
Show internacional

AAlemanha fazmúsica naScar
Mapeanlento
Tecnologia a favor das cidades

Ele continua

Pingo fica no [uventus em 2013

Banda Original Markgrãfler Blaskapelle se

apresenta hoje em Jaraguá do Sul. Evento
acontece às ?Oh, no Pequeno Teatro. O ingresso
custa um quilo de alimento.

Sistema de Informações Georreferenciadas da
Arnvali traz uma base de dados que pode ser

utilizada na elaboração de estratégias para a

gestão do desenvolvimento regional; Página 7

Técnico renovou contrato ontem com a direção para
o Campeonato Catarinense da Divisão Principal. O
foco será a vaga para série D do Brasileiro. Comissão
técnica vai permanecer a mesma. Página 22

Marcas deixadas pelo vento EDUARDO MONTECINO

Casa de Charles (E) teve Q telhado da garagem levado pela ventania, que atingiu cerca de 100 imóveis em Jaraguá. Páginas 20 e 21
< , -

Transição de governo

Equipe deDieter
pedidos de infol·lllações

< •

Reunião realizada ontem de manhã entre integrantes da comissão do prefeito
eleito e da atual administração definiram as primeiras solicitações que serão

encaminhadas pela Prefeitura de Jaraguá do Sul para avaliação do futuro governo.
�,. 5

, agma

. Ironia
Felicidade afasta mais
as pessoas de você

que uma doença
infecto-contagiosa.
Luiz Carlos Prates
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&estão por
oompetências
Identificar as competências

'"

necessárias para o sucesso. do negócio
organizacional para gestores de
organizações e profissionais da área
de Recursos Humanos é o foco de

treinamento que será desenvolvido

pelaApevi nos dias 17/11 a 1/12, no
Centro Empresarial de Iaraguã do S1,11.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Convenção nacional
Jaraguá do Sul serámais uma vez

representada no maior evento

do comércio lojista do Brasil. Dele
gação de 22 pessoas, liderada pelo
presidente da CDL Neivor José
Bussolaro, estará presente na 53a

Convenção Nacional do Comér
cio Lojista, a ser realizada em Na

tal (RN), de 14 a 16 de novembro.
A programação da convenção des
te ano está centrada no tema IICra

ques no varejo, campeões na vida",
relacionando os preparativos do
Brasil para sediar os mais impor-

tantes eventos esportivos do pla
neta e as experiências e oportuni
dades que se apresentam ao varejo.
Palestrantes de várias áreas mos

trarão aos participantes todas as

vantagens e benefícios gerados
pela realização de um evento de

porte internacional. A conven

ção vai reunir representantes das

CDLs, FCDLs e empresários do
comércio varejista de todo o Bra

sil, em um amplo debate sobre
temas que auxiliem no desenvol

vimento do setor.

Proma na China
O diretor da Proma Construções, engenheiro Paulo Obenaus,
na 10aMissão Empresarial Brasileira à China.A viagem para

Guangzhou, distante doismil quilômetros de Beijing (capital
chinesa), foi promovida pela Federação das Indústrias do

Estado de Santa Catarina (Fiesc). IIFoi possívelmonitorarmos
as tendências por meio de encontros de negócios, seminários
e visitas técnicas a empresas chinesas. Foi uma ótima

-

oportunidade para entendermos os processos inovadores
do país e verificarmos possibilidades de benefícios
tecnológicos para a Proma", ressaltou Obenaus.

Inmetro
O laboratório de Metrologia'daWeg é usado pelo Inmetro para
calibrar instrumentos demedição, passando a integrar a Rede
Brasileira de Calibração (RBC). Ao ser acreditado, o laboratório
recebe o reconhecimento formal do órgão para a emissão

de certificados de calibração com o selo da RBC.O acordo de

reconhecimento internacional do órgão com o International

LaboratoryAccreditation Cooperation (ILAC) permite que
tais certificados sejam aceitos internacionalmente. O acordo

apoia o comércio internacional por meio da remoção de

barreiras técnicas. A companhia passa a integrar o seleto
grupo de empresas com laboratório próprio de calibração
acreditado, composto pormenos de 10 integrantes.

Alto verão
Embora esteja em fase final de entrega para as lojas, a coleção alto
verão agora começa a ocupar os sites das confecções da região.
Confira nos sites o que estará nas ruas e praias nos próximos meses.

Elétrica F E

47-3370-4273

47-9700-4089
Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.

www.funke.co.rjeletricaheinz@funke.com.br
Rua Araquari, 1 8 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

www.ocpenltne.ccm.br
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AlcidesAndrade, vice-presidente da Federação
dasAssociações dasMicro ePequenas Empresas
de SantaCatarina, ao falar naAcijs/Apevi,
detalhou o pensamento do setor: 110Estado
precisa terum entendimento diferenciado

em relação às legislações que regulam as

atividades produtivas quando se trata de
uma grande empresa e de uma pequena
empresa. Agrande empresa segue a lógica do
investimento do capital, ela só investirá se o
retomo que alcançarnomercado for compatível
oumaior. Nasmicros e pequenas empresas o

maior investimento não é necessariamente o

capital,mas sim o conhecimento e as horas de
trabalho do seu empreendedor. Não se trata

de privilégio,mas de entender esta diferença
e levar em consideração nas políticas públicas
voltadas à economiamunicipal, estadual ou
nacional, para quemicros e pequenas empresas
e os empreendedores individuais possam se

desenvolver, gerarmais emprego e renda."

Milium
Esta rede de 3610jas com sede em Joinville,
que também conta com duas lojas na cidade,
concluiu a ampliação emodernizaçãode sua

loja narua João Colin e parte para a abertura

de mais seis lojas no Estado. Por aqui já se

tornou um endereço dosmais tradicionais.

I�i(,)TE:n:IAS
MEGASENA
SORTEIO N° 1439
02 - 34 - 35 - 42 - 43 - 55

QUINA
SORTEIO N° 3036
12 - 18 - 31 - 35 - 45

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04707
1° 71.977 500.000,00
2° 12.574 32.600,00
3° 63.399 32.000,00
4° 80.825 31.600,00
5° 34.018 30.446,00

DUPLASENA
SORTEIO N° 1121
Primeiro Sorteio
03 - 17 - 19 - 24 - 34 - 38

Segundo Sorteio
04 - 05 - 13 - 20 - 28 - 50

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1294
07 - 14 - 16 - 23 - 24
25 - 46 - 47 - 49 - 52
55 - 56 - 57 - 59 - 67
76 - 82 - 83 - 86 - 96
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CORRA! PORQUE NÃO VAI RESTAR NEM FUMAÇA

BAZAR DOS
BOMBEIROS
DE 8 A 10 DE

NOVEMBRO
(SCHROEDER)

o leitor

Inglês: viagem e hotel

Que alegria chegar ao hotel

depois de horas viajando.
Se a reserva já foi feita, um alegre
cumprimento "good morning"
e um simples "I have a reserva

tion" é o suficiente para começar
a conversa e ir diretamente ao

que interessa. Vocêmesmo pode
informar seu nome em seguida.
Caso contrário, o atendente vai

perguntar seu nome e sobreno
me. É válido lembrar que nos Es
tados Unidos sobrenome é "last
name" e no Reino Unido é mais

jetos que você tem dificuldade de
lembrar. Caso a TV não funcione
e você queira que alguém venha

arrumá-la, pode-se dizer: "The
TV doesn't work, Can you send
someone over to repair it, plea
se?" Ou, talvez, você precise de
toalhas: "May I have some towels,
please?" listas podem ser mes

mo muito úteis! Outra possibili
dade é organizar a frase antes de

ligar para a recepção. Pense, faça
consultas. na internet ou num

dicionário e elabore as frases
comum usarem "sumame". previamente. Aproveite a opor-

É aconselhável ter o alfabe- tunidade para pôr em prática o

to na ponta da língua caso seja
,
que você sabe e para aprender

necessário soletrar seu nome ou o que é novo ou ainda não está
sobrenome. Um aluno meu, em memorizado. Encare o desafio

viagem à Alemanha, precisou de falar. Mesmo ao telefone, sor
soletrar o primeiro nome dele: ria. O atendente do outro lado vai
Paulo. Já seu sobrenome, de sentir sua educação. Depois, um
origem alemã, foi naturalmente banho para recuperar as energias
entendido! Ainda no hotel, po- e, se no destino não forhorário de
dem ocorrer problemas como dormir, aproveite e saia para sua

falta de algum item ou um apa- primeira caminhada.
relho que não funciona. Tenha
uma lista de frases que possam
sernecessárias e de nomes de ob-

M. Conceição Silveira,
mesII'e em Inglês pela UFSC

Compartilhe a sua opinião. Escreva"llos!
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

Mais que um tiro...

v:OCê quer afastar alguém importuno de sua vida?

Quer e não achou um jeito de fazer isso? Há um
santo remédio para afastar não apenas as pessoas
desagradáveis ao seu convívio como de modo geral
é possível afastar todos os seus amigos. Você quer
ver-se sozinha, sozinho? Émuito fácil: seja feliz,

Felicidade afasta mais as pessoas 'de você que
uma doença infecto-contagiosa. Aliás, quando es

tamos doentes, quando estamos mal de vida, in
comodados, apoquentados, infelizes mesmo, os

"amigos" aparecem logo, logo. Estar infeliz é como
mel para atrair moscas. As pessoas gostam de se

aproximar de quem está mal, sofrendo, há uma

formidável solidariedade entre os "iguais".· Sim,
eu disse iguais. As pessoas que gostam de sofrer,
a maioria gosta, claro que isso é inconsciente, se
solidarizam de imediato com os outros sofredores.

As festas mais "alegres" estão cheias de pessoas
infelizes que vão se encontrar com outras pessoas
infelizes. Ou-você acha que alguém que de fato está
feliz vai sair de casa? Sairia por que razão se a razão
seria buscar distração, buscar felicidade? Os felizes
são quietos, discretos, eles incomodam muito às
maiorias. Os infelizes são ruidosos, vivem inveri-

, tando sorrisos, aqueles sorrisos que os fotógrafos
de festa tão bem conhecem."

Então é isso, o conselho é esse, se você quiser pôr
a correr alguém que não lhe é simpático mas com

quem você tem, de um modo ou de outro, que com
ele ou ela conviver, mostre a essa pessoa que você
está feliz. Os infelizes não suportam os felizes, faz
lhes mal, agride-lhes. Seria mais ou menos como a

inveja.Ai de alguém que se ombreie a nós e que, por
qualquer razão, venha a conquistar algo que deseja
mos e não temos, vamos queimar essa pessoa com
a nossa inveja. É a mesma coisa. Felicidade agride.

Se você quiser liquidar um importuno, um inimigo,
mostre-se feliz. É mais que um tiro.

'

Eles
Eles quem? Eles, os da "pastinha", os vendedo

res. Quando um vendedor der-se por cansado, afi
nal, são 4h da tarde, todo mundo já deu o que tinha

que dar, pessoal indo para a praia, - ufa, estou ar

riado! É assim que pensas como vendedor? Dou-te
um baita conselho. Ajeita a gravata e faz mais uma
ou duas visitas. Vais te surpreender. Bem que podes
fazer as vendas do mês nessas tentativas. Do mês
ou do ano, - Ué, quem diz que não? O que não vale é
dar-se por cansado, mais das vezes é preguiça. Toca!

Horóscopo
Sempre passo os olhos sobre o que diz o OscarQui

roga nos jornais. Não é mais aquele horóscopo antigo
de previsões e sustos, nada disso. Hoje são conselhos
psicológicos existenciais, nada se perde passando
os olhos. No meu Aquário, lia-se que vez por outra é
ótimo - por não ter ido - ser a figura mais lembrada
numa festa. Concordo. Vejo quase todos os dias os ti

pos "arroz-de-festa" nas páginas sociais, sorrindo fal
so e tentando me iludir com suas felicidades de papeL
Quem ficaem casa, não raro, fazmais sucesso na festa...

Falta dizer
Leio quase todos os dias "incensos" à nova clas

se-média? Que nova classe média, a dos "assalaria
dozinhos" que vão a Nova Iorque comprar bolsas
falsificadas e tirar fotos da estátua da Liberdade?
Nova classe média só no dia em que as prioridades
de lazer forem bons teatros, artes, livrarias, música
orquestrada, por aí. O resto é firula de "combali
dos" que não se enxergam.

