil.
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População do planeta
chega aos sete bilhões

Em 31 de outubro de lhida como símbolo do. de-
2011, o planetaTerraatingiu safio do crescimento popu
sete bilhões de habitantes.A lacional. A data também foi
estimativa é daOrganização' escolhida simbolicamente
das Nações Unidas (ONU), pela ONU para debater e

que usou informações de- refletir sobre a sustentabili
mográficas para contabili- dade. Há 13 anos, em 1999,
zar. Naquele dia, por volta um bebê de' Saravejo, na

das 4h, nasceu umamenina Bósnia, foi eleita a 6° bilio
nas Filipinas. Ela foi esco- nésima pessoa a nascer.
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Emiliano

Zapata Salazar
-

Emiliano Zapata Salazar foi um líder
da Revolução Mexicana, que lutou con ,

tra a ditadura de Porfírio Díaz, em 1910.

Zapata, como é conhecido popularmente,
nasceu em 8 de agosto de 1879, em San

Miguel Anenecuilco. Sua família era sim

ples e tinha prestígio na localidade onde
moravam. Por isso, foi confiado a Zapata
o posto de chefia da região, para que de
fendesse os interesses 'dos habitantes de
Anenecuilco.

Em 1910, formaram-se grupos guerri
lheiros de luta contra a ditadura e Zapata
tornou-se general do Exército Libertador
do Sul. No ano seguinte, as rebeliões resul
taram na queda de Díaz e Francisco Ma
dero assumiu o posto. Zapata continuou
insatisfeito com o governo e mobilizou
novamente seu grupo armado: Em 9 de
abril de 1919, o general Iesús Guajardo ma
tou Emiliano Zapata com tiros de arma de

fogo. O corpo do revolucionário foi ofereci
do em troca de recompensa.

A invenção do Blu-ray Disc
O BIu - ray Disc é um disco óptico, com
formato igual ao CD ou DVD, que armazena
vídeo e áudio em alta definição. É a versão
mais moderna dos discos ópticos, pois
consegue armazenar até 4 horas de material
sem perda de qualidade. O nome remete à

tradução "raio azul", em função do uso do
laser de cor azul para leitura dos dados. O

primeiro protótipo foi exibido em outubro
de 2000, pela Sony. Somente em abril de 2003
o BIu-rayvirou um produto comercial.
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Concurso entre as escolas �

Em 11 de outubro de 1975, o
jornal O Correio do Povo publicou
a matéria "Conhecida a vereado
ra do concurso promovido pela
CM.S.". O texto começava com

"No último sábado, tendo por local
o salão nobre do Centro Social do
Sesi desta cidade, acontece a sole
nidade de entrega de certificados e

prêmios às escolas que participa
ram do concurso 'Minha Escola é

I I' H. 'dll
. I

aMais :3dmta', l(!l at�a. '(j) pela Co-

missão Municipal de Saúde de Ia
raguá do Sul"� E terminava com "O
Secretário da Educação Dr. Salo
mão Ribas em suas andanças pelo
Estado catarinense afirmou que
Iaraguá era citado como municí

pio exemplo de amplo entendi
mento entre os poderes públicos,
suas autoridades e estabelecimen
tos escolares que procuram dotar
a cidade de melhoresmeios para o

, l! fi I li I-i ' II I l 'J i � U � I� ti

seu engrandecimento".
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,Pont'f) Ide Vis'ta;
Raphael Rocha Lopes, '

advogado e pr()fessor
. .

Aprendendo com as crianças
..

'

..

Esses humanosque circulam / Pela.
cidade fi afora / Eu não aguento, .

eles qllerem me.conquistar I Eu não
aguento, eles querem/me controlar /
Queremme obrigar a ser do jeito- que
eles são / Cheios de certezas evivendo .

'de ilusão / Mas eu não sounem quero '

,
.

ser igual a quem me diz I Que sendo

igual eu posso ser feliz"
'

A música acima, do Supla (o fi- .

140 rockeiro dos políticos Martha e

Eduardo Suplicy), quando ainda, ca
pitaneavaa banda 'Tókyo, era urna

.

espécie de hino de revolta dós adoles-
centes dos anos 80. Ouvimuito, Ouço
ainda, para um pouco de desespero
daminha filha e daminhanamorada.

que sou. E o eu verdadeiro. Estemui..
·

tas vezes difícil'de encontrar.
Estamos viciados pelo que cs Ou

tros pensam de nós. Pela moda ou

'pelos modismos, o que é pior. Pelo
eterno medo de passar ridículo, mes
.mo quando o que queremos é ape�
nas um pouco 'de diversão. Não, 'não
estou pregando aqui a loucura total,

·

a irresponsabilidade, ou qualquer de
vaneio desta natureza..Mas acredito
piamente que seríamos (e me incluo
nessa) muito mais vivos se pensasse
mos mais na nossa felicidade pura.'
Se 'nos despíssemos de éonceitos e.

. preconceitos.. Se . praticássemos,um
, '

· poucomais do hedonismo.'
.

Por que as crianças nos' diver
tem? Porque são simples, são hones-

.

tas, são sinceras. Porque quando não
gostam, não gostam e pronto. Quan
do gostam, gostam de verdade. Aí
vêm os adultos e dizem: ''Agradece, fi
lhinho, o presente que voc_ê gailhou"
(uma meia). "Dá Um beijo na titia,
filhinha" (e a tiá com aquele,cheiro
de perfume ardido). E lá se vai o que

.
.

.

·Contudo, à letraaindanão perdeu
suaverdade.Muitas pessoas vivem do

, modo que acham que os outros pen
sam que. 'elas deveriam viver. Pren

dem-se, e não é raro, ao espelho dos
outros.' Bastànte real aquele pensa-

. menti) ou ditado_ que diz que existem
quatro eus. O eu que eu acho que sou.
O eu que-QS outros acham que sou. O
eu que eu acho q!le os outros acham .

, tem de mais precioso na criança: a\ . .

espontaneidade. '�,. Raphael, mas
temos que. prepará-las para a vida, a
não. serem mal educadas; a agrade
cerem um presente bem intenciona
do." Não nego nada disso, entretanto

-,

acredito que haja outras maneiras. E
.

a: principal forma é o exemplo que os

pais, ou qualquer adulto; podem dai.
,

Minha filha jápassou hámuito da
,

fase de brincarcomigo no parquinho,
mas as boas lembranças· ficaram.
Pensei, porém, no texto de hoje'de-,

pois de pular na grama' com o Joa
quim, filho de um dós meus sócios,
e ouvir as risadas e os' comentários
sobre frio e quente dele. Depois de

.

brincar no chão- com minha sobri
nha Izabele e ouví-Ia Imitando as

gargalhadas dos adultos com seus
olhos' fiais que' risonhos. Os. dois
corrimenos de três anos. Nessas ho
ras até eu. Só fico commedo desses
humanos que cirçulam_ pela cidade
aí afora, ,

cheios de certeza e vivendo

de ·ilusão. Muitas'veies'esquecendo�
o quànto é bom seremJelizes.:.

.

Tabelionato Griesbach
. Notas e protesto
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. EDITALDE INTIMAÇÃO _

REPúBuCA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE:SANTACATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

8925J-201-JARAGUADO-5UL-SC NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

./'
-

EDITALDEINTIMAÇÃOflEPRo:rF.sTO·. _

Nos tellÍlos do artigo 15 daLei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas daCGJ /SC, para
a devida ciênciaao responsável, segue a relação de títulos apresentados aprotesto nesteCartó-

.

rio, para pagamento no praw de 3 (três) dias úteis, a contar çIesta publicação, sendo facultado
o direito à sustação-jildicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do praw legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO: "-

Apontamento: 22652312012 Sacado: AUSSON ADRIANOWIEc.zyNSKI Endereço: RUA 1036
N"216 - JOAO PESSOA - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89257-216 Ced!!nte: BVFINANCEIRASACRE-

• DITO FIN'ANClAMEN1D E INVFSI1MENTO Sacador: - Espécie: CBr- N° Titulo: 131038585 -

. Motivo: falta de-pagame!}toYalor: R$ 3.766,86 - Data para pagamento: 061ll/2012-Valor total
a pagarR$4:700,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.766,86 - Juros: R$ 851,31 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$�,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01
_w/w

:' "- :. ::.-
.

..: .. _

Apontamentl); 226732/2012 Sacado: ClAUDINEI DE OLIVElRl\ FREITAS Endereço: RUA
;HERMES RUDINEI GOrn\RDI 75 - RAU - Jaraguá do Sul-SC - çEP: 89254-332 Cedente: RA
MIRESDEMIRANDA - ME Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 2260.1NFE - Motivo: falta de
pagamentoValor: R.$ 286,40 - Data para pagamento: 061ll/2012-vaiortotal a pagarR$362,79
Descrição dosValores: Valor do título: R$. 286�40 , JUros: R$ 0;66 Emolumentos:R$l1,60 - Pu:
blicação edital: R$ 23,10 Condução: l\$ 23.20, Diligência: R$17,83

"
.

------------�-----------------;--;'------------------------------------------------------------_':._--_.:_----_:.
Apontament\): 2266'lU2012 Sacado: CORUPA ENERGIA IlDA Endereço: RUA JOAO
BAUER,380 -. CENTRO - COR'UPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: HAMlIJON INFORMATI
CA IlDA Sacad!;lr: - Espécie:DMI - N° Titulo: 000597 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$

. 200,00 - Datapara pagamento: 06)11/2012-Valor total a pagar R$310,21 Descrição dos valo-
res: Valor do título: R$ 200,00,- J1,lfos: R$ 0,86 Emolumentos: R$ 11 ,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,4�

Apontamento: 226835/2012 Sacado: DANIELLE MOREIRA DE SOUZA Endereço: RUA PAU
LO KRAEMER 142 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-520 Cedente: postoMIME IlDA sàca
dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 178036 - Motivo: falt'! de pagamêntoValor:R$ 120405,75 �Data
para pagamento: 06111/2012- Valor total a pagar R$12.746,13 Descrição dos valore!>: Valor
do título: R$ 12.405,75 - Juros: H$ 264,65 Einolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ F,83

.
.

---------- .. ---�---------:.--i-----------------------------;--------------------------------------------------

Apontamento: 227039/2012 SaGado: EUAS lDPES DOS )ffiIS Endereço: pEDRO FRANCISCO
FREIBERGUER 182 ,TRES RIOS'DO SUL - JARAGUADO SUL-SC - CEp: 89254-212. Cedente:
PARIZOITO COMDEMAT: CONSTRUCAO IlDA Sacadór: - ,Espécie:DMI - N°Titulo: 167/4-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 365,00 - Data para pagamento: 06/1lI2012-Valor total a
pagarR$44amDescrição do�valores: Valor do título: R$ 365,00 - Juros: R$1,09Emolumentos:
R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

.

.
.