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

, Comel'cial: 9149·9771 'Piantão ElliregiilS: 2106·1919' 9902 1380 '9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
, Endereço: Av, PrefeitoWaldemar Grubba, 1400· Baependi - CEP 89256-500 . CP 19 • Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

"O gestor
ternqueser
inovador"

Diretor da Federação dos Municípios
(Fecam) fala sobre os desafios dos

prefeitos eleitos para o próximo mandato
DIVULGAÇÃO/FECAM

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

Povo, o diretor executivo da Fecam
e diretor da Escola de Gestão Pú
blicaMunicipal (Egem),Alexandre
Alves, dá dicas sobre as priorida
des que os prefeitos devem ter du
rante a escolha da equipe e como

podem trabalhar na gestão para
evitar problemas legais. Segundo
ele, a equipe de assessoria jurídica
deve ser bem estruturada.

Diego Rosa

Nesse período em que os pre
feitos eleitos começam a pre

parar as equipes de governo para
o próximo mandato, a preocupa
ção também está com a situação
econômica das prefeituras para o

fechamento do ano. Na visão da

Federação Catarinense dos Mu

nicípios (pecam), o planejamento
sempre será a principal ação para
evitar sustos maiores durante a

gestão. Além disso, a prepara
ção técnica é primordial para um
bom trabalho, sem contar com

o desafio de afinar a estrutura no
objetivo de cumprir metas e aten
der os objetivos propostos. Nessa
entrevista ao jornal O Correio do

o Correio do Povo - Quais os
principais desafios dos prefeitos
eleitos para o próximomandato?

Alexandre Alves - O desafio
dos novos gestores é administrar
as finanças públicas, porque há
uma sazonalidade muito gran
de das receitas. O administrador
deve fazer um grande trabalho na
área de educação, com atenção
nas creches e pré-escolas. Na área
da saúde,. a meta é criar ações
para evitar que os médicos per
cam o interesse de atuar no ser

viço público. Há uma fuga dessa
área. É necessário fazer um bom
trabalho na área ambientàl. O de
safio é direcionar ações no plano
de resíduos sólidos. Esse é o mo
mento de agir nessa área.

OCP - Nessa época de final
demandato, os prefeitos se quei
xam das dificuldades de fechar
as contas e começaram a cortar

gastos para atender a Lei de Res
ponsabilidade Fiscal. Poderia se

evitar esses cortes se houvesse
um planejamento ao longo do
ano voltado à economia?

Alves - Para se reeleger ou

para eleger o sucessor, o custo da
campanha é muito alto e é claro
que quem está no poder costuma
utilizar a máquina a seu favor. E

por ser época de eleições hámui
ta limitação de gastos. Uma das
alternativas é a reforma política
para centralizar todas as eleições
- governador, presidente e prefei
to - num único período. A cada
dois anos é muito período que
prejudica o gestor.

Na época de campanha, amá
quina pública praticamente para
e os investimentos ficam enges
sados. Todo o final de cada ano,
o orçamento acaba. É uma época
em que os recursos estão mais
escassos. A cada quatro anos, no
final dos mandatos, durante os

últimos oito meses, os prefeitos
não podem deixar para a gestão
seguinte obrigações que não dei
xem disponibilidade financeira.

OCP - Que análise você faz
da qualificação dos gestores
públicos. Eles estão preparados
para o desafio de administrar
ummunicípio? .

Alves - Ainda não existe uma

capacitação ou um conheci
mento mínimo das exigências

,
do setor público para fazer um

,

bom trabalho. Não é só o prefei
to que, às vezes, não é preparado.
O vereador também tem' suas

limitações. A Federação Catari
nense dos Municípios (Fecam),
em parceria com as associações

regionais, começou essa semana

um seminário para a capacitação
desses líderes. Em março have
ria uma oficina de qualificação.
Não é o ideal ainda, mas é o que
conseguimos fazer. Hoje temos a

Escola de Administração Pública
Municipal que é uma referência
para ajudar. Mas, a capacitação
ocorreu durante o mandato. Ge
ralmente não há uma preocupa
ção para ter uma preparação an

tes de buscar o cargo.

OCP - O discurso padrão
dos prefeitos que irão assumir
está voltado ao enxugamento
damáquina pública para poder
ter mais economia e investi
mentos. Como você analisa essa
proposta?

Alves - O discurso de que vai
enxugar é bom, mas no dia a dia,
com toda a demanda de servi
ço' fica difícil colocar em prá
tica. Especialmente para cum
prir as exigências do governo
federal para implantar pro
gramas que estão vinculados
ao repasse de verbas. Um dos
exemplos é o projeto Estraté
gia de Saúda da Família (ESF).
Para ter um bom atendimento
é preciso contratar profissionais.

Existe uma demanda muito

grande do governo federal na for
mação das políticas públicas para
osmunicípios.

OCP - Mas quando há um

investimento em projetos vol
tados à saúde ou educação,
dificilmente haverá uma re

clamação por parte da opinião
pública de contratações de ser

vidores, por serem áreas impor
tantes. A reclamação é o incha
ço administrativo.

Alves - As funções adminis
trativas exigem uma demanda de
profissionais capacitados. Tu não
imaginas a quantidade de exigên
cias e relatórios que são pedidos
pela União para que o muni
cípio preste contas para pode
garantir as verbas. Hoje, todo o

nosso sistema administrativo
está baseado em relatórios. A le
gislação exige uma quantidade
de detalhamentos. Um municí
pio de médio a grande porte não
consegue trabalhar só com um

assessor jurídico. Tem que ter
mais. A área jurídica da prefeitura
exige uma atehção e estrutura.

OCP - O prefeito está com

mais limitações, principalmente
com amarras legais, do que anti
gamente?

Alves - O nosso País é.legalis-

ta. Temos uma quantidade enor

me de leis que dizem a mesma

coisa. A administração pública é
burocrática pela sua natureza. E
com mais uma série de leis sobre
ela, o administrador público fica

. engessado para tomar uma deci
são. Demora muito porque tem
de seguir as exigências. O ges
tor municipal só pode fazer algo
quanto estiver autorizado por lei.
Por isso, a estrutura precisa ter

uma_ equipe técnica bem prepa
rada para dar agilidade à estrutu
ra. As ações do prefeito e gestores
públicos têm de ser baseadas em
pareceres jurídicos.

OCP - Qual orientação que
você dá ao prefeito que está
montando a equipe de trabalho
para o próximomandato ebusca

implantar uma administração
que tenha eficácia?

Alves - A pessoa que vai fazer
parte do governo tem de ter o co
nhecimento técnico e também
político para lidar nessa área. O

prefeito tem de buscar pesso
as capacitadas, mas envolvidas
com a realidade do município.
Elas devem ter tempo, interesse
e vontade de traballiar. É difícil
contar com pessoas com esse

perfil técnico e político, além
de ter disposição para se doar
aos trabalhos públicos. Nem to
dos se desprendem da iniciativa
privada para encarar esse desa
fio. O desgaste é muito grande.
Além da equipe 'bem preparada
é preciso ter um planejamento
estratégico, com cumprimento
de metas, e o gerenciamento dos
projetos estabelecidos.

OCP - É possível, dentro da

administração pública, adotar
modelos de gestões que privile
giem a meritocracia e cumpri
mento demetas?

Alves - Não é fácil, mas esse é
o caminho. O gestor público tem
que pensar de forma inovadora.
Ele deve trabalhar com metas,
com atribuições de desempe
nho do servidor, e o funcioná
rio deve ser renumerado por
isso. Acho que o trabalho mais
forte é na gestão de pessoas. E

quando o funcionário público é
envolvido no processo desde o

início, ele se integra e participa
de forma mais efetiva. Quando
ele não está integrado e terá de
cumprir apenas a tabela exigida,
dificilmente será envolvido no

processo. O administrador tem
de ter o envolvimento de toda
a equipe desde os servidores de
ponta até toda a direção.
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Transição de governo

Equipe de Dieter pede informações
Entre os dados

requisitados estão

documentações da
área jurídica, contábil
e sobre convênios

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

, ..

Verônica Lemus

Durante a reunião de transição
de governo namanhã de on

tem, a comissão do prefeito eleito
Dieter Janssen (PP) solicitou' ofi
cialmente informações referen
tes à atual situação da Prefeitura
de Iaraguá do Sul. Entre a docu
mentação básica, como jurídica
e contábil, a equipe também pe
diu cópia de documentos sobre
convênios em andamento, tribu
tação, sobre o setor de Recursos
Humanos e a relação dos projetos
encaminhados pelo Executivo
aosministérios em Brasília.

Segundo o presidente da co

missão de Ianssen,Ademir Izidoro
(PP), a equipe da atual administra-

ção irá providenciar as informa
ções e a previsão é que o próximo
encontro ocorra em dois ou três
dias. "Daqui a pouco vamos co

meçar a receber esses dados e aí
vamos a montar nossa equipe in
terna para saber se o que vier está
tudo certo", disse Izidoro.

O pepista explicou que as in
formações 'serão verificadas por
pessoas da coligação que tenham
conhecimento sobre as áreas a

serem analisadas. "Essas infor
mações vão ser necessárias para
montar o organograma do ano

que vem e também para ajudar
namontagem dos cargos, do pri
meiro, segundo e terceiro esca

Iões", informou.
Além da documentação, a co

missão de transição também fez
questão de tomar conhecimento
sobre os setores da educação e

saúde, a respeito da contratação
de ACT's, material e merenda es

colar e do programa de distribui
ção de remédios para os idosos.
"Queremos ver se está tudo enca

minhado para que quando a gen-

te iniciar ano que vem essas áreas
importantes não tenha que en

frentar dificuldades", disse Izidoro.
Sobre o orçamento para 2013,

Izidoro contou que após a análise
dos valores, a equipe irá discutir a
necessidade de propor ajustes. "O
projeto ainda se encontra na Câ
mara (deVereadores) e se precisar
modificar ou fazer alguma altera
ção eles (equipe da prefeitura) se

colocaram à disposição para fazer
isso", disse o pepista.

Outros pe�idos

De acordo com o presidente da
Comissão deTransição de governo
da futura administração, Ademir
Izidoro, outros dois assuntos polê
micos devem entrar na pauta das
futuras reuniões de transição com
a equipe da prefeitura. Um trata
das obras de construção da pon
te ligando os bairros Rau ao Ami
zade. Outra é sobre a reforma do
Ginásio Arthur Müller. ((O prefeito
eleito (Dieter Janssen) quer dar o

DIVULGAÇÃO/SANDRO BASSO

REUNIÃO Encontro da equipe de transição
foi realizado ontem no gabinete da prefeita

encaminhamento urgente para
essas duas obras que estão parali
sadas", ressaltou Izidoro.

Entretanto, o presidente da
comissão, recordou o fato de
que os dois casos estão sendo
discutidos na Justiça. Por isso
comentou que antes deverá ser

feita uma verificação das duas si
tuações para ver que atitudes po
derão ser tomadas a fim de que
as obras possam ser reiniciadas
ainda em janeiro.

Outro fato que também inte-

ressa ao futuro governo é realiza
ção de licitações para a contra

tação de serviços para o Samae.
Segundo Izidoro, foi verificado em
jornais que a autarquia estaria fa
zendo algumas contratações, por
isso, o pepista conversou com a

equipe de transição e também
com o presidente da Samae, o

vereador Isair Maser (pRB), sobre
a possibilidade de acompanhar
de perto tais trâmites. "Já que são
coisas para o ano que vem a gente
quer saber tudo", explicou.

PATROCINADOR
OFICIAL

Bradesco
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Visitas 'em Brasília
o prefeito eleito de Guaramirim
Lauro Frôhlich (PSD) viaja hoje
para Brasília. Ele quer ampliar
o contato com os deputados da
região. A aproximação servirá
para Frõhlích se apresentar
como prefeito e conhecer os
caminhos da Capital Federal, na
eterna peregrinação em busca
de recursos.

Secretarias

em Guaramirim

I'ªS s��ret ti

•

"'Â.gr1CúltilléL
teljáa "Sªúde...Eduçªçãq;,se��" 't 1:

administrada peloPR, e o PPS'
terá o "comando l}éi'pasta do
Desenvolvimento Econômico. Os

, ....,' .'" .�", "

partidosPSB e PCdoHocuparão
: aigtW� carg9s nq segundo escalão. ,

"Nom.es do, "'

Qualificação
o curso para os vereadores

eleitos e suplentes é uma

oportunidade para os futuros

legisladores se qualificarem
para os trabalhos que devem
executar a partir do próximo
ano. "Mesmo ainda não
sendo diplomados, aAvevi
trabalha para dar suporte
aos próximos vereadores",
afirmá o presidente da

entidade, Valmor Pianezzer.

Nilson Antonio - Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

A qualidade ,
1
, .

dos vereadores

os 65 vereadores eleitos nos sete
,

municípios da região: Barra Velha,
Corupá, Guaramirim, Iaraguá do Sul,
Massaranduba, São João do Itaperiú e

Schroeder devem participar amanhã, a

partir das 8h30, na Amvali, do curso de

capacitação promovido pela Associação
dos Vereadores do Vale do Itapocu (Ave
vi). O presidente da entidadeValmor Pia
nezzer, disse que o desejo é de que todos

os futuros parlamentares participem do

encontro. "Queremos dar condições para
que eles possam fazer o diferencial no

próximo mandato", ressalta.
Ao todo foram convidadas 91 pes

soas para participar do treinamento

promovido em parceria com o Senado

Federal. Além dos titulares, devem es-
o

tar presentes os suplentes de cada co

ligação. Até ontem, 70 políticos haviam

confirmado a presença.
/ Das Câmaras, somente Schroeder e

Massaranduba confirmaram a partíci
pação de 100% dos novos ocupantes do

legislativo. Em Iaraguá do Sul, oito dos
11 futuros vereadores estarão na capaci
tação. Nos demais municípios, a maio
ria já se inscreveu.

Este treinamento faz parte dos traba
lhos que vêm sendo desenvolvidos desde
a criação da Escola do Legislativo Marcos
Mannes. Este será o segundo trabalho

de formação desenvolvido pela institui
ção. O primeiro foi o Curso de Formação
Política "O Papel do Vereador" para os

pré-candidatos, realizado no primeiro
semestre. "É um trabalho inédito que es

tamos fazendo no Estado e pretendemos
dar continuidade aos encontros a cada

trimestre", salientou Pianezzer,

Prestação de contas
Hoje encerra o prazo para os candidatos, partidos
e coligações prestarem contas sobre os gastos de

campanha. Conforme a chefe do Cartório Eleitoral

da 87a Zona Eleitoral, Simone Ladeira, foram

entregues poucas declarações. De Corupá são

aproximadamente 70. Até ontem à tarde nenhuma

havia sido encaminhada. Das de Jaraguá do Sul, que
são mais de 200, apenas 30 haviam sido entregues.

Cartório de Guaramirim
Por causa das entregas das declarações, o Cartório
Eleitoral da 60a Zona Eleitoral, em Guaramirim,
esteve movimentado ontem. Até a tarde haviam sido

entregues mais de 150 prestações de contas, de um
total de 250. O cartório atende osmunicípios de
Guaramirim, Massaranduba e Schroeder.

Contra o tempo
A chefe do Cartório Eleitoral da 87a Zona Eleitoral

Simone Ladeira diz que o procedimento da declaração
é demorado. "Não é a entrega física que garante a

declaração. Só são considerados os arquivos recebidos
no banco de dados do TSE", explica. No país devem
ser encaminhadas em torno de 680 mil declarações e

a grandemaioria deve fazer o procedimento na tarde
de hoje. O horário de atendimento é das 12h às 19h.

Transição em Schroeder
Ontem pelamanhã, o prefeito eleito de Schroeder,
Oswaldo Iurck (PSDB), participou da reunião com

o atual prefeito, FelipeVoigt, e os secretários. O
encontro serviu para o atualmandatário estreitar

as relações do sucessor com a atual equipe da
administração. ConformeVoigt, em Schroeder

não existirá uma equipe específica para tratar da
transição e [urck terá acesso livre pelas secretarias.

Diplomação
dos vereadores
Os cartórios eleitorais já
definiram as datas da

diplomação dos vereadores
eleitos. Em Corupá, o
evento acontece no dia 13

de dezembro, às 19h, na
Câmara deVereadores. No
mesmo dia, às 16h, ainda
sem local definido, acontece
a diplomação dos eleitos em

Guaramirim, Massaranduba
e Schroeder. Em Iaraguã do
Sul, o evento estámarcado

para o dia 17 de dezembro,
na Câmara, às 19h30.

EDUARDO MONTECINO

Situação difícil
A situação dosmoradores dos bairros que sofreram com a

ventania de domingo ànoite foi acompanhada pelo prefeito
eleitoDieter Janssen (PP). Ele participou dos trabalhos da

Defesa Civil no Braço do Ribeirão Cavalo.

Encontro com entidades'
O prefeito eleito de Iaraguá de Sul, Dieter Janssen (PP), está

acompanhando de perto os acontecimentos nomunicípio.
Desde as eleições, ele tem participado de diversas reuniões com
entidades emovimentos sociais organizados. Na semana passada,
os representantes daAssociação dos Engenheiros eArquitetos
de Jaraguá do Sul (Aejas) receberam o futuro prefeito e entregaram
uma pauta de reivindicações. Entre os pontos estavam: a escolha de

profissionais arquitetos e engenheiros para os cargos de comando
das áreas destas profissões; dedicação exclusiva de servidores e

comissionados das áreas de engenharia e arquitetura às atividades

da prefeitura, evitando-se concorrência destes com a iniciativa

privada, e a valorização e aproveitamento dos profissionais dessas
áreas que integram o quadro de servidores da prefeitura:
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Desenvolvi.ento geográfico
vali cria:sistema online

Site traz informações
técnicas com base em
análise de dados das

prefeituras e imagens
feitas por satélites

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Em que direção Jaraguá do Sul
irá crescer? Em qual região

há espaço para expansão do
mercado imobiliário? Estas são

apenas duas em meio a tantas

perguntas que podem ser res

pondidas a partir da consulta e

interpretação de dados disponí
veis no Sistema de Informações
Georreferenciadas da Arnvali,
disponível gratuitamente no sigo
amvalí.com.br, No ar há um ano,

o sistema traz uma base de da
dos que podem ser utilizadas na

elaboração de estratégias para
a gestão do desenvolvimento
de Jaraguá do Sul, Schroeder,
Massaranduba, Corupá e Gua
ramirim. As informações são

direcionadas principalmente às

equipes técnicas das prefeítu
ras, aos órgãos públicos das três
esferas de governos e à popula
ção como um todo.

Apelidado de SIG Arnvali, o

sistema onIine é abastecido após
urn criterioso trabalho técnico
de análise nos dados disponibili
zados pelas prefeituras parceiras -

da Arnvali. "Ele vem para preen
cher urn vácuo entre a facilidade
de acesso a uma quase infinita

quantidade' de fontes e a cada

EDUARDO MONTECINO

ARQffiTETA Caroline CoeUto explica que o projeto é wn trabalho contínuo

vez menor credibilidade das in

formações disponíveis na. teia

da Internet, em urna era onde a

informação é cada vez mais vital

para o crescimento saudável das

cidades", afirma a arquiteta res

ponsável pelo projeto, Caroline
Coelho. O SIG é constituído para
suportar a captura, gestão, ma
nipulação, análise, modelação e

visualização de informações ge
orreferenciadas.

Caroline esclarece que após
oferecer os dados, são definidas
em reuniões com as prefeituras
quais informações devem ser ge
oprocessadas prioritariamente.

.

''Após a conclusão das análises

técnicas, as prefeituras voltam a

ter acesso às informações publi
cadas no site", explica Caroline.

Uma .das principais usabi
lidades do sistema é a possi
bilidade de os órgãos públicos
projetarem cenários· referentes
ao desenvolvimento das cida
des ou ainda estipularem onde

possíveis catástrofes ambien
tais podem ocorrer.

Foi através do SIG Arnvali

que o geólogo da Defesa Civil
de Jaraguá do Sul, Normando
Zitta, elaborou o projeto que
deverá se transformar no Plano
de Prevenção de Cheias para a

Bacia do Rio Itapocu. Através
do mapa e das informações
sobre as áreas atingidas pelas
enchentes de 2008 publicadas

.
pelo sistema foram localizados

pontos que podem se transfor
mar em possíveis cenários de

riscos para que, a partir daí, os
órgãos possam ter condições de
agir antes da ocorrência de tra

gédias ocasionadas pela chuva.
O projeto para elaboração do

plano de contenção de cheias foi

apresentado na Assembleia do
Comitê Itapocu e criado em par
ceria com aArnvali. O SIGArnvali
ainda está em fase de execução e

representa investimento inicial
de R$ 100 mil, mais despesa fixa
mensal de R$ 5 mil. De acordo
com Caroline Coelho, atualmen
te os trabalho são direcionados à

coleta, análise e inserção das in

formações. "Esse éurnprojeto que
não se concluí, mas se aperfeiçoa.
A demanda de informações é in

finita, urna vez que está em cons

tante atualização", finalizou.

cos são realizados primeira
mente nas que já contam com

uma referência geoespacial.
Os técnicos realizam dois tra
balhos para a manutenção e

atualização do site. O primeiro
de geoprocessamento, quan
do os dados já georreferen
ciados são tabulados para' a

obtenção de diagnósticos. O

segundo é o de georreferen
ciamento, quando os técnicos
vão a campo para coletar e

mapear as informações.

Confiável

Cuidados coma veracidade e

atualídade das informações .

As informações repassadas para a arquiteta responsável, Caroline
alimentar o Sistema de Informa- Coelho, essa etapa de verificação
ções Georreferenciadas da Arnvali dos dados é essencial para a cre

são submetidas a vários processos dibilidade do sistema. "É de suma

de validação. Primeiro, os técni- importância que os dados estejam
cos verificam a confiabilidade e

_
100% corretos, umavez que são uti

atualidade. Em seguida, realizam llzados pelos órgãos públicos para a
um rigoroso processo de análise, gestão territorial das cidades", afir

que transforma esses dados em mau. Entretanto, apesar de todo

informações de utilidade pública, este processo, Caroline garante que
acrescentadas ao sistema na forma as informações não estão isentas de
de mapas e gráficos disponibiliza- conflito. "Qualquer problema deve
dos para visualização e'download ser comunicado a um dos técnicos
a qualquer usuário o�e., Pt'H"�I. J .1?ff:a ç�l?i�ç�o�Yffi�ta', concluiu.

Autonomia

Trabalho em parceria
com as prefeituras

O foco dos trabalhos da

equipe técnica está em dar
às prefeituras associadas à

Arnvali, a possibilidade de
elas próprias inserirem suas

informações no sistema. "Es
tamos trabalhando no caráter

coorporativo de estudo e pla
nejamento das informações",
observa Caroline Coelho.
Para ela, todas as informações
disponibilizadas pelas prefei
turas são relevantes e passíveis
de análises, mas os diagnósti-

, Saiba o que
está disponível
no sistema:

, i

• Associação dos Municípios da
Amvali: Região Amvali. Índice -

ICMS. Participação relativa
2010.Valor adicionado 201L

Participação relativa 2011.
"

Média de participação relativa
2010/2011 e parcelas.

• BarraVelha:Mapa da Cidade com
informações sobre: limite do oce
ano.Vegetação. Igrejas. Escolas,
Edificações. Drenagem urbana.

Delimitação domunicípio. Cursos
d'água. Cemitérios. Principais rios.
Ortofoto 2011 (fotografia com a

mesma qualidade de detalhes
que um plano cartográfico).

• BR-280:Mapa com projeto
de duplicação da BR-280.

• ImagensAéreas eOrbitais:
Schroeder (2008). Massaranduba
(2010).Amvali (2010) e

Jaraguádo Sul (2010)
• Educação:Mapa com as institui

ções de ensino localizadas dentro
do perímetro daAmvali (2011).
Índice Nacional de Educação
Básica (IDEB 2011).

• Saúde: Localização das Unidades
da Saúde da Família nosmunicí

pios daAmvali. Perímetro
Urbano daAmvali.

• Socíoeconômíca (lDH):Muni

cípios daAmvali: Longevidade,
educação, renda, geral e criminali
dade de Iaraguá do Sul.

•Mapa das vias: Jaraguá do Sul e
rodovias de SantaCatarina.

•Meio. ambiente:Aspectos físicos,
unidades de conservação, unida
des de conservação, bacia
do Itapocu, solos, regiões ",

fitoecológicas eGeologia.
.

,

• Comitê do. Itapocu;Monítora-
-

mento de qualidade da água. És
tações demonitoramento daÁNA
(AgênciaNacional dasÁguas);
Áreas indígenas. Bacia Itapocu
Estações hidrometereológicas.
Unidades de conservação. Pontos
de captação de água, cursos
d'água e sub-bacias.

•Mapa de saneamento:Percentual
total de domicílios com sane

amento adequado. Percentual
total de domicílios urbanos com
saneamento adequado. Percen
tual total de domicílios ruràis
com saneamento adequado.
População total com
saneamento inadequado.

• Iaraguã do. Sul: Diagnósticos
ambientais, como área de
preservação permanente,
diagnóstico socioambiental

• Schroeder: Torres, bueiros, valas
e pontes. Quadras de esporte,
movimentos de terra, barragem,
barrancos, perímetro urbano
e a delimitação domunicípio.
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Pelo Mundo·
1953

Explosão em

fábrica de pólvora
Em 6 de novembro de 1953, urna fábrica de pólvora ex

plodiu em Iaraguã do Sul. Dez pessoas morreram e outras

nove ficaram feridas. Havia mais de 10mil quilos de pólvo
ra no estoque da fábrica Pernambuco Powder Factory, que
funcionava na rua João Droubawa, no bairro Czerniewicz.