Aponiamento: 227012/2012 Sacado:.FCIAESPOsrro IlDAME Endereço:AVGETULlOVAR
GAS 159 SAlA 4 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Cedenfe: VINHEDO DISTRIBUIDORA DE

. INSUMOS E PRODUTOS PARM Sacadon - Espécie: DMI - N° Titulo: 1 '01�762W - Motivei:
falta.depagamentoValor: R$ 499,97 - Data para'pagamento: 061ll/2012- Valor fotal a pagar
R$610,81 'Descrição dos valores: Valor do título: R$ 499,9'7 - Juros: R$ 1,49 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 'ConduÇão: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 227020/2012 Sacado: GBACH MAQUINAS IlDA ME Endereço:'RUA ERDI
VOGEL SCHMIDT 51- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-045 Cedente: MJPMETALURGlCADE
ACESSORIOS TEXTEIS r:r Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000001088 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 60,00" .Data para pagamento: 06/U/2012-Valor total a pagar R$139,02
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 60,00 - Juros: R$ 0,16Emolumentos: R$11,60 - Publi-

�����������-���:_�,����?_��:_������_:�-�������:_���-����---_._---------------------_-------
Apontamento: 227004/2012 Sacado: JOSE ALEX TOLEDO DE liMA' Endereço: RUA AU"
GUSTODEMARCHI 72 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-240 Cedente: NUTRlGERO NUTRI
CAO ANIMAL IlDAME Sacador: NUTRlCOLALiMENTos IlDA Espécie: DMI - N° Titulo:
089736/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 516,76 - Data.para pagamento: 061ll�2012-
Valor total a pagar R$599,94 Descrição dos valores: Valor do título:R$ 516,76 - Juros:'R$ 1,20
Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 ConduÇão: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08
_______________

":' :-
.... :...:c

�-----':'---------

Apontamento: 226695/2012 Sacado: JOSEMAR LFANDRO DE ALMEIDA ME Endereço: RUA
HERClllO ANAClEID GARCIA - 468 - SAN1DANTONI - JARAGUADO SUL,SC - CEP: 89266:

: 270 Cedente: KIFERRO COMERCIO DE_FERROACO IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
1122 00330 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 72�,74 - Dati! para pagamentO: 06111/2012-
Valor total a pagar R$826,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 728,74 - Juio�: R$ 3M

.

Emolymentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 1O Condução: R$ 23,20 - I)iligência: R$ 36,64

APontamento: 226513/2012 Sacado: JUUO CESAR MENDONCA'DOS SANTOS Endereço:
RUA BERNARDO DORNBUSCH 835 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Cedente: BV FI
NANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN1D Sacador: - Espécie: CBI -

N°TItulo: 251022020 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8,024,15 - Data para pagamento:
06/11/2012-Valortotal a pagar E$90498,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.024,15

. - Juros: R$1.401,55 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
,Diligência: R$14,71

ti�o: falta de pagamento Valor: R$ 860,00 'Data para pagamento: 061ll/2l'llZ- Valor total a
pagarR$947,85Descrição dos valores: Valor do título: R$ 860,00, Juros: R$ 2,00Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

'

_________ � _L -----�----- ..:.----------------------------------------.:.

Apont�ento: 226712;/2012 Sacado: KI.N MÔNTAGEM)NJ). IlDA ME Endereço: R. 150 -

· FRITZ BARrEL, 88 - GL 01 - 'BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 892S6-120 Cedente:
CIZESKI IADMEMP IMOBILIARIOS Sacador: - 'Espécie:DMI - N°TItulo:-5722/2012 - Motivo:

, falta de pagamentoyalor: R$ 5.000,00 - Data para pagamento: 06/U/2012-Valor totala pagar
·
R$5.094,27 Des€rjção dos valores: Valor do título: R$ 5,000,00 - Juros: R$ 21,66 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71. '.
----_._----------;;.--------------------------------------_::_-------------------------_._-----_..:_----------------

Apontamento: 226918/2012 Sacado: r.,UCIMAR FERNANDES Endereço: SERV RECANTO
DA SAUDADE 665 : AGUAVERDE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Cedente: SANTOS E
AMARANTECOMERCIALIlDAME Sacador: - Espécie: pMI - N°Titulo: 005555001-.Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 225,00 - Data para pagam!!nto: 061ll/20l2-Valor t\)tal a pagar
R$301,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 225,00 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$ -

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83
------.:_---�---.-------- ..------'I'---------------------------------------:------------------------:..---------.- .. - ..

Apontamento: 227015/20i2 Sacado: MARIA ClAubETE CHAVES DA Sn..VA E CIA End�re
'ço: RUA JOSE VICENZI 247 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266'240 Cedente: TONS & CORES.
INDUS1'RIA- E COMERQO IlDAM Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 078/001 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$lo416,16 - Data para pagamento: 06/11/2012-Valor total a pagar
R$L516,36 Descrição dosvaJores: Valor do título: R$ 1.416,16 - Juros: R$ 5,66 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64
-------:'-_=..-------":'-'-----_.:.�------------------.------------------------_.::-_-------------------------------------

Apontamento: 226515/2012 Sacado: MARIO BRAz Endereço: RUA LE()DATO JOSE GARCIA
805 LOTE 222 - Jaraguá do Sul-SC - CEp: 89255-75 Cedente: BV FINANCEIRA SA C!ffiDITO
FINANCIAMENfO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: cm -N°TItl,llo: 131021315 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 70415,70 - Data para pagamento: 06/1112012" Valor total
a.pagar 11$10.858,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7,415,70 - Jw:os: R$ 3.356,84
Emolumimtos:H$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20�DiIlgência:R$ 27;95 -

.

----------------------------------_._-------�-----------------�-----_-------------------------------------.----

Apontamento: 226569/2012 SaCado: NORTON LUIZHEllER·Endereço: RUAADA SCHLO,
MER, 70 - ANO BOM - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente:VEN1US PNEUS troA Saca-

· dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 99�5.1I4 - Mo.tivo: falta de pagamentoValor: R$ 600,00 - Dàta

para pagaplento: 06/11/2012-'Valor totá! ii pagar R$730,12 Descrição dos val()res: Valor do
título: R$ 600,00 - Jurqs:�$18,40 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu-
ção:R$23,20-Diligência:R$53,82 ,'. _ ,,' '.
-------;--------------------------"---------------------------------------------------------------------------

.Apontamento: 226385/2012 Sacado: PABLO-LUCAS PIlAR RIBEIIi.O Endereço: ROAWALLY
EMILIA MdHR 77 - Jaragúá dó Sul-SC - CEP: 89254-525 Cedente: MERCADO MEES Saca
dor: - Espécie: DMI � N° Ti1ÍÍ.lo: 11 - Motivo: fruta de pagameptoValoSR$ 734,00 - Data para
paggmento: 06/11/2012- Valor total <! pagar R$812,66 Descrição dos valores: Valor do título:

.

R$ 734,00 - Juros:,R$ 2,93 Emolumentos: R$1l,60 - .Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
· 23,20 - Diligência: R$ 17,83"

.

----------------------------_.! __ :.-:-:---.:------------------------------------_.:._:_-.,----_.:._---------------------

Apontamento: 226839i2012 Sacado: RHOM FORJADOS lJDA Ender�ço: RUADA SAUDA
DE 248 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Cedente: STEELTRATERTMD\MENTOSTERMICOS
IlDA Sacador: - Espécié: DMI - N'Titulo: 004003-001 - Motivo: falta de pagamentoVá!or: R$'
3.739,32 'Data parapagamento: 06/1)/2012-Valortótal a pagarR$3.923,45Descrição d9s va
lores: Valor do título: R$ 3.739,32 - Juros: R$ 74;78 Emoll:ll11entos: R$.l.l,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 ,Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 226804/2012Sacado: SR�AOPANIFICACAOE:AllMENToSCONGEL Ende�o:
RUAERMINIO NICOLINI 80 ' JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89267-140 Cedente:w.BRElTKOPF
COMERCIO DE VEICUlDS AUTOMOTORES· II Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
0000020734 - Motivo:faltadepagamentoValonR$1.429,20 - Data parapagamento: 06/1lI2012-'
Valor total apagarR$L533,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.429,20 - Juros: R$ 4,28
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 .Condução: R$ 23,20, Diligência: R$ 42,34
-------..;------------------_._------�------------------------------_.:_-----------------------------------------

Apontamento: 22704112012.·Sacado:VIlMA MARTINS End�reço: RUA INGO BLUNl< 240 -

ESTRADA NOVA - JARAGUADO SUL-SC'- CEP:,89254-368 Cedente: DJD IMOVEIS IlDA Sa
cador, � Espécie: DMI - N°Titulo: WTE87/REN2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 573,88 .

- Data para pagamento: 06111/2012-Valor total à pagarR$650,52 Descrição dos valores: Valpr·

do título: R$ 573,88 -jlltos: R,$ 1,72 Emolumentos: R$ p,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

· Apontamento: 226654/2012 Sacado:VIIMARBARBOSADE LIMA Endereço: RUA cONRÀDo
ERDMANNl5WTE 75 - TRES RIOS SUL - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89254-105 Cedente:OMNI
S/A - CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENID Sacador: -

. Espécie: CBI - N° Titulo:
'L0125�,()()()0081.11 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.520,00 - Data para pagamento:
06Ill/2012- Valowotal a pagai R$5.112,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.520,00
- Juros: R$ 510�76 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 24,08 .
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RF REF:LORESTAO_ORA LTOA, CNPJ nº 13.772.125/0001-81,
torna público que' requereu à Fundação do Meio Ambiente

(FATM�) a. Licença Ambiental de Operação para extração
mineral das substâncias saibro e argila, no local denorninade de .

Morro Alto, Município de Balneário Piçarras/SC, ref. Proc ..
ONPM nº 815:6071r2012 e Prot. FCEI nº 265162 e 265164/2012.

·

Foi determinado 'Estudo Ambiental Simplificado,

Rua Felipe Schrnidt, 485, 'Centro
8801 0-001 � Florianópolis - Santa Catarina
Fone: + 55 48 3216 1700
-E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br_

ESTADO DE SANtACÂTARINA./POOER JUDICIÁRIO. Comarca de Jaraguá do Sut I
2& Vara Cível. Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87. Vila Nova, Ja;aguá do Sul'-SC.
'Juiz de_Direito: Ezequi�t Schlemper. Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozz,a. EDITAL DE
CITAÇAO - EXECUÇAO - PRAZO: 30 DIAS. Execução Por 'Quantia Ceria Contra
Devedor Solvente nO m�6.08.00745·1.6. Exequeritê: Banco do· Brasil S/A Exe,cutadó:
Jaquessiane Claus & Companhia Ltda. e outros. Citandos; Jaques�iane Claus &

Companhia Ltda., Rua_1.053, 100, lote Casa Nova, Jaraguá 99:'_ Jaraguá do Sul-SC.
Jaquessiane,Claus, brasileira, Solteira, Empresário, 'CPF 334.888.618�05, Ru,? '1.053,
100, Lot Casa �ova, Jaraguá 99,. Jaraguá do Sul�SC: Albertina da ·Silva Claus�
brasileira, Casj3da:Administrador, CPF 689.878.549-49, Rua Oscar Ehlert, 341 ,Chico de·
Paljla, Jaraguá do Sul-Se. e Luiz Sergio Claus, brasileiro, natural de Francisco .Beltrão�
PR, Casado, Comerciante, nascidoem05/04/1961, RG5:810, 136/S8, CPF 502.864�049·
15, pai Pedro Craus, mãe Amabite Favero Glaus, Rua Arduino Perini, 100, Jaraguá 99,
Jaraguá do Sut-SC. Valor do Débito: R$ 25.797,65. Oata do Cálculo: 17/07/2008. Por
intermédio do presente, as pessoas adma identificadas, atualmente em local incerto ali
não sabido, ficam cientes de que, neste JUIzo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bemcomoCITADAS para, em 03 dias, contados do transcürsodo prazo deste
edUal, efetuarem o pagament() do principal,· acessórios,. honorários advocátícios e .