Os prédios da região foram danificados e vários objetos
frágeis quebraram com a explosão. Uma faísca elétrica foi

apontada como causa do acidente. No local da antiga fábri
ca está, hoje, o loteamento Tifa da Pólvora.

1975

O primeiro show da banda

punk Sex Pistols
No dia 6 de novembro de 1975, aconteceu o primeiro

show da banda punk britânica Sex Pístols, Apesar da falta
de preparo, a apresentação no Saint Martins College, em
Londres, marcou o início da projeção internacional do mo
vimento punk inglês. O grupo era formado pelo vocalista

Iohnny Rotten, o gruitarrista Steve Iones, o baterista Paul

Cook e o baixistaGlenMatlock. Em 1977) o emblemático Sid
Vicious substituiu o baixista original. Quem lançou o grupo
foi o empresário e produtor Malcolm McLaren.Os acordes

simples, a batida rápida, o vocal energético e as críticas so

ciais são marcas do punkrock, O single mais popular "God
Save de Queen", foi símbolo da controvérsia à submissão

dos ingleses ao reinado. A banda durou três anos. O fim foi
anunciado pelo vocalista, após uma turnê pelos Estados

Unidos. Os outros três integrantes tentaram continuar,mas,
urn ano depois, SidViciousmorreu de overdose.

1991

KGB é oficialmente extinto
Em 6 de novembro de 1991, o KGB foi oficialmente extin

to.A sigla representa "KomitetGosudarstvennoiBezopasnos
ti", ou Comitê de Segurança de Estado, em português. Por 37
anos, o KGB foi o principal serviço de inteligência e polícia
secreta da União Soviética e urn dos mais poderosos comitês
de segurança no mundo, junto à ClA, dos Estados Unidos. A

instituição surgiu logo após o fim da Segunda GuerraMun
dial e atuou de forma independente das forças armadas, pois
dispunha de estrutura própria. O KGB também é visto como

símbolo de opressão, pois tem histórico de assassinatos, per
seguições e sabotagens. Com a desintegração daUnião Sovi

ética, o comitê se dividiu no Serviço Federal de Segurança da
Federação Russa e o Serviço de Informação Estrangeira.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
[lU Ie:�ale.� L.unelii �'�ldlZO*a�I** I

Lunender t::::�e'"� �Q 1· o
Grupo Lunelli

Personagem histórico

Hunter Stockton

Thompson
Hunter Stockton Thompson foi um jor

nalista e escritor norte-americano. Nascido

em 18 de julho de 1937, em Louisville, Ken

tucky, ele ficou conhecido, principalmen
te, pelo livro "Medo e Delírio em Las Vegas"
(Conrad, 2007, L&PM POCKET, 2010) e pela
criação do jornalismo Gonzo. Thompson se

destacou em meio à explosão do movimento

contracultural, durante a década de 1960. O

uso constante de vários tipos de drogas in
fluenciou desde os livros às reportagens que
produzia enquanto trabalhou como repórter.
Hunter Thompson suicidou -se em 20 de fe

vereiro de 2005 com um tiro de espingarda.

A invenção da tábua
de passar roupas
A norte-americana Sarah Boone foi a inventora

da tábua de passar roupas. A ideia foi patenteada
em 26 de abril de 1892, nos Estados Unidos.
Ela projetou uma placa estreita e curvada,
que facilitou o deslize do ferro de passar.
Originalmente, o nome da invenção é

"Ironing-board", ou "tábua de engomar".
Antes de Boone, as roupas eram

passadas em tábuas simples, ou
em superfícies improvisadas.

Contabilidade

o hor p no e s

O segundo melhor' irned
jl!;1.l�1Je.mll1

iJillimll1'eiit'Jffiltlll>
CWiSdirnvida.de

Qualidade
t_J(� �l

I' JllY;cUll!i�iiPd�

gumz@s'lJmz_oom_br

0esde1978
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DIVULGAÇÃO

BatIda aãemâ se apresenta hoje
. Original Markgrãfler Blaskapelle volta
a [araguá do Sul em turnê internacional

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

Bárbara Elice

banda alemã Ori

ginal Markgrãfler
Blaskapelle
(OMB), conheci-

. da na região pelos
shows na Schüt

zenfest, voltou ao Brasil em tur

nê pela sétima vez. A apresenta
ção em Jaraguá do Sul acontece
hoje, às 20h, no Pequeno Teatro
da Scar. O ingresso custa um

quilo de alimento e pode ser re

tirado na secretaria da Scar.

O repertório composto por
canções Volksmusik, ou música

popular, é um chamado para os

bons amantes da típica música

alemã. No palco, homens e mu-
I

lheres vestidos a caráter emba
Iam o público ao .som da tuba,
trompa, clarinete, trompete,
trombone, saxofone e caixa clara.

O grupo vem à cidade a con

vite da Liga de Grupos Folclóri
cos Germânicos de Jaraguá do
Sul e tem apoio financeiro do
Fundo Municipal de Cultura.

"Para a banda, é muito impor
tante tocar em Jaraguá do Sul,
pois'essa foi a primeira cidade
brasileira em que eles se apre
sentaram", disse a produtora e

presidente da liga, RubiaTorres.
A OMB foi criada em 1990,

por Edmund Jordan, na cidade
de Steinenstadt, no sul da Ale
manha. Nove meses depois, a

orquestra formada por 28 músi
cos veio ao país tropical para se

apresentar na 2a Schützenfest.
Desde então, a banda já voltou
ao Brasilmais seis vezes. "Temos
muitos músicos que mantêm
contato com dançarinos de gru
pos folclóricos daqui", comentou
Torres. Atualmente, 24 músicos

compõem a banda, sob regência
do maestro Uwe Jordan ..

Este será o quarto concerto

da turnê. O conjunto já se apre
sentou nas cidades de Dois Ir
mãos e Estrela (RS), Buenos Ai
res (Argentina) e Foz do Iguaçu
(PR). Depois de Iaraguá do Sul,
eles seguem para São Bento do

Sul, Doutor Pedrinho e Rio de
Janeiro (RJ).

EDUCA io GRATUITA
I

PAR .
T A ALHADORES DA INDUST IA
EJA - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

,

QUEM APRENDE lAMBEM ENSINA
compartilhe conhecimento

.SESI.O G�BRlSESIEDUCA
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a
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

o Telllp

SãO Miguel
do Oeste
......
180 31 ° Joaçaba

......
15° 30°Chapecó

......
18° 30°

Previsão para
a semana

Hoje tempo estável com
sol. Temperaturamais
elevada à tarde. Quarta a
sexta-feira o sol aparece
entre nuvens namaioria
das regiões. Há previsão de
chuva e trovoadas isoladas

especialmente para o
Litoral Norte,Vale do Itajaí e
Planalto Norte. Entre os dias
10 e 12 há previsão de chuva
devido à aproximação e

passagem de uma frente fria.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Oeste-Noroeste 2km/h 100
• 9h Oeste 5km/h 100
• 12h Leste 1km/h 65
• 15h Leste 7km/h 38

Omm

0%
• 18h Leste 11km/h 43

de possibilidade
• 21 h Leste-Nordeste 10km/h 64 de chuva,

f '

I

'HUlllor
Caindo na gargalhada
Na escola, no meio da aula, a professora, de saia, leva um tombo. A turma

cai na gargalhada e então a professora pergunta:
- Pedro, o que você viu?
- Vi suas canelas, professora!
- Está um dia suspenso! E você, Rodrigo, o que viu?
- Suas coxas!
- Está uma semana suspenso! E você, Joãozinho?
Joãozinho levanta-se da cadeira e diz:

f).

- Tchau, turma! Até o ano que vem!

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
aca

. (.)II
:::I
-

O
cn

. MINGUANTE 7/11

CRESCENTE 20/11

Joinville
......
17° 25°

Jaraguá do �ul
.......
14° 28°

NOVA 13/11

CHEIA 28/11

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Rio do Sul
......
15° 25°

Blumenau
.... ...
14° 30°

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 27°C

QUINTA
MíN: 16°C
MÁX: 26°C

Se for sair ou se

expor ao sol use
protetor solar.
Indice UV está
alto hoje.

SEXTA
MíN: 17°C
MÁX: 27°C

Florianópolis
......
17° 29°

São Joaquim
.......
10° 25° �

Criciúnla
......
16° 27°

São Francisco elo Sul
• Preamar
• 9h06: 1,3m
• 21h21: 1,3m
• Baixamar
• 4h58: O,5m
• 17h32: O,6m

Itajaí
• Preamar
• 7h44:0,8m
• 19h06: O,7m
• Baixamar
• 2h29: O,4m
• 15h47: O,5m

Palavras Cruzadas

Tábua
das marés

Florianópolis
• Preamar
• 7h09: O,8m
• 19h17: O,8m
• Baixamar
• 3h02: O,4m
• 22h39: O,5m

Imbituba
• Preamar
• 10h58: O,5m
• Baixamar
• 1h41: O,2m
• 21h11: O,3m
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HORIZONTAIS !

1. A benfeitora de Pinóquio e Cinderela / S�fixo diminutivo
2. Dano gravíssimo ou mesmo irreparável I Tipo de cha-

péu sem abas i
3. (Qoím:) Qualquer alceno com cinco átomos de car

bono
4. Homem nascido no Rio Grande do Sul.: Santa Catarina

ou Paraná! Arquivo Nacional
5. (Ingl.) Tomada em que a câmera tocalifa apenas uma

parte do assunto ou somente parte de um objeto
6. (Fís.) Abreviatura de atmosfera / O propulsor do caia-

que
7. Que apresenta gosto acre e 'cheiro desagradável
8. (Fig.) A melhor parte de algo / Voto favorável
9. licor aromatizado com erva-doce
10. Uma das três grandes divisões da personalidade hu-

mana / Dar aderência, colar
:

11. Ieee-discos
12. O principal ingrediente da omelete!Em artes gráficas,

denominação de caracteres do estilo romano moder-
no que apresenta acentuado contraste entre traços 10

grossos e finos
13. (Papo) Pessoa que observa um jogo 10 mês em que 11

se comemora o dia das mães.

VERTICAIS
'!3,1. Aragem agradável/Homem e mulher prestes a se ca-

sarem

2. (Quím,) O ouro I (l.at) Além de um limite / Divindade
feminina

3. Representante oficial de um país junto ao governo de
.outro / Sinal usado para atrair a atenção de telespec
tadores para a transmissão de um programa

4. Os pequenos aros usados nos dedos como adorno J
Dormir (o nenê)

5. A judia Frank (1929-1945), famosa por seu diário feito
durante a " GuerraMundial/Um aparelho pqrtátn para
reprodução de música, vídeos etc.

6. Segundo signo do zodíaco, que vai de 21.4 a 2105 !
Pequena sela rasa

7. Nota Fiscal Eletrônica I Doce preparado com um fruto
de casca aveludada e polpa sumarenta

8. Tintura preparada com o pó das folhas do arbusto ho
mônimo / Grupo espesso de plantas arborescentes /
Uma saudação bem amigável

9. Gás azul pálido que serve para esterilizar a água / Hon
ra que se adquire com boas ações.

1 2 3 4 5 7 8 9
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Michele Camacho

Co e
?
•ou ·VO

micamacho777@gmail.co� I 47 8838 3084

Tenho certeza de que o post de hoje é bem esperado
por vocês, meninas aqui da região, que vão para a

festinha babado que vai rolar no Beto Carrero agora em
novembro: o DreamValley Festival. Aliás, nunca recebi
tantos emails com pedidos de ideias de looks como para
esta festa. Acho que vai bombar.
Os pedidos giram em torno de looks confortáveis,
bonitos e fashionistas. E a dúvida geral foi: devo ir com
look de festivais dos EUA ou baladinha? Eu apostaria no
meio termo, sabe? Um look festival com uma pitadona de
balada. E quando eu falo balada não estou me referindo
aos bandages, ok? Eu sei que eles são lindos e deixam

algumas mulheres mais sexys. Mas meninas, deixem eles

pra eventos em que o conforto não é o principal fator,
como é nesta festa, que começa a partir das 20h e não
tem hora para acabar. Nada pior do que ter que parar de

dançar para ficar arrumando o vestido que está subindo,
não é? Dito isso, outra dica é: nada de salto fino, ok? Eles
são maravilhosos, deixam a nossa perna incrível, dão
uma impressão de glamour, mas não rola ficar enfiando
o salto (e consequentemente o estragando) em grama,
né? Sem contar que dependendo da estrutura eles não
te dão instabilidade. Uma boa pedida (para quem
não vive sem salto) são as espadrilles e anabelas, e
até mesmo (e por que nãui) a febre do momento: os
sneakers. Ambos têm salto e deixam nossa perna bem
torneadinha. Garotas que fazem a linha super conforto
e salto zero, botinhas de cano baixo deixam vários
looks a cara da riqueza, viu? Já nos looks eu apostaria
nas hot pants ou shorts jeans, vestidos leves, saias
rodadas e t-shirts. Chapéu e coques. ao alto também

'.r- valorizam uma produção.
--��---'-----'
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Você vai amar a
hora do cafézlnho.