despesàs�rocessuais. Não ocorrendo o pagamento, proceder;-se-á, à penhora de ben� do
executado. 0 executado poderá opor�se à execução pormeio de embargos, no prazo de
15 dias, a. contar do término do prazo da citação. E, para que chegue ao conhecfmenro ae
todos: partes e terceiros, foi expedido o presente ed.tat, o qual será afixado no loca! de
costume e pUbficado na forma da lei. JaraguádoSul (SC), 22 de outubro de 2012.. '. "
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ISA MAR-TAMOHR ZlEM:ANN, Oficial� do Registro de Imóveis da Comarca

de. Jaragüá do $lI"S'C, torna. pú�lico pelo presente editál,. que .IRIS W�IDNER
• DUARTE, .. CI (lo 9.75.192�O�SES.P1SC, CPF 11° 522.454.899-34, aposentada e seu

marido i. OSVALDO DUARTE,. Cf. nO" 319.400-0-SESP/SC. CPF' nO, 121.81:6,,339-91-,
ap'Os�mad:o: brasllefros;' casapos pél0 regime d,a comuhhão' un�v.ersal de bens; antérior.
ã vlg�nt;ia da Lei 6.515/77, resident�s e domicílIados na Rua Bfaço Ano Som sInO,
Mprrp do Boi, bairro Ano Bom, em Corupá-SG; REQUERERAM com ba� no artigo.
21�, ineisoll, da le.i n(l 6.01,511:

..
3, com as;modificações introdúzidas pela Lei n° 1Q.lt31,

"

,
de Q?08200'::', a RETIFICAÇAO PI; ÁREA do imóvêl e'onsistente .em Um terreno.

,situ,ado' nQ fnunicfpio de, Corupá-Se,' ,na, Estra�a "S�rrél do' -BOi', matrícula�o; 'sob QD
J .645; 'fi6h� 01.,

.

l::iyro 2�RG, . a ser retificad(j' conforme planta e. mempriâl deserítivo
,âtqúivados . n�sté Regí'strQ, .,d� Im9Vej�, senqo que� nO's. termo$ dos §§. 2ó...e .�" ,do.
.men�i(:>nado dispositlY9legál, FI0AM NQTIFICADOS 0'5 CONFRONTANTE,S .A

, SEGIiJ,IRNOMINADQ'S -'para, quefe(1�Ô:,' se":tnanifí;ls,tàrem,. no 'praz.9 ti.e t5·{quiRze)-õi,8$.
{ (á:GQot�r da I?res�hte, p,u�lioa9�p�: 'qPNFRONTAt-ITES ': EVAQ!R HOCH,
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'; Requerente; Brétzke :Al��nt9s Ltda ,,", � . ',"
'
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:�équ�fiqo: C�Ck��s��'bUi(l9��;de�ÍD:!,"{Ít�s�t��"'\':"i' ,.; :; .'" ,: "'.,', ., .: '>:: • "

'Citarido(�Xs):, CÚel:{ Distrib�i(ior� de:Áiime�tos Ltd�.; �v.a fredé�i�o;àáldís��r?ttÓ! '.148, Balr_ro:��rit�
Catarina '':''CEP. Q'5.Q32c13Ú, Caxias-dó SI,lI-E,S:,

'
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ob]étívo: Ci�Ção. Ptazo'Flx'�po"para ,a�Resposi�::'s,dia!i.,Por in��rméd�Ci:do presente, a(fi) p�ssoa(s)àcÍlna'
.identíficadàfs), atualmeilte' em :local incerto ('lU ,hão sabido,' ficaún) ·,ciente(s).'d'i que;: neste.Juízo {te

-Direijo.i.tramitam os autos do processQ,ep\gratádo,:bern tçlllió.:ÇITADA\S).para tel!pond?r(em) à a�ã6;
': querendç.no. lapso ',d�,�fempb supra' vmencionado; centado: do transc:�so d� :pr�9. id��te-, e�ital:
:ADVERTENCIA,"N�ó' sendo vccntestadaca. ação .no .prazo ·ma.rcado; .preS�Ill,lT�'s�-ao· aç�!tos 'como.

,; verdadelios ,9� f!itQS articula:�Qs,'p,�lo �utor .na 'pe1;ição inicial {l!�; :28�; .c(�,;al:t: �1,9 �o C�C):,E,oi;ára que
: chegue ',áo cOnh�çÍmeritó· dcd9�bs, partes fi ��fce!rQ,s,;f9rexpedido o presenie eçl�t,a!T,o .q:ual será afixado-

. no locai 'de ç(i:Stum� e puhlicado-L vez/es), c0Il! inte!'Y,àl6de 9 dias na.forma.da.lei; "

':

-i�;�taguá ?OSut(SC�_��MoutjIbr?·\I<1,�Ol�<, .>: ':.,,,, :' -. ! ; >, >-.:' ,. ,i

EXTRAVIO DE NOTAS

- ERGOEENTRO' MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, CNP):
06.067.653/0001-74, declara que todas as vias das seguintes notas fiscais de sua

empresa foram extraviadas em data desconhecida.
'

2006 - 12/2006505 - 506 - 522 - 534 - 5'3'5 - .538 - 545 - 546; 2007 - 01/2007-
573 - 576 .:_ '578 - 587 - 588- 589 ., 594; 07/2007 - 966 - 967- 973 - 1010 -1017;
68/2007 - 1023 - 1032 - 1056; 09{2007 - 1078 - 1101 - 1106 - 1107,- 1108 -'

11091-1117 -1131 -1136 -1137 -1138'-1139'-1140 -1141 -1142 -1143 - 1144
- 1'145 - 1146 - 1147 - 1·148 - 1149 - 1150 - 11"51 - 1152 - 1·153 - 1154 - 1156

-1157-1.158 -:-1159 -1160 -1161 -1162 -116�-1167 -1169 -1170; 10/2007-
1192 -1195 -1201 -1203 -1213 -1,218-,1226; 11/2007 -1251 -1254 -1269
� 1300:_ 1301 -1302;

,

12/2007 - 1313 - 1322 - 1329 - 1332 -'- 1337 - 1344 - 1352 - 1355 .: 1356 - 1362
-1363 -1368 -1369 -1370 - 1372 -1373 -1374':_ 1375 -1380 -1383 -1387
'- 1388 - ,1389 - 1391 -1395; 2008 - 01/2008 - 1412 � 1420 -1426 - 1427 -1430

...
·

'J ,,'
,

"

· -1465 - 1466 - 1467 - 1468,- 1469 - 1473 - 1474 - 1475' -1476 -1485 - 1500-

1502 - 1507 - 1520 - 15'28 -1540 - 15� 1 - 1542; 02/2,008."": 1552 - 1555 - 1556
.

-1557 -1558 -1559 -1570 -1571 -1577 -1579 -1611; 03/2008-1696..,. 1698
-' 1701; 04/2008 - 1736 - 1768 - ,1 ('69 -'1775 - 1776 - 1777\- 1782 -1783- 1784
- 1785 - 1786 - 1798 -1799 -1800; OS/2008"" 1809 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 '

-1817 -'1818 -18'20 -1821 -18,22 - 1823 -1845 -1826 L 1828 - Ü329 -1831
- 1835 -1846 - 1848 - 1851 - 1857 - 186'0 - 1864 -1872 - 1876 -1881 - 1891
- ,1902 J 1907 - 1"9'15 -1918 - 1919 -1920 - 1922:-'- 19�3 -1924 -1935; 06/2008
'- 1992 - 1993 - 2000 - 2006 � 2008 - 2009 - 2011 - 2012 - 2013 -2016 - 2025 �

..,.... .

2026 - 2032 - 2039 - 2040 - 2044 - 2058 - 2062 - 2066 - 2076; 0.7/2008 - 2112
- 2122; 08/2008 - 2135 - 2182 - 2.188 - 2195 -.21,99 - 22D6 - 2218 - 2219 - 2220
- 2221 - 2'222 - 2223"":' 2231 - 2242 - 2245 - 2246 - 2248 � 2253 - 2254 - 2257-

2268; 09/2008 - 2272·- 2273 - 2290 - 2296 - 2297 - 2306 ::._ 2325, - 2326 - 2327 .

- 2334 -:- 2361 - 2373 - 2375 - 2379 - 238'0; 10/2008 - 2396 - 2399 - 2405 - 2419
,

- '2445 - 2446 - 244i - 2462 -2465 - 2487 - 2492 - 2493 - 2494 :_ 2496 .; 2497
- 2498 - 2499- 2500 - 2501 - 2506 - 2513 - 252.0 - 2521 -2526; 11/2008 - 2536
- 2546 - 2574'- 2581 - 2582 - 2583 _:: 2592 - 2608 - 2610 - 2620 - 2625 - 2626
- 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 '"- 2632 - 2633- 2634 -2635 -2636 - 2637
� 26'38 - 2639 - 2640 - 2641 - 2642 - 2643 -2644 - 2645 - 2646 - 2648 - 2649
-2650 - 2663 - 2666 - 2675 - 2690; 12/2008 - 2714 - 2717 - 2737 - 2750 - 2752
- 2772 - 2778.- 2779; 2009 - 01/2009 2813 - 2814 - 2823 - 2827 - 2830 - 2833;
03/2009 3037; '04/2009 3096; 2010 - 12/2010 6499; _.

.

,A empresa registrou Boletim de Ocorrência de 'número 0050-2912-08740
, .

EDITAL
DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E DI; NOTIFICAÇÃO

Célio de Souzat brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua Bocaiúva, nO 2245, centro, .

Florianópolis, CEP, 88.015-530.- fone (48) 3224-15211 (48) 9135-7414 FAZ SABER QUE,
devida,mente 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 p"ÚBLlCO LEILÃO, que será realizado no dia

07/11/201�'à�n2:00 hrs, e'm frenteao Fórum da Cidade de Jaraguá do Sul,SC, o imóvel
adiante descrito, a partir do lanço mínimo'indicado, para pagamento de dívida hipotecária em

favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS· EMGEA.
APARTAMENTO nO 104 e vagá 'de Garagem nO 10 - Bloco 05 do CondomíniQ .Residen
cial 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 matrícyla)nâ 23.405 e 23.406, res
pectivamente, do Registro'de Imóveis de Jaraguá do Sul ,Se;, financiado a TADEU APARICIO,
TUBBS, funcionário público federal e sua mulher NEIVA JUÇÁ'CRUZ'TUI3BS, professora,

.

�mbos brasileiros, C,I. nOs 1/R-297,889-SSI/SC 'e, 1/R-297.888-SSI/SC, respectivamente, ins
critos _no CPF' sqb n� 054.283.439-15, casados pelo regime da comunhão universal de bens,
residentes e domieiliados em Jaraguá do Sul,SC, conforme consta -no contrato habitacional
nO 304170000022 financiado pela CAIXA em 06/08/1990. Solicitação de Execução de DÍltida
- SED nO 0077/2012 - ° la.nço mínimo para,venda será R$116.6I:2;98, mais atualização mo-

netária até o dia deste Primeiro Público Leilãó.. ,--" -

.. I

- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indicados, bem como seus

cônjuges, caso não sejam localizados.
.

- A(s) venda(s) será(ãó) feita(s) mediante pagamento â vista, podendo o arrematante pagar
no ato, como sinal, 20% (vintepor cento) do preço da arrematação, além da_comissão corres
pondente 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) f3/ou utilização de
recursos do FGTS (mediante apresentação da Carta-de Habilitação),'

.- Para,_tanto, os pr�tendentes deverão se dirigir i:mtecipadamente 'a qualquer agência da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para 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 Sérá o correspondente ao saldo devedor e acessórios, ou
avaliaçao, estando, porém, sujeitos a atualização até 24 horas antes da realização da praça.
- As despesas 'de Execução e aquelas decorrentes da propriedaqe do imóvel, como por exem

plo, IPTU/TLP,- 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 emprega<;los e dirigentes
da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime .de comunhão 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 'provi- ,

dências de desocupação do mesmo.
"

- O imóvel acima teve sua' redação resumida, autorizada pela Lei Federal nO 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 informá
ções pormenorizadas sobre o imóvel, objeto deste Edital de Primeiro Público Leilão e de

Notificação.
de Flc;>rlanópolis para Jarag_uá do Sul, 23 de Ou�ubro de 2012.

CELIO DE SOUZA '

Leiloeiro Público Oficial/SC - Matrícula AARC/02

· Publicações no Jornal ° Correio do Povo - 23/10/2012, 31/10/iOhe 07/11/2012. '

.Casode agressão a
.

criança é investigado'
uma versão diferente dos fatos.
Ela diz que deixou a criança
com o pai para ir à ca�a do na-

.

morado; em Guaramirim. "Eu
soube o que tinha acontecido

A agressão teria aconteci- quando fui chamada pelo Con-
, (

do no dia 18 de outubro, O pai, selho Tutelar, vi pelas fotos que
Giovanildo da Silva Almeira, estavam lá", afirmou,

Ocaso do rneruno de' dois 35 "anos, registrou boletim de "As brigas, segundo a mãe: te
anos que teria sofrido ocorrência contra a mãe, Rosa riam 'piorado quando ela assu

agressões com queimaduras Maria Leithold, 22, a quem ele'
.

rniu o novo relacionamento e pe
continua sendo investigado; Se- atribuiu 'a responsabilidade pe- diu a 'separação. "Eu realmente.

gundo a delegada de polícia Mi - los
_

ferimentos quê teriam sido -saía no final de semana, porque
lena de Fátima Rosa o processo. causados por cigarro.

.

não queda ficar em casa com ele.
terá andamento quando o laudo

.

Acusada, Rosa direcíona -as Mas quando eu saía o menino-
'

.

pericial, que avalia os ferimen- suspeitas para Giovanildo que, ficava com o pai, não ficava sozí
tos da vítima, estiver pronto. segundo ela, quer impedir a se- nho", ressaltou: Ela também têm
.

"'A situação érnuíto prematura paração do casal. "Ele' fez isso
_

boletins de ocorrência registra
para dizer qualquer coisa. Precí- para eu _voltar pata ele, eu sou doscontra o marido, dois nos úl-

.

samos averiguar se a queimadu- apaixonada pelos meus filhos' timos meses, relatando violência
ra foiintencional e de que forma 'e nunca faria nada de errado domésticà e agressão .

.aconteceu'; comentou Milena. contra eles", defendeu-se. Rosa afirma que está na bri-
Durante a 'investigação, a crían- . Gionavildo relatou que en- gá pela guarda do filho e que
ça passará por avaliação de uma ,'controu o filho sozinho no 'deixou a casa para não piorar a
psicóloga policial. Também serão'. aparta�ento, com os ferímen-. situação, seguindo as orienta
chamadosos pais e testemunhas.. .

tos na perna. Rosa .. apresenta .. çõ.es do Conselh� Tutelar.
MARCELE GOUCHE

Pais trocam acusações e disputam a guarda
do fillio que 'tem apenas dois anos de idade ..

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentíní

BRIGA� Rosa Mari3.,Léithold
acusá ex-marido de agTessões e
registrou ocorrêricias contra ele,,_

StiJtiu· no�
Na edição do dia
26 de outubro·o_

jon�a.rdivulgOu
a'acusação

.,

apresent� pelo
pai da criança
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CREATNiE iECHN010GIE

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroê n AirCross GLX 1.6 Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC
realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 36 parcelas com taxa 0% á.m + IOF. Cttro

é

n C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo
Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação
realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 31/10/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CURSO DE FRUIT CARVING
Em Jaraguá do Sul, a partir
de janeiro, com o Chef

Guilherme Silva, especializado
nos EUA e Tailândia.

AGUARDE. ,

DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para easamentes,
aniversários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan.
3275-6487 I 9700-2254 ,

E
• Oportunidade Única Quer Trabalhar?

Qualifique-se! Faça o curso de Eletricista

industrial, e seja um dos profissionais mais

. bem remunerados do mercado, você vai

aprender: Instalar motores elétricos, montar
painéis de acionamentos e comandos para
diversos fins, interpretar projetos E muitomais.

Apenas 20 vagas por turma Com 50 % de

desconto, aberta a toda a população e ainda

certificado de conclusão e encaminhamento

curricular. Interessados no curso comparecer
no Sindicato dos Comerciários, Rua: Frederico
Bartel próximo ao EdifíCio Royal Barg em

Frente ao Posto Marechal - Jaragua.

• Giacomini Garden Center contrata:

Jardineiro com experiência Interessados

comparecer na cede da empresa situado

na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca,
1233. Centro - Jaraguá do Sul/SC em frente

à Marcatto Center. Horário de Atendimento:

7h30às 20h.

• Contratamos: Assistente de RH. Experiência
em departamento pessoal e folha de

pagamento. Tr: 47 3371 6057 c/ Paula ou

comparecer a Rua João Januário Ayroso,
607 Jaraguá Esquerdo, munidos de

curriculum.

• Contratamos: Vendedor Interno. Experiência
em vendas. Salário + Comissão. F: 47 3371

6057 c/ Paula ou comparecer a Rua J080
Januário Ayroso, 607, Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum

• Estampador de Silk Screen. Com ou sem

experiência. F: 47 3371 6057 c/ Paula ou

comparecer a rua João Januário Ayroso,
607' - Jaraguá Esquerdo, munidos de

curriculum

• Contratamos: Desenhista Têxtil. Necessário

habilidade com o Corei Draw. Tr: 47 3371

6057 c/ Paula ou comparecer a rua João

Januário Ayroso, 607 - Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum

• Vaga de costureira com experiência em

ajustes, para trabalhar no período das

08:30 as 12:00 E das 14:00 as 19:00. Na

Rua: Walter Marquardt, 178 Vila Nova.

• Procuro pessoa do sexo feminino para
trabalhar de secretaria em comercio na

Ilha da Figueira, com pernoite no emprego,
salário a combinar. Tr: 3273-2423 / 9141-
9776 com Dinalvo.

• Procuro pessoas de sexo masculino maiores
de 18 anos, interessados em trabalhar

meio período, como instalador de som,

alarme e trava em carros. Interessados

entrar em contato pelo fone: 3370-0226

no horário comercial ou comparecer na loja
B.K. Personal Som Automotivo, na Ilha da

Figueira.

• Precisa-se de pessoa do sexo masculino

para trabalhar em lavoura de palmeira real

situada no Rio Molha. Ofereço registro em

carteira, salário compatível com a função,
moradia. Necessário ter expenencra

comprovada na agricultura. Caso tenha

moto ou carro (receberá ajuda de custo

para combustível). Tratar pelos telefones

3376-4110, 9163-7000 ou à noite pelo
9102-6975

• Atelier de costura Marlene, faz reformas

de roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-

2435 (MARLENE)

• Renda extra. Procura-se pessoas dinâmicas

e empreendedoras, maiores 18 anos, que

queiram desenvolver um negocio lucrativo.

EMPREGO

Trabalhando a partir de sua casa. Aprenda
a ganhar ate R$ 600 reais (período parcial)
ou acima de R$ 2.000 mês, período integral,
.negócio próprio c/ baixo investimento e alto

retorno. Contato 47 8418-3292 / 9988-
2844 bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Atenção: conheça produtos fantásticos

100% naturais, trabalhamos com controle

de peso, estética, nutrição, saúde, redução
de medida entre outras, distribuidor

�

autorizado; produtos testados e registrados
na ANVISA. Ligue e agende uma visita. Tr:

9910-7484/9140-5014 com Deyvid.

• Preciso de latoeiro e preparador com

experiência - urgência. Tr: 3371-2003 com

Odilon.

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha

residencial. TR: 3371-2946/ 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. TR: 8406-2183 /
3276-2100

A-SE

• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

• Compro moveis usados para o quarto em

bom estado de conservação. Tr: 3376-

3541.

• Vende-se, tenho de 30 a 40 metros de

tabuas -de caixarias, 300 metros de

sarrafos de piquetes e algumas escoras.

Tudo por R$ 250, 000. Aceito propostas Tr.

9170-9656/3275-4811

• Vende-se produtos da Natura e Avon.

Contato: 3275-4315 Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-2354 /
8813-5808 com Sergio.

• Vende-se geladeira semi nova da marca

cõnsul 360 L, Tr: 9610-1607 Ernani .

• Tenho fêmeas e machos de cachorro Cofap
paca entregar no dia 06/10 com 45 dias.

Fêmea R$ 180,00 e macho R$ 150,00. Tr:
9220-0047 ou 3371-269 com Daiana.

• Vende-se um Calopsita macho com viveiro.

Valor a combinar Tr. 3370-1064

• Vende-se Ar condicionado de 10.000 btus

em bom estado, R$ 200,00. Tr: 9969-5540
ou 3370-2468.

• Vende-se ou troca-se acordeons de varias

marcas e modelos. Tr: 3370-0084 ou 8410-

7963 com Mario.

• Vende-se freezer branco de gaveta semi

novo - gelo seco. R$ 500,00. Tr: 3273-

0779.

• Vende-se uma maquina de sorvete expresso

Italianinha, aceito proposta. R$ 15.500,00.
Tr: 3371-3847 ou 3371-4147.

• Vende-se um carrinho de bebê, para

menino, na cor azul marinho com ursinhos,
da marca Angel. Valor a negociar. TR: 3370-
7160.

• Vende NOTEBOOK W98c HD 120, por

R$400,00. Tr: 9913-0362

• Vende vestido de prenda em ótimo estado,
lindo. Por R$80,00. Tratar no 9913-0362

• Vendo um carrinho de dog. R$ 2.000,00. Tr:
9614-2157

• Vende-se ar condicionado 7.000 btus em

ótimo estado, quente/frio. Valor a combinar.
Tr: 3370-1064

• Vende-se uma Fresadora Universal, número

1, marca Azerf. R$ 12.000,00. Tr: 3375

1915/ 3375 1039

• Vende-se um Torno de bancada, semi-novo,
Placa 120 mm, 500 mm entre pontas. R$
4.000,00. Tr: 3375-1915/3375-1039.

• Vende-se ar condicionado quente / frio

Consular 10.000 Btus (escuro) R$ 300,00.
Tr: 3371-3993/ 9973-8281

• Vende-se uma radiola antiga de 127 anos.