� ---- - -- - - - -

3275.1403

Dica:

cápsula beleza
Girls, sabem aquela dica super básica,
mas que vale ouro? Então, tenho uma
babado para contar para vocês! Tempos
atrás uma dasminhas melhores amigas
me cantou essa bola, mas confesso que
fiquei na promessa de seguir. Sempre
que eu ia ver, acontecia algo quemudava
meus rumos e pronto, já esquecia dela.
But, esses dias, em um rompante doido
de TPM, decidi que já estava na hora
de ver qual era dessa tal de Cápsula
da Beleza que ela tanto falava e olha,
agradeço a isso. Gente -corno eu poderei
explicar sem parecer piegas? - sabe a

oitavamaravilha do mundo? É ela!
Para vocês terem uma ideia, ela é boa

para o cabelo, as unhas, a pele (rugas,
sinais de expressão), enfim, ela é tudo!
Confesso que estou tomando há poucos
dias, mas já sinto uma diferença na
minha pele. E a notar pela Fernanda que
já toma tem anos, posso garantir que
funcionamesmo. Recomendo, viu?!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 112 I TERÇA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2012

3370-3242
ISO 9001

Bom dia!
MAURICIO HERMANN

Moa Gonçalves

Bom dia urbe sorriso, hoje é

terça-feira, dia 6 de novem
bro de2012.]á estamos em con

tagem regressiva para o final
de ano. Você reparou como o

tempo passou rápido?É, a vida
passa rápido demais mesmo,

por isso, temos que aproveitar
todos os instantes de maneira
saudável e termos em mente

que o que mais nos interessa é
o dia de hoje, ele certamente é
uma dádiva. Por isso se chama

"presente"! Mas vamos à nossa

coluna social mais lida da re

gião, que está recheada de boas
notícias! Mas antes uma frase

_ para refletir: "Não reduza o ta

manho dos seus sonhos para
caberem na sua realidade.

Expanda sua realidade para
comportar seus sonhos'.

f
KAY�ÓS
H O T e L

Shopping
Breithaupt
Aterrissou naminha mesa

o convite para participar na
próxima quinta-feira,
às 20h, no Espaço Panorâmico
da Scar, de um concorrido
encontro de apresentação do
novo plano de expansão do

Shopping Center Breithaupt.
Dizem que as novidades

.

são muitas.

Pop Band
É nesta sexta-feira, a partir
das 23h, que acontece nas

piscinas do Beira Rio Clube de

Campo, uma noitada animada
com a participação do famoso
Musical Pop Band. Ingressos na
secretaria do clube.

Epic
No sábado, a partir das 23h,
vai ter festão country na Epic
Concept Club. Presença da
dupla SertanejaAlex &Willian,
uma das maiores revelações
da região e mais a participação
especial do DI Edu Schwartz.

PRÊMIO O industrial
Antídio Aleixo LWlelli,
recebeu na última

quinta-feira, de Ângelo
da Silva, presidente do
Rotary de Guaramirim, o
título Companheiro Paul
Harris, amaior comenda
da entidade por serviços
prestados à comWlidade

ARQUIVO PESSOAL

PASSEIO Márcia Vieira com o f'Ilho Leonardo,

Id�i;e razante em Istambul, na Turquia
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as rodas

• Uma turma da pesada
foi curtir o feriadão em

Balneário Camboriú,
entre eles Diego Júnior!

• Hoje à noite, o
comunicadorValério

Gorges, da Rádio Iaraguá,
recebe os convivas do

grupo Loks, para saborear
um delicioso Galeto AlI
Primo Canto.

• No sábado acontece,
na pérgula da piscina do
Baependi, a tradicional
Noite nos Mares do Sul.

Dica de
I.

terça-feira
Conferir as delícias do Hotel

Kayrós. O melhor prato
executivo do sul do mundo.

Gatas
As gatinhas Carine Souza e

Ivana Almeida, no finde,
arrasaram corações lá em
Bombinhas. Aliás, as garotas
arrasam corações por onde
passam.

ShowCar
No próximo dia 2 de dezembro,
vai rolar no Parque Municipal
de Eventos, o 5° Car Shaw.

Exposição deAntigos, Motos,
Caminhões Desafio, Carros
Rebaixados e o Desafio
Internacional de Som
Automotivo. Imperdível!

Livre
Quem anda desfilando
excelente forma e solteiríssima
é a Francine Dantas, a Nine.

Fiquei sabendo que o namoro

da profissional da saúde foi
.por água abaixo, mas que ela
estámuito bem e não perde
um agito ao lado das amigas.
Certíssima!

moagoncalves@netuno.com.br
CLEITON METZGER

,

PATUA Presença bonita de BrWla Bruch

nos corredores das baladas da moda

Festa do Champanhe
Este colunista, a Revista Nossa, com a parceria dos amigos
Fernando Raboch e dos irmãos Rodrigoe Eduardo Fogaça, irão
mover a nossa terrinha com uma festa beneficente: a tradicional

Festa do Champanhe. O grande evento está agendado para o

março de 2013, num dos metros quadrados mais elegantes e -

concorridos de nossa city, o Epic Concept Club. Volto ao assunto.

Prefiro ficar com todos os defeitos que as pessoas dizem que eu

tenho do que fingir ser alguém que não sou.

,

NEGOCIOS

O diretor
daProma I

Construções,
engenheiro

Paulo Obenaus,
na 10a Missão

Empresarial
Brasileira à

China

Ingressos: Até 29/10 •

é 06/11 ..

Até 09/11 ..

20,00
25,00

$ 30,0

]araguá do Sul e região
entraram na onda do
calor. De agora em diante,
refresco só na orla do
litoral catarinense-.

• Enquanto isso Nova

Iorque sofre com os

horrores da passagem do
Furacão Sandy. Foi uma
das maiores tragédias
daquela cidade que é um
ícone para o mundo.
Uma pena!"

.

• Cenas mostradas sobre
o futuro do planeta
na noite de domingo
no Fantástico foram
estarrecedoras. É, se o
homem nqo respeitar a
natureza, a coisa ainda
vaificar pior!

°I

• Agalera que pretende
"bebemorar' no fim
de ano o sucesso de

; 2012, e ainda não

enconp;ou olugar oer:to,
os meus amigos Fábio e

Sandra, doRestaurante
ParqueAurora, estão

I., 'düsponibifizanâo o

aconchegante espaço da
. casa.Mais informações
nos telefones 3376;1008,4 ,.

dii 9915,033@' '.' ";"

Informações: Seeretaria do Clube I Fone: (47) 3275 ..0413

Não abandone seu cão.
'f'

, I

Com essa, fui!
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Graduado em Comunicação Social -

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria,
Linguagem e Crítica Cinematográfic�

, '. .

ri11m

"Laúrence AnYWf;l�S"
DanielMedeiros

JOvem talento do cinema francq-canaden
se, Xavier Dolan C'Eu Matei a Minha Mãe",

2009) vem chamando cada vez mais atenção
com filmes fortes, polêmicos e de qualidade..

Em Laurence Ányways, seu novo longa-me
tragem, o cineasta realiza não só o seu mais

grandioso projeto como também o melhor
trabalho da sua curta (e ótima) filmografia. '

Escrito pelo próprio diretor, o roteiro

acompanha uma década na vida de Laurence
Alia (Poupaud, excelente), um professor co
legial que divide seu tempo entre o namoro

com a bela Fred (Clément) e discussões inte
lectuais com os amigos. Apesar da aparente
felicidade, a vida de Laurence é tomada por
um vazio que ele não consegue mais disfar

çar. É quando decide fazer uma cinurgía de
troca de sexo. A partir daí, tem início um lon

go processo - físico (eletrólise, hormônios,
etc.) e psicológico - de adaptação a essa nova

realidade. Adaptação essa que precisa partir
tanto dele, se aceitando do jeito que é, quan
to das pessoas à sua volta, como os pais, os

alunos, e, principalmente, a namorada. ta no sofá, - como forma de ilustrar o estado

,

É notável a:evo�ução de Dol�n como rotei- de lêspírit� daqueles personagens. E pormaís
rista, que apresenta aqui uma trama extensa ,"

.que ele exagere em certos momentos: o f�to
I,

e complexa, sem nunca perder o ritmo ou o de se tratar de uma história contadapormeio
foco narrativo. Além disso, a maneira como de flashbacks torna justificável que o narra

ele desenvolve os personagens, com extrema dor distorça, e até falseie os fatos, de maneira
atenção aos detalhes (como a piscadinha de a torná-los mais impactantes. Além disso, a
olho), confere um grau de realismo necessá- combinação do uso de slowmotion e a trilha
rio para o bom funcionamento do filme. É sonora dão um t0!ll grandioso a uma trama

. preciso que o público acredite nas decisões intimista.

daquelas pessoas, mesmo que isso signifique Depois de dividir opiniões em relação ao

. apoiar amudança de sexo do namorado. Não seu segundo longa-metragem, "Amores Ima

por acaso, uma das melhores cenas do lon- ginários" (2010), em Laurence Anyways Xavier
ga é aquela em que Laurence finalmente fala Dolan volta a brilhar ao entregar um filme fas

para Fred sobre sua decisão: ao ouvir o na- cinante, tanto em

morado explicando o quanto ele odeia suas forma quanto em
. características masculinas, ela responde com conteúdo.
os olhos cheios de lágrimas "você odeia tudo
aquilo que eu amo em você".

Como diretor, Dolan mostra-se extrema

mente seguro e bastante estilizado, usando,
inclusive, diversos simbolismos visuais -

como a borboleta saindo da boca ou � casca-

Direção:Xavier
Dolan. Elenco:

Melvil Poupaud,
Suzanne Clément,

Nathalie Baye.

Novel s Cli ue nim I Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

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

LADO A LADO - GLOBO - ISR
Constância não aceita o divórcio de Laura, Dorleac ameaça deixar Umberto, Ed-

gar discute com Bonifácio. Diva apoia a viagem de Isabel. Os homens esperam Diva na

porta do teatro e Neusinha reage com despeito, Dorleac avisa a Isabel que elas viajarão
juntas, Laura lembra-se de momentos de Edgar com Catarina e fica comovida, Umberto
não consegue beijar Dorleac vestida com roupas de homem, Constância pede a ajuda
de suas irmãs para falar com Laura, Edgar não consegue se entender com a esposa.
Isabel conta para Jurema que vai para Paris. Constância tenta convencer Laura a desis
tir de se divorciar, Berenice fica com inveja de Isabel. Edgar afirma a Guerra que não vai
se afastar de Melissa. Afonso repreende Isabel ao vê-Ia chegar à barbearia. Constância
convence Laura a se afastar do Rio de Janeiro. Afonso não aceita a vir,gem de Isabel.
Laura apresenta seu advogado a Edgar, .

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19B
Charlô tenta tranquilizar Roberta. Dino é obrigado a se afastar de Veruska. Caro

lina deixa Fábio intrigado com Manoela. Felipe afirma a Vânia que vai resolver o pro
blema com Carolina. Analú cisma que Nando e Juliana têm um caso. Veruska foge da
Positano e Dino pensa em contar tudo para' a cunhada, Rober.fu não gosta da hipótese
de Nando voltar a trabalhar para Otávio, Otávio vai até a'eàsa de Ulisses para falar
com Nando. Carolina chora na frente de Felipe e ele fica com pena dela. Nenê arruma

uma entrevista para Ulisses com um empresário famoso. Carolina consegue convencer
Felipe a ficar contra Vânia, Otávio pede para Nando voltar a trabalhar para ele. Juliana
reencontra Ronaldo na loja e fica feliz de voltar a trabalhar com ele, Fábio mexe em uma

foto de Juliana e Manoela chega a seu lado.

SALVE'ORGE-GLOBO-21B
Morena recusa a proposta de Sheila por causa do noivo. Theo pensa em

vender um terreno e comprar uma casa para viver com Morena. Julinha deixa um

recado para Érica. Haroldo fala para Lívia que. seu cliente da Polícia Federal está
vindo para Madri. Jéssica diz a Waleska que Rosângela contou para Russo sobre a

ameaça de Irina. Morena se emociona com seu vestido de noiva. Lívia sugere ir com
Haroldo até a boate que está sendo investigada. Farid confunde Demir e o expulsa
de casa. Ayla se machuca e Zyah a leva para casa. Demir atira contra a garrafa de
Tamar, mas acerta a de Ayla sem querer. Leonor pede a Maitê que reforme joias
para Emily. Thompson recebe uma casa de herança de sua tia. Carlos conta que
Celso e Arturo continuam apostando nos cavalos, Russo desconfia de Lívia. Sidney .