R$ 1000,00. Tr:. 3370-8633· ;. .:;:;;; .

E-SE
• Vende-se bebê conforto da Burigoto, azul

marinho, de menino, R$ 150,00 Tr: 3370-

7160 C/ Susan.

• Vende-se uma Lava-louças da Brastemp
seis programas, automática. R$ 250,00.
Tr: 3371-3993/ 9973 8281.

• Vende-se um quadriciculo grande
importado, a bateria, pode ser usado por

crianças de ate 10 anos, com garupa, ótimo
estado de conservação. R$ 550,00. Obs:
um novo neste modelo, valor aprox. R$
1.900,00. Tr: 33713993/ 9973 8281

• Vende-se telha colonial, quantidade de

7.000 a 8.000 e Esquadrilhas de ferro.

Preço a combinar. Tr: 3376-1481

• Vende-se Mercado em Barra do Sul, com 20

anos de funcionamento, a 100 metros da

praia. Tr: 3448-3958 / 9612-5558. Aceito
propostas .

• Vende-se uma Fabrica de conserva /
alimentícia em Balneário Camboriú com

mais de 32 anos e com clientela formada.

R$ 175, 000,00. Tr: (47) 9122-0300 /
9647-0865.

• Vende-se Galpão de madeira quadrada
com cobertura de telhas medindo 120m2•

10X12 p/ retirar no local em Guaramirim

valor a combinar.Tr:3373-0982

• Aluga apartamento com 2 quartos com�

75 mts com garagem, na' rua Francisco

Piermann 404, Vila Lenzi. R$ '660,00.
Condomínio em média R$ 35,00. TR: 9134-
5434.

• Alugo apartamento para casais sem filhos

e sem animais. R$ 550,00 com água. No

Bairro Nova Brasílla. Tr: 3372-1173/9921-
1013 ..

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75 mt,
com garagem, na rua Francisco Piermann

aluguel R$ 650,00 + condomínio (média de

R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo com 2 quartos, sala,
sacada com churrasqueira. Entrada de R$
10.000,00. Valor de R$ 120.000,00. Tr: 47
8499-4778.

• Vende-se apto no Czerniewicz com 3

quartos, 1 suíte, sala 2 ambientes, sacada
com churrasqueira. R$ 160.000,00. Tr:

8499-4778. Creci 14482

• Aluga-se apartamento com 2 quartos prox.
ao Shopping Breithaupt - Centro R$ 600,00
+ condomínio. Tr: (47) 3275-0128 com

Alexandre

• Aluga-se apartamento com 2 quartos prox.
Prefeitura. R$550,00 + Condomínio Tr: (47)
3275-0128 com Alexandre

• Vende-se um apartamento no jardim
Europa, Bairro Baependi, 2 o andar, 2

quartos, valor R$ 120.000,00 Tr: 9642-
1720. Pronto para morar AP. novo

• Aluga -se Apartamento com 120 mt2, na

Rua Emma R. Bartel, 121 - Baependi, com
1 suíte e dois quartos, cozinha completa e

garagem, sem condomínio. R$ 1200,00. Tr:
9134-5434.

• Vende-se apartamento na praia Itajuba 65

mt2 c/ suíte, aceita carro. T�: 8448-8644

cs
• Vende-se casa no Bairro Czerniewicz,
de alvenaria com 90 mt-, 3 quartos e

demais dependências, terreno com 450

mt2. Próximo a subestação da Celesc. R$
90.000,00. Aceito propostas. TR: 9926-

6746.

• Vende-se obra na fase do reboco, Vende-se
casa nova com 94m2, terreno de 495m2,
toda murada, em Barra Velha. Entrega em
dezembro / 2012. Localizada a 5 minutos

de carro da praia central, área residencial

casa com suíte + 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, porcelanato e rodateto de gesso,
garagem com churrasqueira. Pode ser

financiada pela Caixa. R$ 180 mil. Tr: 3370-
: ; .. 9529,.S443-Q506.0l:l 9671�422 ;

• Vende-se casa de 200 mt2 de alvenaria,
terreno com 2000 mt2 legalizada, R$
380.000,00. Tr: 3373-4587 com Dirceu.

• Vende-se casa de alvenaria, com três

quartos, 2 salas, banheiro, cozinha,

garagem para 3 carros, murada com

portão eletrõnico. R$ 110.000,00. Na Rua

Leopoldo Muller; n 313 -Rio da Luz, perto
das lagoas de Peixe. Tr: 3376-2134.

ÁCA
• Vende-se Sítio a 20 minutos das praias de

Itapema, 4700 mt2 desmatado, com rede

elétrica, telefone. R$ 70.000,00. Tr: 47

9699-7862/ 9108-7554.

• Vende-se uma chácara de 50.000,00 mP

com nascente, cachoeira, plano, pronto
para c?nstruir. R$ 110.000,00. TR: 3376-
0726.

• Vende-se chácara pequena em Guaramirim,
no bairro: Barro Branco ou troco por casa

na região Marechal Candido no Paraná. Tr:

3373-6337

.

• Aluga-se sala comercial com 80m2, na

Rua Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado

Brasão) no Bairro Rau. TR: 3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de

Corupá 60 mP cada, sobre loja. Tr: 3375-
1004 no horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito

Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. Tr:

3275-1185/9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria, próximo
ao viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220-0047

Daiana.

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas, na

Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1532 -

-

Baependi. TR: 3275-1185/9912-6200.

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila Lenzi

apartir de R$ 380,00 e Casa na Vila nova

3 quartos. Próximo ao papagaio autopeças,
Tr. 33714364 com Ivone te.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro Amizade, com
1 suíte, mais um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço e garagem
para dois carros. R$750,00. TR: 8851

9651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder. Com

uma suíte mais dois quartos, sala, cozinha,
área de serviço, e garagem. Área de 97 m2.

Valor do aluguel R$900,00. Valor da Venda

R$ 250.000,00. Fone: 8851 9651

• Alugo quarto para pensionistas, no Centro.

R$ 300,00. Livre de água, luz e internet. TR:
9123-5851

• Aluga-se uma casa grande, na Rua

Walter Breithaupt, n° 110, comercial ou

residencial. Em frente ao clube do Beira Rio,
contrato para 5 anos. TR: 9102-1212 com

Elzira.

E

• Vende-se terreno com escritura com

medidas 16X23 bairro Rio _ branco

Guaramirim R$ 68.000,00 estudo

propostas. Tr:3373 0982

• Vende-se Terreno c/ contrato em

Guaramirim, Bairro Vila Amizade, 2 km da

Fameg. 810 m2 (54x15). R$ 35 mil. Aceito

Propostas. Tr (42) 8416-2008

• Vende-se terreno em Santa Luzia, na Rua

Carlos Frederico Ranthum, área com 2742

mt2, escriturado. Valor à combinar. Tr: 3274-
8891.

• Compra-se terreno de preferência nas

medições do Bairro Rau 3372-0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro II ideal

para construção de galpão. Tr 9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova Brasilia c/
1.053 m-', contendo 1 casa com 3 quartos.

E O

1 suite e 2 salas. R$ 499.000,00. Tr: 9104-
8600. Creci 14482.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, Lot.

Gadotti III - bairro Santo Antonio. �$
60.000,00 Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 - bairro

Izabel, Corupá, 40 metros do asfalto. R$
65.000,00 Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mt sendo 600 mt

de área útil, e 20 mt de frente, fica no final

da rua, Bairro Água Verde. R$ 200.000,00.
TR: 8812-8971

. .

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula na 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck na

182, (lateral da Roberto Seidel), Bairro

Seminário, Corupá SC. R$ 55.000,00 Tr:

com Renate Fone 9137-4701

• Vende-se lote na praia de Itajuba 300 m2•

Escriturado. R$ 20.000,00. Tr: 8448-8644
/9936-7400

• Vende-se terreno 2500 mP plano no Rio

Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e, saldo parcelado
direto c/ proprietário. Tr: 8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de Itajuba, R$
28.000,00 todos escriturados 300 m2. Tr:

8448-8644

• Vende-se terreno na praia de Itajuba R$
30.000,00 escriturado, 300 m2• TR: 8448-

8644

• Vende-se 020, ano 94, único dono, turbo, ar e

direção hidráulica. R$ 9903-6730.

• Vende ASTRA GL 1.8 sedan cor branca 4

portas, completo com roda 17, R$15.500,00.
Tr: 3370-0113

• Vende-se Vectra Expression 2009, único

dono, em perfeito estado. R$ 35.000,00. Tr:
8455-5845..

• Vende-se CaminhoneteS10 cabine estendida,
ano 98, cor verde metálica, 4lugares, direção,
ar, a gás GNV e gasolina, Elétrica e mecânica

revisada, pintura e latoaria impecáveis. R$
13,000,00. Tr: 3371-2699/9923-9418 .

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC, 2 portas,
Direção Hidráulica, Vermelho, Álcool. Elétrica
e Mecânica Revisada. R$ 4.000,00. Tr. 8408-
8384 com Dany

• Corsa classi 2011 Completo. R$ 22.990,00.
Entrada de R$ 2.000,00 + 60x R$ 595,00,
viabilizamos troca, taxas a partir de 0,98%. Tr:
30321400

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009 modelos
2010, com 45.000km. Valor R$ 37.500,00.
TR: 33762776.

• Vende-se Montana 2007 linda apenas R$ 25,
700,00 Tr.(47) ª157-7525 Neto

• SOMENTE PARA LOJISTAS, Classic SPIRIT 1.0

FLEXPOWER 4P completo 2009 Valor: R$
18.950,00 FONE: 96177705

• PRISMA MAXX 1.4 2011 COMPLETO, R$
25.490,00, ENTRÂDA R$ 2.000,00 + 60X R$
670,00, VIABILIZO TROCA, metálico, estado
de zero, entrada em até 6x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca, garantia
de um ano inclusa, fone 30321400.

• Vectra 2007 Elegance, com IPVA 2012 pago,
controle de som no volante, em ótimo estado.

R$ 31.000,00. sem troca. TR: 3376-1060/
91576924 Renato.

• Vende-se celta, ano 2004, básico. R$
14.200,00. TR: 9962-3664

• Vendo ou troco Montana Made Off roud, 1.8

prata, ano 2005, completa, rodas 17.Tr: 3276-

0826 ou 9973-5960.

• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0,
ótimo estado, particular. R$ 15.000,00. TR:
3273-7644 ou 7813-4785
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PEUGEOT
• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006 flex, 4
portas, completo c/ ar, direção, couro, c/
som. Particular. R$ 8.500,00 + prest. TR:
3273-7644 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro

ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$
16.500,00.3371-1634.

RENAULT
• Vende-se Sandero 1.6 completo, 2008, R$
20.000,00. Tratar Com Thiago (41)8498-
6484

• Renault Clio rll.0 8v Ano 2002, cor branca.
R$ 11.500,00. Contato: Carlos (9102-
9254)

• SANDEIRO EXPRESSION 1.6 8V 2012

R$ 29.990,00, metálico, estado de zero,
entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% .. fone
3032-1400.