.

e Lurdinha ensaiam alguns passos com Sheila. Lívia manda Russo tirar Irina da
boate. Mustafá entrega a Aisha uma pulseira de recém-nascido.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Gilnei envia a foto
dos três animais de

estimação dos rJ.lhos
João Vitor e Pedro

Hemique, numa
manhã chuvosa,
descansando no
canil. A cachorra
Border Come é Laika,
a cachorra Poodle
é Belinha e a gata
siamesa é Sagwa

An·versariantes

S/II
Andrieli Bianquini
Charles L. Hornburg
Eliani V, Steinert
Eralia dos Santos
Ernani Cocola
Gabriela Helena San
ches
Hariel Ruysam
Hortencio Mattedi
Isabela Nishiya Amadio
Jara K. Sacht
Jeferson Pereira

Kaoeny Steilen
Karla Kramer
Ladir de Andrade
Lilian J, B. de Lima
Manoel da Silva
Márcia Buttchevitz
Maria da G, F. Alegri
Marlise Hulbert

Mirelly B, Nollon
Moacir J. Gacho
Patricia Hruschka
Renato Oldenburg
Sidnei da silva

.

Bruna Gallina
Bruna P. Weiss
Carla B. Perin
Carmen Strenner
Cleiton Sabino
Daniele C. Flohr
Edite M. Fragoso
Egon Imroth
Fabio Guenze
Fernando N, da Silva
Flavio José Giovanella
Flavio Mathias
Gilberto de O.li_vei�al

Herberto Ohf
Iracema Kruger Sifert
Isabel J. Eshmke
Janice .de F. Jungton
Jeane C. G, Correa
Jociane Fiverdt Ribeiro
Josimar TolI
Juliano Sadzinski

Layza Luisa Vasel Dereti
Leila E. V. Burger
Louise Buzarello
Luiza Coral

,
. M�icon, da Sr ,.Cerepa \ I

' .
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Maria G. Anschau
Maria M. Rodrigues
Maucir Dalpiaz
Nelci Rogério Tyski
Nicole S, Soares
Osmar R. Junior

Pollyana L. Schneider
Rafael Klein
Rosemari Carvalho
Rosilda Santana Vidal
Senadá de O. Aldize

H copo
CVl ÁRIES

.

I' Oportunidades de crescimento
profissional irão surgir, então, aproveite
o máximo que puder. CUrsos rápidos
para aperfeiçoamento contam com boas

vibrações. No amor, a compreensão
mútua vai fortalecer os vínculos de afeto
com o par. Cor: verde.

TOURO
fls alianças e parcerias contam com

altíssimas vibrações. Trabalhos em
equipe são os mais favorecidos se

deseja obter bons resultados. É tempo
ãe selecionarmelhor as suas amizades.
No setor afetivo, demonstre que confia
em seu amor. Cor: creme.

Tahlison Lunelli
Thalison L. Popadiuk
Vergimari Rodrigues
Wandamara Berndt
William P. dos Santos
Willian Ferrari

6/11
Alfredo de Miranda
Amidori Kiyama
André L. Boig
André Lennert Boeng
Aquiles Ferreira

]I GÊMEOS .

Aproveite o seu dom da comunicação
para animar as pessoas de seu círculo
profissional com ideias diferentes e

originais. Tarefils desenvolvidas em
equipe tomam seu trabalho mais
dinâmico. No campo afetivo, surpreenda
a pessoa amada. Cor: vermeâio,

CÂNCER
Se deseja receber a colaboração de
colegas, também deve oferecer sua

ajuda. Nas finanças, pequenas ideias
podem gerar bons resultados. É um bom
dia para delegar tarefas aos familiares.
No romance, é hora de resolver de vez os

problemas. Cor: verde.

..() LEÃo
UL Tudo o que colher hoje será fruto de sua

. dedicação profissional. Faça contatos
com pessoas influentes e demonstre
seus talentos, novas oportunidades vão
aparecer. A dois, não se deixe abalar.
Preserve a felicidade. Cor: preto.

VIRGEM
Se você contar demais com o apoio
de colegas no serviço pode acabar se
initando. Acredite mais na sua própria
força e capacidade. No amor, dia
ideal para estar junto e compartilhar
pens.amentos. Clima de cumplicidade
total: aproveite! Cor: preto.

.n UBRA
O ambiente profissional está um pouco
tenso, por isso busque metas e objetivos
em comum. A colaboração é a melhor
maneira de afastar o mau humor e
de concluir rapidamente tarefas que
estavam paradas. A dois, faça uma
surpresa a quem ama. Cor: lilás.

ESCORPIÃO
Poderá assumir posição de liderança
É possível que sua vida soíra uma
transformação profunda: abra-se sem
medo para acontecimentos inesperados!
Talvez a pessoa amada precise do seu
apoio para resolver um problema: dê
segurança a ela! Cor: verde.

SAGITÁRIO
Graças ao seu entusiasmo, o trabalho
vai fluir bem. Terá sucesso ao convencer
os colegas a respeito das suas ideias.
Uma discussão entre amigos vai exigir
sua interferência. Ao lado da sua alma

gêmea, demonstre paixão! Cor: creme.

V\_ CAPRiCÓRNIO

".}J A afinidade entre você e os seus
chefes tará com que suas ideias sejam
acolhidas com entusiasmo. Dia perfeito
para assumir novas responsabilidades.
Compartilhe suas experiências com
quem sabe menos. Romance cheio de

cumplicidade. Cor: azul-escuro.

� AQUÁRIO
� Se tiver papel de líder no seu trabalho,

assuma essa posição e não permita que
os colegas tomem atitudes autoritárias.
Defenda o seu espaço e os seus

pontos de vista, pois seu poder de
comunicação estará aguçado. flstral
de paz na relação. Cor: branco.

PEIXES
Dia positivo para conseguir a cooperação
dos colegas a fim de concluir tarefas.

Expresse sua competência para
crescer na profissão. Em famUia, divida
responsabilidades. A dois, abra o seu
coração e não se arrependem. Cor: branco.
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Cinema

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 13:30, 16: 10, 18:50,
21 :30
• ARCOIRIS 2
• Ted - Leg. - 14:40, 16:50, 19:00, 21:1 °
• ARCOIRIS 3
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:50, 19:40, 21 :30
• Busca Implacável 2 - Dub. - 16:00
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:10

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• 007 Operação Skyfall - Dub. - 18:50
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 21 :30
• O Mar Não Está Para Peixe 2 - 3D/Dub. - 13:50, 15:30,
17:10
• ARCOPLEX 2
• Frankenweenie - Leg. - 14:10, 16:00, 17:50, 19:40,
21:30
• ARCOPLEX 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 13:00, 15:40, 18:20,
21:00
• ARCOPLEX 4
• Hotel Transilvânia - Dub. - 13:20, 15: 1 0, 17:00
• Ted - Leg. - 18:50, 21 :00 :

• ARCOPLEX 5
• Ate Que a Sorte Nos Separe - 15:00, 17:00
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 19:10, 21 :10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• 007 - Operação Skyfall- Dub. -15h10, 18h10, 21h10
• CINÉPOLlS 2
• Três Histórias, um Destino - 14hOO, 16h25, 18h50,
21h20
• CINÉPOLlS 3
• Frankenweenie 3D - Leg. - 21 h35
• Frankenweenie 3D - Dub. - 13h2, 15h20, 17h25, 19h30
• CINÉPOLlS 4
• 007 - Operação Skyfal - Leg. - 13h1 0, 16hOO, 19hOO,
22h10
• CINÉPOLlS 5
• E a Vida Continua ... - 17:35, 20h.OO
• O Diário de Tati - 12h50, 14h50
• CINÉPOLlS 6
• Possessão - Dub. - 14h30, 16h40, 18h55, 20h55
• CINÉPOLlS 7
• Até que a. Sorte nos Separe - 19h1 0, 21 h50
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista 3D -

Dub.- 13hOO, 15hOO, 17hOO

.SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 16:00, 18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :40
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00
• GNC2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 22:00
• Frankenweenie (30)- Dub. - 13:30, 15:30, 17:30
• Frankenweenie (3D) - Leg. - 19:30
• GNC3
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:00, 18:20, 21: 1 °
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub.

-13:20,15:10
• GNC4
• Possessão - Leg. - 17:00, 19:00, 21 :20
• GNC 5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:30, 17: 15, 19:45,
21 :50
• SALA VIP
• Ruby Sparks - a Namorada Perfeita - Leg. - 14: 15,
16:30,19:15,21:30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 1 0, 16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
• GNC 2
• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:20, 15:35, 19:40
• Possessão - Leg. - 17:40 ,22:00
• GNC3
• Atividade Paranormal4 - Leg. -17:10,19:10,21 :10
• Possessão - Leg. - 13:30, 15:20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1

, • 007 - Operação Skyfall - Dub. - 16:00, 18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :40
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00
• GNC2
'. Até Que a Sorte Nos Separe - 14:15, 16:30,'19:10,

21:20
IÍ GNC 3
• Magic Mike - Leg. - 14:40, 17:00, 19:20, 21 :30
• GNC 4
• 007 - Operação Skyfall- Leg. -15:00,18:20,21:10
• O Diário de Tati - 13:15
• GNC5

I:· Busca Implacável 2 - Leg. - 19:50

! • O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub. -

, 13:45, 15:45
: • Ted - Leg. - 17:40, 21 :50
• GNC&

,

• Atividade Paranormal4 - Leg. - 22:00
• Frankenweenie (3D) - Dub. - 13:30, 15:30, 17:30

. • Frankenweenie (3D) - Leg. - 19:30

Em "OMarNão Está Pra Peixe 2: Tubarões à
Vista"após ser derrotado porP{(Drake Bell),
o tubarão Troy (Donal Logue) foi capturado
por humanos, que o mantém prisioneiro em
uma jaula submarina. Eles injetam em Troy
diversas substâncias, quefazem com que ele

fiquemaior emaisforte do que nunca. Um dia,
o pequeno tubarãoRonny (Jamie Kennedy) o
encontrae acaba libertando-o. Troy logo parte
para o recife ondePi vive, em busca de vingança,
mas a maré baixa impede o ataque. Entretanto,
como amarésubirá em quatro dias, Troy e seus
capangas tubarões resolvem aguardaraté invadir
o local. Enquanto isso, Pi precisa encontrar um
meio de defender suafamília e amigos. Para tanto
ele tenta convencê-los de que apenas com muito
treinamento épossível derrotar Troy esua turma. : .

Computador Intel Dual Core
Processador: Intel.Dual Core
G6302.7GHZ
Memória: 4GB DDR3
Disco Rígido: 500GB
Mouse, teclado e caixas de som
Gabinete slim
Sistema Free Dos

G''; 1'1
De '" " _. ,

ParR$799,90ÀVlSTA
?-.m:eIadoem 12xR$19,99 no cartiio de crédito
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Computador Intel Core 13
Processador: Intel Core 13-2120
3.3GHZ 1155P
Memória: 4GB DDR3
Disco Rígido: 500GB
Mouse, teclado e caixas de som
Gabinete slim

""?" Free Dos

G." "I
DeR$� "."

ParR$ 999,90ÀVlSTA
Parcelado em 12x R$ 99.99 ro cartão deaédito

Computador Intel Core i5
Processador: Intel Core 15-2310
2.9GHZ 1155P
Memória: 4GB DDR3

, Disco Rígido: 500G8
Mouse, teclado e caixas de som

Gabinete slim
Sistema Free Dos

I
Parceladoem 12xR$lffl,99 nocartãode crédito

Computador Intel Core ;7
Processador: Intel Core 17-3770
3.4GHZ 1155P
Memória: 8GB DDR3
Disco Rígido: 500GB
Mouse, teclado e caixas de som

Gabinete slirn
Sistema Free Dos

De

PorR$1�99,
Pa�.m;12xR$159,99�cartãod;�édiio

MONITOR LED 18,5" LG MONITOR lED 21,S" LO

De" ..

PorR$339,90ÀVlSTA
�em 12xR$33.99nocari.ão��o Parceladoem 12x R$39.99 no cartão de crédito

Rua Roberto Ziemann,201 - Czerniewicz
Jaraguá do Sul- SC

4733710034
vendasfilformigari.com.br

www.formigari.com.br
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A linda Sara Helen
Galfrascoli Cordeiro

completou 3

aninhos de vida no
dia 28/10. Parabéns

e toda felicidade
,

do mundo! E o que
desejam a mamãe

Carol, papai Orlei e
�s Iara e Josué

A namorada
GabrieUe

Engelhardt
parabeniza
o namorado
Gilcinei

Hoch, que fez
. ,.

aJUversano

no dia 21

de outubro.
Deseja muita
paz, amor e
felicidades'.

Beijos meu
amor!

Aniversário em dose

dupla. Alexander Angelo
comemorou mais um
ano de vida neste dia 6

e a esposaMarilda Di
Mari recebe os parabéns
no dia 13. Quem deseja
felicidades são os flUios
João Vitor e Vítor Hugo,
amigos e familiares.

Parabéns também pelos
17 anos de muito amor

Bruno e Luzia comemoram 41 anos de união
matrimonial neste dia 6. Seus filhos, genros,
nora e seus maravilhosos netos, desejam toda
a felicidade do mundo para essas duas pessoas

muito especiais. Alnamos vocês!

Maico Kanis completou
mais um ano de vida
no dia 3. Sua noiva
Maria Cynthia deseja
felicidades e muita
saúde. Te amo!

"'Em um dos CUfsOS presenciais de graduação ofertados
pela unidade·Q'e Guaramirim do Grupo UNtASSELVI.

VilA COMO SUA ESCOlA PODE PARTICIPAR NO

R-E-G-U- -A-M-E-N.T-O
WWW.GRUPOUNIA5SELVI.COM.BR

A Schnugui esteve de
aniversário dia 4 de
novembro. Parentes
e amigos mandam os

parabéns e desejam
muitas felicidades!

oCOIUU]() no I'()\n
Avida acontece aqui.
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São José

Hospital é referência em oncologia
Unidade recebe
70 pacientes por
dia para sessões de

radioterapia com
máquina moderna
de alta tecnologia

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

Débora Remor

A bancada rígida e fria, 12

l"\.minutos sozinho e imóvel
numa sala escura e a percepção
de receber radiação são ameni
zados pelos vidros e janelas que
imitam uma folhagem exube
rante e � atenção especial dos
médicos e voluntárias antes e

depois da radioterapia. Quando
se fala em tratamento ao cân

cer' poucos sabem o quanto o

Hospital São José de Jaraguá do
Sul está avançado em termos

de tecnologia e atendimento

especializado.
"O hospital merece mesmo

muitos elogios", destacou o ban
cário Vilmar Otávio Horlando,
de 55 anos, que completa: "o
atendimento dos profissionais
é ótimo, a estrutura e as instala

ções são de primeira qualidade e
o ambiente está sempre limpo e

bem cuidado". Horlando come

çou ontem o tratamento contr.a
o câncer de próstata e minimiza
o fato de precisar vir de Joinville,
onde mora, todos os dias.

Cerca de 70 pessoas passam
diariamente pelo setor de ra

'dioterapia, e elas vêm dos mais
diferentes pontos do Estado. A
unidade de oncologia, inaugu
rada em 2009, tratou 249 pa
cientes no primeiro semestre

�

deste ano, e no ano passado
foram 465. O grande diferencial
do hospital, segundo o físico
médicoVagner Stenger, é o ace

lerador linear, uma máquina
usada em radioterapia.

FABIO MOREIRA

FORÇA Miriam Teresa Ferreira distribui seus
livros gTatuitamente'a pacientes e seus familiares

Livro para
•

ar apolo
O combate ao câncer afe

ta o paciente, mas também
transforma a vida dos fami
liares. Maridos, esposas, fi-'
lhos, irmãos, mães que acom
panham todo o percurso de
tratamento e recuperação
precisam de apoio e conse

lhos, pois "eles são o pilar da
melhora do paciente", definiu
o médico Leonardo PoUL

Para contar a sua experi
ência e ajudar na valorização
deste personagem, Miriarn
Teresa Ferreira lançou o li
vro "Acompanhante de um

paciente oncológico. Meu

nome: amor". A obra, vendida
a R$ 15 em livrarias de Ioin
ville e Balneário Camboriú,
está sendo distribuída gratui
tamente

.

em salas de espera
de hospitais com unidades de
tratamento para o câncer.
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Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa
gar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de

resposta escrítano mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) serfem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) .ou tlonúciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs !a receber a intimação no endereço fornecído pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995',997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 371911 Sacado: ANIDNIO FRANCISCO ALVES - ME CNPJ: 08.369.540/0001-59 Endereço:
Rua Marechal Castelo Branco nO 2743, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: HMJ PNEUS lIDA -

EPP CNPJ: 04.086.028/0001-44 Número do Título: 986563001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: ÇAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 14/10/2012 Valor: 642,50 liquida
ção após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 3735� Sacado: B BRASILGESTAO DE BENS CNPJ: 09.142.979/0001-07Endereço:Rua 03 de
Outubro nO 265�, Braço do Sul, 89275-000, Schroeder Cedente: COELJ COMERCIAL lIDAEPP CNPJ:
06.086.016/0001-45 Número do Título: 4106/A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 13/10/2012 Valor: 1.171,20 Liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 3733� Endereço: Rua 03 de Outubro nO 2653, Braço do Sul, 89275-000, Schroeder Ceden
te: COELJ COMERCIAL lIDA EPP CNPJ: 06.086.016/0001-45 Número do Título: 4114/A Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento:
14/10/2012 Valor: 462,91 Liquidação após a intimação:R$11,6O, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,00

•

Protocolo: 36850 Sacado: CRlSTIANE BOBALO CPF: 054.174.729-05 Endereço: Rua Campinas
Central nO 913, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131027964 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BV FINANCEIRA S/A C.EI Data Vencimento: 10/02/2012 Valor: 15.162,44 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37211 Sacado: DIANEWAIZ KONElLCPF: 009.805.919-02 Endereço: RuaAlphonsMaria
Schmalz nO 488, centro, 89275-000, Schroeder Cedente: )AMATEXCOM. EQUIP.TEXTEIS lIDACNPJ:
04.317.708/0001-21 Número doTítulo: 41356007 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/10/2012 Valor: 150,00 Liquidação após a inti

mação: R$ 11,60, Condução: R$ 24, 14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37488 Sacado: DIEGO ALEXI CPF: 066.238.609-40 Endereço: Rua Ribeirão da Lagoa nO

s/n, Ribeirão da Lagoa, 89108-000, Massaranduba Cedente: CONF E CALeDEREITI lIDA EPP Nú
mero do Título: 000427/C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: I'D\U
UNIBANCO SADataVencimento: 15/10/2012 Valor: 1.467,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 70,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37225 Sacado:ERENIBEHLINGRUDIGERCPF: 420.952.129-91 Endereço:Rua03 deOutu
bro nO s/n, Braço do Sul, 89275-000, SchroederCedente: PISANI PLASTICOS SÁCNPJ: 87.833.737/0001-
73 Número do Título: 10 043831 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FS'D\DODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirirn - CHRIS'D\ INGEHII.LEWAGNER, Interventora

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

EDITALDE INTIMAÇÃO
BANCO00BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 15/09/2012 Valor: 23.773,68Liqui
dação após a intimação: R$ 11,60,Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 37541 Sacado: EVADE FATIMADE SANTOSUMACPF: 070.451.819-81 Endereço: Rodo
via Guilherme Jensen/ SC-413 nO s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVADE
CREDITOVALEDO ITAJA! CNPJ: 82.639.45110001-38Número doTítulo: 1/0001 Espécie:Duplicata de

. VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO00 BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM Data
Vencimento: 20/10/2012 Valor: 400,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37508 Sacado: EXfRACAO E COMEROO DE AREIA aITOMAR lIDA EPP CNPJ:
82.857.764/0001-62 Endereço: Estrada Bananal do Sul, CaixaPostal13 nO s/no, Zona Rural, 89270-000,
Guaramirim Cedente: SHARKMAQUINASPARACONSTRUÇÃO lIDACNPJ: 06.224.121 /0001-01Nú
mero do Título: 130001213 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
CODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 22110/2012' Valor: 220,58Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 37582 Sacado: ILAcm JOAO·BRAIER CNPJ: 08.464.725/0001-42 Endereço: Rua Paulo Car
doso n° s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: POSTO DE MOLAS GUARAMIRlM lIDA
CNPJ: 00.804.148/0002-60 Número doTítulo: 0770 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indica
çãoApresentante: ITAUUNIBANCO SADataVencimento: 18/10/2012 Valor: 369,00 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37562 Sacado: MADEIREIRA SPFZIA lIDA CNPJ: 08.680.580/0001-17 Endereço: Estrada
Geral I° Braço do Norte nO s/no, 1° Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO DO
FS'D\DO DO RlO GRANDE DO SUL SÁ CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 34005966-

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 22/10/2012 Valor: 4.578,94 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37551 Sacado: MERCADO SANID EXPEDITO lIDA - ME CNPJ: 09.607.594/0001-78 En
dereço: Rua Maria Lopes da Silva nO 214, Avaí, 89270-000, Guaramirim Cedente: OESA COMERCIO
E REPRESEN'D\ÇOES lIDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título: 2529587U Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento:
18110/2012 Valor: 223,50 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37448 Sacado: MOACIR GRlBOSKl CPF: 018.100.989-71 Endereço: Estrada GeralMas
sarandubinha nO s/n, São Miguel, 89108-000, Massaranduba Cedente: ZANDONA COMBUSTIVEIS
LIDA CNPJ: 86.830.056/0001-99 Número do Título: 242/9 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCOBRADESCO SADataVencimento: 15/10/2012 Valor: 2.000,00 liqui
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37064 Sacado: OUVIAALVES - MECNP): 15.700.211/0001-04Endereço:RuaVictorBramor
ski nO530, Centro, 89108-000,MassarandubaCedente:MAJOKAUNIFORMES IND. COM. lIDACNPJ:
00.286.158/0001-70Número doTítulo: 465 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAI
XAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 05/10/2012 Valor: 666,90Liquidação após a intimação:

R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 37176 Endereço: RuaVictor Bramorski nO 530, Centro, 89108-000,MassarandubaCedente:
COOPERATIVAJURlTI CNPJ: 84.093.137/0001-28Número doTítulo: 000043155 Espécie:Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 08/10/2012
Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00 i
Protocolo: 37273 Endereço: RuaVictor Bramorski nO 530, Centro, 89108-000, Massaranduba Ceden
te: CEREAUS'D\S BBS(lIDA CNPJ: 02.396.219/0001-87 Número do Título: 382522/A Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
15/10/2012 Valor: 440;00 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00 !
---------------------------�----------------------------------------------------.--------------------------------------

Protocolo: 37021 Sacado: PAUlD SILVINOWEI1ER CPF: 750.585.619-72 Endereço: Rua Guarami
rim nO 1009, Schroeder I, 89275-000, SchroederCedente: COMPANHA INTEGRADA DEDESENVOL
VIMENTO AGRlCOLA �NPJ: 83.807.586/0001-28 Número do Título: 13267501 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlM Data
Vencimento: 17/09/2012 Valor: 190,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 53,86,
Diligência: R$ 35,60, Edftal:.R$ 15,00

_

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 37015 Sacado: SIDNEI LIPINSKl CPF: 005.714.399-42 Endereço: Avenida Marechal
Castelo Branco n° 5533, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: JAVEL JARAGUAVEICULOS PECAS
SERVICOS lIDA c�t: 79.501.862/0001-58 Número do Título: 0042120002 Espécie: Duplicata de
VendaMercantilApresentante; BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 9UARAMIRlM DataVencimento:
08/10/2012 Valor: 243,00 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36778 Sacado: TIAGO FEILER CPF: 056.047.059-26 Endereço: Rodovia SC-474 nO 50, Ri
beirão da Lagoa, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO FICSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-86
Número do Título: 998279256-7 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante:
BANCO FICSA S/ADataVencimento: 05/11/2009 Valor: 15.636,96 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 70,76, Diligência: R$ 35,60, Edital:R$ 15,00

Protocolo: 36984 Sacado: VANDERLEI APARECIDO DA SILVA FERREIRA CPF: 016.100.069-09 En

dereço: Rua Princesa Isabel nO 579, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA S/A
C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131033478 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:
18/06/2010 Valor: 14.913,60 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
-----------;----------------------------------------------------------.------�----------------------------------------

Protocolo: 37474 Sacado: VANESSAMARTINS LOCH ANACLETO - ME CNPJ: 12.842.609/0001-97 En

dereço: Rua Campinas nO s/n, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: NUTRlSUL SA PROD
ALIMENTICIOS CNPJ: 80.972.078/0001-07 Número do Título: 0038423501 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantilpor IndicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCOSADataVencimento: 15/10/2012 Valor: 198,31
Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 52,98,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 06 de novembrode 2012.