• Vende - se Sandero Stepway 2011, 1.6, 16
v, Flex, preto metálico, TOP de linha, Airbag
duplo, freios ABS, direção hidráulica, ar

condicionado, vidro elétrico nas 4 portas,
trava elétrica, alarme, som com comandos
no volante, 2,5 anos na garantia, 21mil

km, único dono, faróis de neblina. R$
.36.000,00 Telefone: 9192-4442, 8829-
9796

• Corsa Wind 96, preto, particular, revisado,
injeção 4 bicos super econômico. R$
8300,00. TR 3397-2050.

.• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004,
cor prata, completo. Ar Cond, Air Bag
Duplo, Direção hi�, Vidros elétricos, Volante
com regulagern de altura, Controle som

no volante, IPVA pago. Sem troca. R$
16.000,00. Tr: 8410-0000 Fabio.

VOLKSWAGEN
• Vende-se Gol, ano 2004, no GNV, com ar

condicionado. R$ 14.000,00. Tr: 9944-
2025.

• Vende-se Gol GTS 1.8 Álcool 1993 Bordô -

A/C - V.E. - TR.E. - E/E - Alarme - Manual, NF
e Chave res. Fone: 9163-9276

• Vende-se um gol, ano 2010, G5, completo,
ótimo estado de conservação. Valor a

combinar. Tr: 9183-8930/9183-1162 com

Sandra ou Junior.

• Vende-se um Gol, ano 1994, azul, único

dono, em ótimo estado-de conservação. Tr:
3372-3626.

• Vende-se Gol G5 2008/2009 completo
1.6 com pneus novos e roda de liga leve,
preço de ocasião R$ 28.000.00 totalmente
revisado Tr. 84136088

• Vende-se Parati 1.8 PLUS G4, 2009,
4portas, completa, R$ 25.990,00, BX KM,
revisôes em autorizada, metálico, estado

de zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, taxas a partir
de 0,98% .. Fone 30321400.

.

• Vende-se parati 99, 1.0, 16 v, 4 portas. R$
8900,00. Tr. 9962-3664.

• Nova Saveiro 1.6 C/AR 2012, R$
27.990,00, metálico, estado de zero,
entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, taxas a partir de
0,98%. Fone 30321400.

• Vende-se Saveiro Bola, ano 99. R$ 13.500
Tr: 9944-2025 Aline.

FIAT
.• Vende-se Uno Mille fire flex ano modelo

2006, cor preta, R$ 18.000,00. Interessados
Tr: (47) 3373-8388 ou 8803-6698

• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado,
completo. TR: 15.000,00 + prestações.
(não precisa transferir). TR: 3273-7644.

• Idea Attraticve 2012 Completo, R$
36.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de
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crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% .. Fone

3032-1400.

• Imbatível - Novo Uno Vivace flex 2012, R$
19.990,00, entrada R$ 990,00 + 48x R$
599,00, viabilizamos troca, fone 3032-
1400.

• Doblo essence 1.8 16 v 2012 completo, 7
lugares, R$ 44.990,00, metálico, estado de

zero, entrada em até 6x sem juros no cartão
de crédito, viabilizamos troca, garantia de

um ano inclusa, taxas a partir de 0,98%.
Fone 3032-1400.

• Doblo HLX 1.8 16v 2011 completo 7

lugares R$ 41.990,00, metálico, estado de

zero, entrada em até 6x sem juros no cartão
de crédito FONE: 3032-1400

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e modelo

2002 fire, vidro elétrico na frente, limpador
trazeiro. R$ 11.500,00. Tr. 9114-3374 com

André ou 9243-8500 Néia.

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano .94, 1.0,
R$ 6.000,00. Tr. 3370-1161 .

• Fiorino furgão 1.3 floex 2012 R$
28.990,00, metálico, estado de zero com

apenas 18:000km, entrada em até 6x sem

juros no cartão de créditó, viabilizamos

troca, garantia de um ano inclusa, taxas a

partir de 0,98%. Fone 3032-1400.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00.
Tr. 3370-0719/ 9953-3878

_,

FORD
• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8.500,00. Tr. 3370-1161.

• Ford . Ka 97 bordo impecável por
R$7.500,00 Tr: 33719313/ 9918c8665

• Vendo Ford Focus 2001, Prata Legallzado
Baixo Completo, air bag +abs, bancos em

couro Ótimo estado de conservação. Tr:

9101-1881/33704091 .

• Vende-se Ford Ranger XLT Limited 4x4,
diesel 3.0 eletrônico, 2008, completa (air
bag, abs, santo Antônio, estribos capota'
marítima, protetor de caçamba, trava

elétrica no tampão traseiro e demais

opcionais da Limited. Estudo troca veículo
de menor valor. R$ 60.000,00. Tr. 47 9138-
9592.

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5006,00 +

14 prestações-de R$ 400,00 ou carro ou

moto de entrada. Tr. 9137-1504/ 9153-
1600.

• Vende-se Focus Hatch GLX 1.6 16V 2012,
R$ 42.990,00; metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de
.

crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% .. Tr:
3032-1400.

• Vende-se Fiesta 2006, 4 portas básico, R$
13.800,00. Tr. 9962-3664

CAMINHÃO
• Vende-se Caminhão Mercedes Bens
Modelo: 1418 Cores brancas Ano 95 6

marchas Truck com baú 10,5 mts + chapéu
Valor: R$ 96.000,00 Tr. 9102-9254 com

Carlos

• Vende-se Caminhão GMC 7110, ano

2000, todo original,' segundo dono, baú
de alumínio, 7 Pneus novos, todo revisado,
aceita-se troca de menor valor ou maior
valor. Contato Zito (47) 3370-7994

• Vende-se uma camionete Hyundai. H.R
2010. Com câmera fria. Tr. 9991-7943
Hemes.

OUTROS
• Vende-se jogo de rodas de liga leve, aro
15 com pneus. R$ 1200,00. Tr: 3276-
0340 / 9197-9084.

• Vende-se um C4 palas exclusive ano

2009, Valor R$ 30, 000,00 + parco R$
250, 000 Tr. 3376-3961/9136-0049
Cassiano

OUTROS' MOTOCICLETA
.

• Vende-se um Bugue amarelo bonitão.
Valor a negociar. Contato Zito (47) 3370-
7994.

• Vende-se moto XTZ, 2005. R$ 3500,00.
R$ 8833-5707.

• Vende-se um Fusca branco ano 83. R$
4.000,00. Todo reformado. Tr. 8825-
5544.

• Vende-se Yamaha xt600 azul, ano

2004. Em ótimo estado. R$ 12.000,00.
Tr: 9926-1717 com Marcos.

• Vende-se Hyundai Acent ano 98,verde
metálico, direção, completo, 4 portas,
instalação GNV e gasolina.R$ 6,000,00.

. Tr: 9923-9418/ 3371-2699.

• Vende-se Honda CB-300R S/ABS Ano:

2010/2011 R$ 10.000,00 Único dono,
documentação 2013 pago. 10.000

km rodados, moto usada só em fins

de semana. Brinde: 1 capacete, rede

de capacete, capa de chuva, manual e
chave reserva. Tr: 3373-1900 Fabrício.

\ MOTOCICLETA
• Vendo uma biz 125 ES, vermelha, ano
2010, bom estado de conservação.
R$ 1500,00, e assumir 20 parcelas de

R$ 255,00. IPVA 2012 Pago. Tr: 9187 7221

• Moto CB 300, ano 2010/2011 com 7

Mil KM, cor dourada. Valor a negociar.

Graduação

.

'" .

MOTOCICLETA

Contato Zito (47) 3370-7994 ..

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixo

km, doc. 2012 pago. R$ 2.500 TR:

8452-0178

• Vendo uma biz 100, verde, 2003, bom
estado de conservação. R$ 2500,00.
Doc 2012 pago. Tr. 8452-0178

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$

3.000,00. Tr. 3370-1161

• Moto Honda CB 300 2010 com

3800 km original IPVA 2012/2013
pago. Moto estado nova, sem troca

R$ 9800,00. Tr. 47 9138-9592 c/
Rodrigo.

• Superior de Tecnologia em

Gestão da Tecnologia da Informação - início 04/02

• Operador de Computador - Pronatec - inícioOS/11

• Solidworks Avançado - início 12/11

, Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais - início 04/02

Inscrições: www.sc.senaç.br

Cursos Informática

• Illustradtor - início 17/11

Cursos de Gestão

• Cálculo e Legislação Trabalhista - início 26/10

Bombeiros Voluntários - início 10/11
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PR MOÇÃO

GL 1.5 FLEX
FREIOS ABS, AIR-BAG DUPLO

E MUITO MAIS!

A PARTIR DE R$:

99 TAXADEO%JUROS �;30x
CITROEN C3
PICASSO 2013

À VISTA

c CIlTRoÊn

1- Preços à vista, sem troca, não induem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroen C3 Picasso GL 1.5 Flex 12113 com valor à vista de R$ 46.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com
taxa 0% a.m + IOF. CitrOOn C4 Picasso 2.0 16v 12113 com valor à vista de R$ 85.990,00. Citroên Grand C4 Picasso 2.0 16v 12113 com valor à vista de R$ 94.990,00. TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação em uma de nossas

lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. Promoção Lilica & ligar a bordo válida para os veículos: C3 Picasso, C4 Picasso e Grand C4 Picasso, Zero quilômetro
(Okm), an0121modeI013. Benefício não pode ser convertido�m es�cie ..Promoção válida ?e ?�/09/2012 a 31/1 0/�01? ou enquanto durarer:n os Faça revísões em seu veícu lo regu larmente .'estoques. Consulte regulamento completo da promoçao no interior das corcessonanas Le Monde Citroên. Imagens Ilustrativas. I '

.
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.......__N_0_V_0_M_0_TO_R_FI_RE_1_.O_EV_0_8V_FL_EX_____.H.____A_L_ER_T._A_D_E_MA_N_U_T_EN_Ç_A_-O_PR_O_G_RAMA__D_A.........._ __.H FIAT CODE 20 GERAÇÃO H.___E_C_O_N_Ô_M_ET_RO__.....r
==:::BA:N=C=O==S=D=IA=N=r=EI=RO=S=C=O=M==D=IS=p=O=s=m=V=O=E=AS=Y==EN=r=R=Y=E=M=EM==Ó=R=IA=LA==D=O=M=O=r=O=R=IS=rA==E=PA=S=S=AG==EI=RO=======H PARA-CHOQUES NA COR DO VEíCULO r
._____V""",I_DR_O_S_C_l_IMA_JI_ZA__D_O_S_V_ER_D_E_S___,H._ BAN_C_o_rRA_S_EI_RO_F_O_LD_A_N_D_r_UM_BL_E_C_O_M_D_U_AS_PO_S_IÇ_O_-E_S_P._'A_RA_O_E_N_C_O_S'Ji_o .....H D

....

R
.....IV_E_B_�....W_I_RE__.....r--

Uno Vivace 1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 11.950,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de R$ 289,00 a parcela, sendo
o valor total do financiamento RS 17.340,00. Financiamento CDC com TAC de RS 555,00, taxa de 1,09% a.m. e taxa de 14,00% a.a. No caso de pag'amento a vista, o
valor é de RS 23.890,00, sem troca, ou escolha um dos modelos em estoque e adicione o valor dos opcionais presentes no veículo. Disponibilidade em estoque; 2
unidades. Oferta válida até 31/10/2012 ou até quando durar o estoque. As imaqensdesta divulgação são de caráter ilustrativo. Javel

NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

(47) 3274 0100 - www.iavel.com.br
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Corretor d,e;Imóv�
Crecc 19.368

(47) 3084 - 0408
Plantão:

(47) 9655 - 5663
Atendemos finais de semana e feriados

I·
Mi haCasa'
inha Vida

D 159- Terreno comercial
c/1814m2 .Em frente a Malwee

Malhas. R$379.900

I I
L

D201-APTO Nova Brasília 2dor.
R$159.500

D215-APTO c/107m2,
Isuite+2dor. R$216.950

-A paz que você

procura muitas
vezes esta no

silencio que você
não faz.
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Celta Vhc 1.0

·Corolla Seg 1.8 AT

13.500,00Sem Troca

Promoção válida até 31/1012012 ou ténnino do estoque. o que ocorrer primeiro. Condições válidas para o Kia Cerato código E,283: R$ 64.200,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 32,100,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1,358,63. Valor total a prazo: R$ 64,707,18. Para o Kia Soul

código U.174: R$ 68.900,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 34.450,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.458,10. Vaior1otal a prazo: R$ 69.444,31. Para o Kia Cadenzacódigo Z.555: R$124,900,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 62.450,00) + 24 parcelas
fixas de R$ 2.643,20, Valor total a prazo: R$125,886,71. Para o Kia Sorento código 8.558: R$121.400,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 60,700,00) + 24 parcelas fixas de R$2.569,13. Valor1otal a prazo: R$122.359,06, IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) incluso nas
parcelas. TC (Tarifa de Cadastro) devida à instituição financeira indicada pela concessionária e Tarifas de Registro de Contrato e Registro de Gravame não
-induses nas parcelas. Para mais infonnações, consulte a concessionária de sua preferência. Frete não incluso, frete mfnímo de R$ 500,00 e máximo de R$
5.000,00variável de acordo com omodele do veiculo e o Estado da Federação. Estoque de 5 unidades para o Kia Cerato código E.283, 5 unidades para o Kia
Soul código U.174, 5 unidades para o Kia Cadenza código Z.555 e 5 unidades para o Kia Serenta código 8.558, Fotos ilustrativas. nça salva vi

�--�--��--�----------�------�----�--�--------------�------��----=-�=-�---=--=-��--��------���-���,��-

41 �500,OO 2003 - Azul - Gasolina - 2 portas - Ar-condicionado, Travas Elétricas,
Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas' de Liga-leve, Cd
Player.

2008 - Prata - flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Freios Abs, Air Bag Duplo, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Câmbio
Automátíco, CD Player, Computador de Bordo, Sensor de.
Estacionamento.

Ranger CS Sporl 2.3

35.900,00
2008 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player, Faróis de Neblina, Rodas de Liga
leve.

Grand Vitara 2.0
MT 4x2

Novo Palio
Attractive 1.4

Okm - Pronta Entrega!

Okm - Pronta Entrega!

o KM - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Cd Player p/6 Cd's, Freios Abs, Air Bag Duplos, Rodas de Liga-leve.

o KM - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção HidráuliCil, Vidros e Travas
Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Computador de Bordo,
Faróis de Neblina. Freios Abs. Air Bag Duplo. Chave Canivete.

New Civic Lx11.8 AT

59.200,00.
2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desernbaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios
ABS, Air Bag Duplo, Piloto Automático,

Picanto Ex 1.0 AI

33.800,00
2011 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Air Bag Duplo, Faróis de Neblina, Cd Player, Câmbio
Automático.
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60X DE R$ 255,00
COM TAXA DE

0,98%A.M. E ENTRADA
DE R$11.890,OO

• g,GllfismDdapail1él
-

smnDfodefaRis�

CIassic 1.0 LS 2013

-Arquente
• Alarme sonoro de faróis f!gadbs
• Pars"'Choques na eGrdoveíCl.lllb
"�aç.f tempOrtZackté
fiJtJPadQrdo vJdro traselro .

" Painel de instrumentos com cont:t-gitos
•Protetorcfe cárter
- Preparação de som
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Munições de fuzil são
encontradas nomato
Quase um mês depois do assalto ao carro

forte, ainda há vestígios da ação dos ladrões

SCHROEDER

Débora Remor

/\ gricultores de Schroeder e�rlcontraram ontem 40 mum

ções de fuzil 762. Eles estavam

numa mata na comunidade de

Braço do Sul. A suspeita é que
esse material balístico seria dos
bandidos que assaltaram um car

ro forte no dia 8 de outubro, em
Campo Alegre, e depois fugiram
dos policiais no matagal do inte
rior de Schroeder.

As munições foram apreen
didas pela Polícia Militar e en

caminhadas para a Delegacia
de Joinville, responsável' pelo
inquérito sobre o assalto ao

carro- forte. Os projéteis devem
seguir para o Fórum de Joinvil
le, onde o juiz determina se o

armamento será destruído ou

reaproveitado pelas forças de

segurança. (�s munições para
o fuzil 762, apreendidas ontem,
tem um poder de fogo muito

grande, com capacidade para
derrubar até mesmo helicópte
ro", explicou o tenente Márcio

Alberto Filippi.
A Polícia Militar orienta' os

moradores de Schroeder que
ainda 'pode haver mais armas e

munições enterradas. "Em toda
a região usada como esconderi

jo ou rota de fuga dos bandidos,
a população deve ficar atenta e

não tocar no armamento. Temos

a suspeitas de que existam até

granadas", alertou o tenente Fi

lippi, referindo-se a quantidade
de armas de uso restrito encon

tradas pela PM (veja quadro).
O agricultor Ernesto Schnei

der limpava o terreno atrás da sua

casa, na localidade de Braço do

Sul, namanhã de ontem quando

percebeu os dois carregadores
enterrados no barranco. 'Ago
ra acho que eles não estão mais

aqui, mas na semana do assalto
os bandidos estavam a 50 metros

daminha casa, e só não entraram

porque os cachorros latiram a

noite toda", contou. Um terceiro

carregador foi achado por volta
das 11h30, a poucos metros dos

anteriores, ainda no Braço do Sul.
Na operação realizada nos

dias seguintes ao assalto, a PM

conseguiu prender dois homens
e alguns armamentos foram

apreendidos. Márcio de Aguiar
Nunes, de 33 anos, ainda está
internado na UT! do Hospital
São José, em Jaraguá do Sul. Ele
tem mais de oito mandados de

prisão em aberto. José Edemar
Couto Machado, de 38, foi leva
do ao Presídio Regional de Iara
guádo Sul.

A Polícia Militar já encerrou

as buscas aos bandidos porque
a suspeita é de que eles teriam
deixado a região.

EDUARDO MONTECINO

Armameat
.-

Da !regIa
• Cinco fuzis e projéteis - um calibre .50, um calibre .30 com sete munições, um 762

com 70 munições e dois fuzis 556 com 76 munições
• Uma espingarda calibre 12 com seis munições

.

• Uma pistola 9 milímetros com 32 munições
• 85 miguelitos (artefato usado para furar pneus de automóveis)
•Dois coletes balísticos, um rádio comunicador, dois celulares e dois veículos (umVectra e umaTucson)

....... ,
.
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Delegacia de G aramirim

Terreno pronto para
início da construção

Finalmente a casa velha
no Centro, onde funcionou a

Delegacia de Polícia de Guara
mirim pormais de 60 anos, foi
demolida e o terreno está livre

para receber o novo prédio. As
obras devem começar apenas
na semana que vem. O prazo
para a entrega da nova estru

tura é de oito meses. Durante

todo o dia de ontem e de se

gunda-feira, máquinas da Pre
feitura de Guaramirim realiza
ram a demolição e a retirada
dos entulhos, que encheram
40 caçambas. "Direcionamos
as obras para o início de no

vembro por causa do tempo
ruim na semana passada e o

feriado desta semana", expli
cou o responsável pela cons

trutora vencedora da licitação,
Gilson Ávila.

O projeto, orçado em cerca

de R$ 600 mil pela Secretaria
de Segurança Pública, prevê
uma construção de três anda

res, com salas para o Departa
mento de Trânsito (Detran), o
comissariado e salas de gabi
nete para delegados, escrivães
e agentes. (� nova delegacia
vai suprir as nossas necessi

dades atuais, mas eu gostaria
que ela fosse maior para aten
der o crescimento da deman
da da nossa região", disse o

delegado Daniel Dias.

Caso p.CC
•

D....·AAoA

Audiência dá esperanças a
fiscal acusado de' corrupção
Na primeira audiência

depois da prisão em flagran
te por corrupção, o fiscal da
Prefeitura de Iaraguá do Sul,
Mauro Roberto Piccinini, ale
gou que as filmagens feitas
foram retaliações de imobiliá
rias contra seu rigor da fisca

lização e aplicação de multas.
O Ministério Público e o ad

vogado de defesa terão cinco
dias para as alegações finais e

depois devem aguardar o pro
nunciamento da sentença.

(� expectativa é de que a

pena seja estabelecida no mí-

nimo, que é de três anos e con

vertida em pena alternativa,
como prestação de serviços",
disse o advogado do acusado,
Flavio Laube. O Promotor de

Justiça RicardoViviani de Sou
za, que também acompanhou
a audiência, não quis comen

tar o caso. Piccinini foi preso
no dia 29 de agosto, com base
em duas filmagens que flagra
ram o fiscal pedindo propi
na, e permanece no Presídio.
Regional de Iaraguá do Sul. A

pena, nestes casos, pode che

gar a oito anos.

Condenação acontece
15 anos depois do crime

Valdecir Bertoldo foi con
denado a 12 anos de prisão em
tribunal do júri realizado on

tem em Iaraguá do Sul, por um
crime cometido há 15 anos.

Ele vai recorrer em liberdade.
Bertoldo foi considerado culpa-

. do pelo homicídio de Aniel Ho
rn.ero Debatin, morto com uma

facada nas costas, na frente do
Salão Líder, no bairro Baependi,
em novembro de 1997.

No dia seguinte ao crime,
o agressor se demitiu.do em

prego em Jaraguá e voltoú

para sua cidade de origem,
Mangueirinha, no Paraná,
onde mora até hoje. Em in-

terrogatório, o réu admitiu
ter desferido o golpe, alegan
do legítima defesa. Bertoldo

compareceu ao julgamento, o
que facilitou a decisão da juíza
Anna Finke Suszek de permitir
que ele recorra da decisão em

liberdade .
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Sem desfalques para
buscar título amanhã
Com os retornos de Almeida e Charles, tricolor
vai com forçamáxima para cima do Bugre

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

Henrique Porto

Em preparação para a final do

Campeonato Catarinense da
Divisão- Especial, contra o Gua

rani, o Juventus realizou mais
um treino na tarde de ontem.

Enq�anto os jogadores suavam

a camisa debaixo de um forte ca

lar dentro de campo, fora dele o

meiaAlmeida corria atrás de um
melhor condicionamento físico.

Liberado pelo departamen
to médico, ele estará à disposi
ção de Pingo para a decisão. "O
Almeida é um jogador que éstá

muito bem. É forte na marca

ção, tem um bom passe e lança
mento", afirmou o treinador.

Outro que retorna à equipe,
após cumprir suspensão auto

mática, é o zagueiro Charles.
Com os dois retornos, Pingo
terá o elenco completo para en
carar o Bugre, em partida onde
só a vitória interessa ao tricolor.

"Creio que será um jogo
franco, pois as duas equipes
tecnicamente são as melhores
do campeonato", disse. "Porém,
precisamos mostrar nossa força
desde o início", completou.

No treino de ontem, o técní-

co deu ênfase à pressão na saí
da de bola. Mas Pingo mantém
a cautela ao falar sobre a parti
da decisiva. "Temos que jogar
com inteligência e, acima de
tudo paciência, porque temos

noventaminutos para fazer um

gol e buscar o resultado", disse.
Juventus e Guarani jogam às

20h30 de amanhã no João Mar
catto, com arbitragem de Célio
Amorim, do quadro da CBF. Os

ingressos antecipados - a pre
ços promocionais - estão sendo
vendidos nos Postos Mime e na

secretaria do clube.

IngTessos a preço
promocional estão
à venda nos Postos
Mime e no clube.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

XERIFÃO De volta ao time, zagueiro Charles não alivia nem nos treinos

Jogos Abel'ltfls de Santa Catarina

Atletismo e natação divulgam equipes
O atletismo de Jaraguá do

Sul anunciou ontem, os atletas

que irão representar o municí
pio na próxima edição dos Jo
gos Abertos de Santa Catarina

(Jasc). No total, a delegação da -

modalidade será composta por
dezessete atletas, sendo sete

mulheres e dez homens.

Miriely dos Santos, Simone
Ferraz, Sally Stewerdt, Ana Pau
la Romero, Bruna Riga, Iessica

Rodrigues, Fernanda Guterres,
Cleberson Wagner, Diego Pei

ter, Andrei Zanelatto, Carlos

Marques, EzequielWagner, Gui-.
lherme Henrique, Maico Angst,
Oziel Silva, Roger Wanderwe

gen e Tiago Borille embarcam

para Caçador no próximo dia 6.

Já a natação acontece ante

cipadamente, pois o município
do Meio-Oeste não dispõe de

piscina em condições de abri-

gar as provas. Assim, a moda
lidade será realizada em Blu
menau, entre hoje e sexta-feira.
De acordo com o coordenador
Kiko Fructuozo, a equipe [ara
guaense é formada basicamen
te com nadadores jovens (mé
dia de 14 anos).

Para o Iasc, Fructuozo terá
os reforços de Valmir Formiga
ri (15 anos), Marina Fructuozo

(26) e Eduardo Junkes (23).

Voleibol

Kadylac comanda Seleções
o voleibol masculino de Jaraguá do Sul passa por um bom

momento. O técnico Luiz Carlos Rodrigues da Silva - o popular
Kadylac - e o atleta Guilherme André de Oliveira foram esco

lhidos os destaques do Campeonato Catarinense Infanto, en
cerrado no último fim de semana, com título para a Marisoll
FME. Eles serão agraciados em premiação realizada em março
do próximo ano. Com as conquistas dos estaduais Infanto e In

fantil em 2012, Kadylac também conquistou o direito de ser o

técnico das duas Seleções Catarinense no ano em 2013.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

REALIDADE Carioca radicado em Jaraguá do

Sul, Kadylac se CODSagTa como treinador da base

SportClub [araguá de olho
na temporada de 2013

Grande surpresa do Campe
onato Catarinense da Divisão
de Acesso, o Iaraguá se prepara
para fazer aindamais bonito em
2013. Se neste ano o título 'bateu
na trave', napróxima temporada
a expectativa é ascender à Se

gundona. "Em qualquer cam

peonato que entrarmos, vamos
buscar fazer o melhor", afirmou.
o presidenteValdemir da Silva.

O planejamento para a pró
xima temporada está pronto o

foi apresentado a um grupo de

empresários na última semana.

"Queremos arrecadarR$ 400mil
e gastar R$ 350 mil", confiden
ciou. "Agora vamos buscar este
valor através de patrocínios e da
venda de materiais com a mar

ca do clube. Só neste ano ven

demos quase mil camisas. Isso,
para um clube em formaç-ão, é
um número expressivo".

Sobre 9 elenco, Da Silva pre
tende manter a base, formada
nas categorias inferiores do pró
prio Jaraguá. "Temos que man

ter o nosso planejamento, que
é revelar atletas. Por isso vamos
manter a base, com atletas que
estão com agente desde omirim
e tem contrato paramais alguns
anos. Os demais vamos analisar

Sobre um possível convi

te para disputar a Segundona
já em 2013, o presidente não
esconde o jogo. "Estamos nos

preparando. Hoje o nosso maior

problema é a estrutura, pois
queremos jogar no Botafogo".

SomoS wn time
novo e estanlos em

fo�emtodos
os setores, inclusive
na torcida, que está
ganhando identidade.

Valdelnir da Silva,
presidente
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Atenções
·

didas
em duas competições

São Paulo briga para chegar nas semifinais,
.enquanto Atlético ainda sonha com o título

joga é Ney Franco deve dar

oportunidade a Ademilson, re
velação da base.

No fechamento da rodada
do Brasíleirão, o Atlético-MG
enfrenta o Flamengo, às 21h50,
no Independência. Em caso de
derrota do Galo, o Fluminense
coloca uma mão na conquista
da Série A. O foco do clube mi
neiro permanece na briga por
título, combinado com a vitória
diante do rubro-negro. No lado
carioca, a vitória é fundamen
tal para afastar de uma vez as

chances de rebaixamento.

JARAGUÁ DO SUL quarta, às 21h50, no Chile.
,

O Tricolor Paulista não ini
ciou bem, mas demonstra que
vai encerrar o ano de forma sur

preendente. Garantido proviso
riamente na Libertadores de

2013, o São Paulo tem por foco
a conquista da Copa Sul-Ame
ricana. Para alcançar o objetivo,
conta com o oportunismo de

Lucas, autor de três gols na vi
tória contra o Sport.

"É sempre bom uma 'boa

atuação. Eu acabo ficando mais
à vontade para realizar o meu

tipo de jogo", afirmou o meia.
No ataque, Luis Fabiano não

Agência Avante!

Pela segunda vez consecuti

va, os apreciadores do fute
bol dividirão suas atenções no

meio de semana entre a Copa
Sul-Americana e complemento
da rodada do Brasileirão.

Na competição composta
apenas por clubes da América
do Sul, somente Grêmio e São
Paulo permanecem nas quartas
de final. O Grêmio trava o desa
fio contra o Millonarios, da Co

lômbia, já o São Paulo encara os
chilenos da Universidad nesta

Galo e Mengo fazem

partida isolada
do Brasileirão, às
21h50, em Minas.

VIPCOMM

EXIGEl�TE CeDi cobra empenho do time para conquistar a Copa Sul-Americana

MIVlA

Minotauro eWerdum devem liderar TUF
A primeira edição do TUF Brasil foi um suces

so de audiência e marketing. Dessa forma, o 're

ality' de MMA vai ganhar uma nova edição, com
início em março de 2013. Para o evento, o UFC

deve escolher Minotauro e Fabrício Werdum,
que já teriam acordo verbal. A escolha surpreen
de, pois Lyoto Machida e Maurício Shogun eram
os principais candidatos aos postos.

Quebrando recordes de gols
Surpreendente, Zé Carlos vai colocando o seu nome na his

tória do Criciúma. Com 39 gols anotados na temporada, lidera
o ranking de artilheiros do Brasil em 2012 ao lado de Lúcio Ma

ranhão, do ASA. Na Série B, anotou 25 gols e está prestes a se

tornar o maior artilheiro da história da competição. Faltam ape
nas 31 gols para Zé Carlos ultrapassarVanderlei Miar e se tornar

o maior artilheiro da história do clube. Atualmente, o artilheiro
possui 52 gols no clube e está em sexto no ranking histórico.

HettscheimernoRealMadrid
Longe dos holofotes da NBA, o Brasil vaimoldando mais uma

jovem promessa para o basquete. O pivô Rafael Hettscheimer,
de 26 anos, foi apresentado como reforço do Real Madrid, tra
dicional clube europeu. Destaque no Pré-Olímpico de Mar Del

Plata, na Argentina, Hettscheimer tem se destacado no Velho
Continente e surge como promessa para asOlimpíadas de 2016.

CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS
338 rodada

31/10
21:50 Atlético-MG x Flamengo

Fluminense 2 x 1 Coritiba
Santos O x O Náutico
Ponte Preta 1 x O Cruzeiro
Corinthians 1 x O Vasco
Internacional 2 x 1 Palmeiras
Bahia 1 x 1 Grêmio
Sport 2 x 4 São'Paulo

Figueirense O x O Portuguesa
Botafogo 4 x O Atlético-GO

PRÓXIMOS JOGOS
338 rodada

Santos
,

:/:
12 Coriti'ba
13 Náutico
14 Flamengo
15 Portuguesa
16 Bahia

,
'. ".

.

42 ,1-4 j43A%"
43 133/1, 1. r 36J42 J -6 ';43,4%

: :4� 13itroh3!10f;:39'1'40 t -1143,4%
. ,

42 J�3'l1216 J.15f46151 :'-5 142,4%
: 'L 'li!6:,· 'i' 1-

•
.' , '

42 f33:121q f15'138147 '-9 !42,4%
40 32101012 32' 41 -9 41,7%
40 '33' 9 1311 35 35 O 40,4%
37 33 8 1312 32 37 -5 37,4%

17 Sport 33 33 8 9 '16 32 53 ',' -2f33,3,%'
• •

dl��tfi©ª�9§::gi��fftà�2,f��:
• •

• Classificados Copa Sut�Americana
. .
. . . .

I 1 - • I • I •
Rebaixados para Série B: I

CJ-ASSIFICAÇÃO. RESULTADOS
348 rodada

Ontem
Goiás x Ipatinga*
América-MG x ASA-AL*

Paraná x ABC-RN*
*encerrados após o fechamento da edição

Joinville

'7 América-MG

8 América-RN 50

9 Avaí 49

10 Ceará 45

11 Paraná 42

12 ASA-AL 41

13 Boa-MG 41

14 ABC-RN 39

15 Guarani-SP 38

16 Bragantino 32

PRÓXIMOS JOGOS
10

.

51 ; 33 ; 18153,5% 348 rodada
,13 53 47 6 '50,5%

33114:8 i11 51 49 2 �50,5% 02/11
, , .

21:00 CRB x Barueri3311514 :14 39 38 1 ;49,5%
33 :,'. 12,,'.9 ,,' 12 48 46'

21:00 Guaratinguetá x Guarani-Sf'
2 i 45,5% 21:00 Ceará x Avaí

3311119 !13 42 44 -2 1424% '

3311215 116 42 45 -3 !41'4% 03/11 r

33 i.' 111.8 I ,:
'

O
16:20 Bragantino x Vitória

:14 43 50 :-7 :41,4Yo 16:20 Criciúma x Joinville
33! 1019 :14 42 44: -2 139,4% 16:20SãoCaetanoxAtlético-PR

3319 111,13 31 39 1-8 138,4% 21:00América-RNxBoa-MG

33 8 :8 ;17 35'50 '-15:32,3%
17 Guaratinguetá 31 33 9 4 20 32 57 -2531,3%
18 CRB 30 33 8 6 19 37 60 -2330,3%
19 lpatinga 28 33 7 7 19 33 60 -27 28,3%
20 Barueri 26 33 6 8 19 34 62 -2826,3% Rebaixados para a Série C
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