CHRlS'D\ INGEHILLEWAGNER, Interventora

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL ES'D\DO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL - SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

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

Apontamento: 226702/2012 Sacado: A J EQUIPAMENTOS lIDA - ME Endereço: RUADOS IMIGRAN
TES 500 - W RAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-430 Cedente: FRANCISCO BATIS'D\ S M O ME
Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 04987 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.022,90 - Data para pa
gamento: 09/1lI2012-Valor total a pagar R$2.128,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.022,90
- Juros: R$ 30,34 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$17,83

Apontamento: 226867/2012 Sacado: AJ EQUIPAMENTOS lIDA - ME Endereço: RUADOS IMIGRAN
TES 500 - W RAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-430 Cedente: BRlNELCOMERCIO & SERVICOS
LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 013612-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 530,20
- Data para pagamento: 09/11/2012- Valor total a pagar R$607,87 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 530,20 - Juros: R$ 1,94 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação �ilital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 227006/2012 Sacado:AJ EQUIPAMENTOS lIDA - ME Endereço: RUADOS IMIGRANTES
500 - W RAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-430 Cedente: JAGUAR COMERCIO DE TIN'D\S LIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 023654/N-02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.149,75 - Data

para pagamento: 09/11/2012- Valor total a pagar R$1.228,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.149,75.- Juros: R$ 2,68 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili-

. gência: R$ 17,83

Apontamento: 227308/2012 Sacado: AGENOR CARLOS CORDOVADA SILVA Endereço: RUA GUS'D\VO
LESMANN 462 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-200 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador: - Es

pécie: CBI - N°1ítulo: 131041507 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.616,55 - Data para pagamento:
09/ll/2012- Valor total a pagar R$1.984,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.616,55 - Juros: R$
288,82 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 227013/2012 Sacado: AI EQUIPAMENTOS lIDAME Endereço: R DOS IMIGRANTES 500
MODULO 09 - Jaraguá doSuI-SC - CEP: 89254-430Cedente: PETRALCOMERCIODEFERROEACOLIDA
Sacador- Espécie: DMI - N°TItulo: 00011286/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.273,00 - Data para
pagamento: 091ll/2012-Valor total a pagar R$1.354,24Descrição dos valores: Valor do título: R$1.273,OO
- Juros: R$ 5,51 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
17,83

Apontamento: 227049/2012 Sacado: ARlLDO PAVARlN Endereço: RUA ERMINIO NICOUNI,80 - SAN'D\

WZIA - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89267-140Cedente:DAGOSTINPNEUSCOMANDI'D\EPP Sacador:
- Espécie:DMI - N°TItulo: OS22251 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 208,33 - Data para pagamento:
09/ 1lI2012-Valor total a pagar R$309,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 208,33 - Juros: R$ 1,25
Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 226679/2012 Sacado: CLEIDlR FABIANO PEREIRA Endereço: RUAWURENCO KANZLER
- 65 - VIlALENZI - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-240Cedente: COMERCIALHAVEG lIDA Sacador: -

Espécie:DMI - N°TItulo: 112662180 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 237,00 - Data parapagamento:
09/1lI2012-Valor total a pagar R$314,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 237,00 - Juros: R$1,02
Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 227317/2012 Sacado: COMERCIAL BELENICE DE MERCADORlAS lIDA Endereço:
RLUIZ SARTl1207 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: FRANCISCO PEREIRA PACHECO EPP Sacador:
- Espécie: DMI- N°TItulo: 2161001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 268,10 - Data para pagamento:
091ll/2012-Valor total apagarR$354,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 268,10 - Juros: R$ 0,53
Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 226807/2012 Sacado: CRlSIOVAN JOAO BARBOSA BAPTISTA Endereço: RUAAUGUsro
MIELKE 345 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89256-030 Cedente: NATIJIAR LIDAME Sacador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 322 - 3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 399,33 - Data para pagamento: 09/11 /2012- Valor
total a pagar R$473,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 399,33 - Juros: R$1,46 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 226534/2012 Sacado: EUSANGElA CHERMAK Endereço: RUA MAXDOERING 417 - Ja
raguá do SuI-SC - CEP: 89255-120 Cedente: BVFINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVES

TIMENTO Sacador: - Espécie: CEI - N° Titulo: 131044101 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.902,58
- Data para pagamento: 09/11/2012- Valor total a pagarR$4J98,13 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 3.902,58 - Juros: R$ 522,94 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$14,71

Apontamento: 227167/2012 Sacado: FARM ESPOSITO lIDA Endereço: AVGETULIO VARGAS 159 - CO
RUPA-SC - CEP: Cedente: DISTRlBUIDORA DE MEDICAMENIDS CASTRO & MARQUES L Sacador: -

Espécie:DMI - N°TItulo: 1000044058 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 256, 19 - Data para pagamento:
091ll/2012- Valor total a pagar R$366,05 Descrição dos valor;es: Valor do título: R$ 256,19 - Juros: R$ 0,51
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 227353/2012 Sacado: FARMACIA ESPOSITO lIDA - ME Endereço: AVENIDA GETULIO
VARGAS 159 - CENTRO - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Cedente: VISION SC DISTRlBUIDORA DE PRO

DUTOS E MEDICAM Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0000133014 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 211,45 - Data para pagamento: 09/11/2012-Valor total a pagar R$321,57 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 211,45 - Juros: R$ 0,77 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$

23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 227357/2012 Sacado: FARMACIA ESPOSITO LIDA-- ME Endereço: AVENIDA GETULIO
VARGAS 159 - CENTRO - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Cedente:VISION SC DISTRIBUIDORA DE PRO
DUTOS EMEDICAM Sacador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 0000132090 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 159,78 - Data para pagamento: 09/ 1lI2012-Valor total a pagar R$269,71 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 159,78 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 227360/2012 Sacado: FARMACIA ESPOSITO LIDA - ME Endereço: AVENIDA GETULIO
VARGAS 159 - CENTRO - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Cedente: VISION SC DISTRlBUIDORA DE PRO
DUTOS EMEDICAM Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0000132966 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$152,47 - Data para pagamento: 09/11/2012- Valortotal a pagar R$262,37 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 152,47 - Juros: R$ 0,55 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 227396/2012 Sacado: FCIAESPOSrro lIDAME Endereço: AVGETIJIlOVARGAS 159 SAIA .

4 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000Cedente:VINHEDODISTRlBUIDORADE INSUMOSEPRODUTOS FARM
Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 1 015762X - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,01 - Data para pa
gamento: 09/1112012-Valor total a pagarR$611,02 Descrição dosvalores: Valordo título:R$500,01- Juros: R$
1,66Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 227375/2012 Sacado: FERNANDO CORREA ATOTI Endereço: RUA ERWINO MENEGOI
TI 16 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Cedente: ERBE CONSTRUTORA lIDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N° TItulo: 00069003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.000,00 - Data para pagamento:
09/1lI2012- Valor total a pagar R$1.078,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.000,00 - Juros: R$
4,66Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

.

Apontamento: 227314/2012 Sacado: HAOLEI'EC COM DE EQUIP E SUP DE lNFORMATICA LIDA En

dereço: RUA ERWINO MENEGOm 39 SL 03 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Cedente: MEPSOL SEERVICOS
DE HIGIENIZACAO Sacador: - Espécie:DM - N° TItulo: 4693/ lE2 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$180,6O - Data para pagamento: 09/11/2012-Valor total a pagar R$273,54 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 180,60 - Juros: R$ 17,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 227118/2012 Sacado: IllSETE IMRarH FURTADO. Endereço: RUA EXP. ANTONIO CAR
WS FERREIRA 578 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: Cedente: HILARlO HORNBURG Sacador:
- Espécie: NP - N° TItulo: SN - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 7.000,00 - Data para pagamento:
091ll/2012- Valor total a pagar R$13.731,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.000,00 - Juros: R$
6.664,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227119/2012 Sacado: IllSETE IMROTH FUR'D\DO Endereço: RUA EXP. ANTONIO
CARLOS FERREIRA 578 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Cedente: HILARIO HORNBURG
Sacador: - Espécie: NP - N° Titulo: SN - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.000,00 - Data para
pagamento: 09/11/2012- Valor total a pagar R$5.938,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$
3.000,00 - Juros: R$ 2.871,00 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227347/2012 Sacado: INES TEREZINHA BAYER Endereço: RUAVALTER !ARTE, 84 -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BALANTEL COM EQUIPAMENTOS DE REFRlGERACAO
LIDAM Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 9478/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.234,31
- Data para pagamento: 09/11/2012- Valor total a pagar R$1.346,54 Descrição dos valores: Valor do
título: R$1.234,31- Juros: R$ 2,88 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 227048/2012 Sacado: INOUEE GOESCOM.DE PISCINAS Endereço:AY.PREEWALDEMAR

GRUBBA - VIlA LALAU - JARAGUA DO SUL-Se - CEP: 89256-500 Cedente: PRODIG SERV DIGITACAO
IIDAME Sacador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 4502 I-S - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Data

para pagamento: 09/ 11/2012-Valor total a pagarR$274,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,00
- Juros: R$ 0,66 Emolumentos; R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
16,27

Apontamento: 227415/2012 Sacado: JUWAN IND E COM DE MAlHAS LIDA ME Endereço: RUA
445,1686 - TRES RlOSDO SUL - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-206 Cedente: 'D\SCHNHERINDUSTRIA
TEXTIL LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 201396lU - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
.103,23 - Data para pagamento: 09/11/2012- Valor total a pagar R$185,45 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 103,23 - Juros: R$ 0,24 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 226447/2012 Sacado: LCD SERVICOS DE PRODUCOES EVENTOS LID Endereço: RUA
ADOLFOANTONIO EMMENDOERFER 11 MOINHO DISCO - BARRA RIO MOrnA - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89259-695 Cedente: JUNKES &BORBALIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 3000501400 - Mo

tivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Data parapagamento: 09/11/2012-Valor total a pagar R$321,36
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 3,50 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227310/2012 Sacado: LEOMARALVESIRIAS Endereço:RUAALWINarro 105 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89256-730 Cedente: BANCO BRADESCOFINANCIAMENIDS S/A Sacador: - Espécie: NP -

N°TItulo: 4308478201-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.884,35 - Data para pagamento: 09/1lI2012-
Valor total a pagarR$3.213,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.884,35 - Juros: R$ 251,89 Emolu
mentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 227204/2012 Sacado: MARCO AUREUO ALVES DE SOUZA Endereço: RUA FIllSTRINO

,
.

MACHADO 30 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-090 Cedente: RCF INCORPORADORA lIDA Sacador: -

Espécie:DMI - N°TItulo: 0000000282 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 510,92 - Datapara pagamento:
091ll/2012-Valor total a pagar R$592,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 510,92 - Juros: R$ 2,55
Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 227122/2012 Sacado:MARlANAANDRADE Endereço: RUA PRESIDENTE EPITACIO PES
SOA 490 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: Cedente: HILARlO HORNBURG Sacador: - Espécie: NP - N° TItulo:
SN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Data para pagamento: 09/11/2012-Valor total a pagar
R$1.037,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 470,00 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227350/2012 Sacado: MG REFEICOES LIDA Endereço: EXPEDICIONARIO FIDEUS

STHINGHEN 71 - JARAGUA DO SUL - CEP: cedente: C1M DISTRIBUIDORA DE AUMENTOS lIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000033725 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 218,95 - Data

para pagamento: 09/11/2012- Valor total a pagar R$299,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$
218,95 - Juros: R$ 2,84 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$19,39

Apontamento: 226418/2012 Sacado: MINIMERCADO RUBENS WALTER LIDA ME Endereço: 1 DE

MAIO 0456 - CORUPA-SC - CEP: Cedente: DOM CbSTA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTI
CIOS Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 025585-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 758,18 - Data

para pagamento: 09/11/2012-Valor total a pagar R$869,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$
758,18 - Juros: R$1,76 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 51,45

Apontamento: 227381/2012 Sacado: N&N IND. ME'D\LURGlCA LIDA Endereço: AV. PREFEITOWAL

DEMAR GRUBBA - CENTENARIO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Cedente: ME'D\MEC SER
VICOS U LIDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 554 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
250,00 - Data para pagamento: 09/11/2012-Valor total a pagar R$328,29 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 250,00 - Juros: R$l,OO Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 226947/2012 Sacado: PAUilS'D\ INDUSTRIA E COMERCIO DE lAGES Endereço: RUA
GOlAS 102 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-310 Cedente: PRATICAR FITNESS COM. DE EQUlP. DE
GINAS Sacador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 5569 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 698,00 - Data para
pagamento: 091ll/2012-Valor totalapagarR$775,49Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 698,00 - Ju
ros: R$ 4,88 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 226645/2012 Sacado: ROSANAAPARECIDA UMA DOS SANTOS Endereço: RUA ESTHE
RlA LENZI FRlEDRlCH 18 APT 303 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-010 Cedente: BV FINANCEIRA SA

CREDrro FINANCIAMENID E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N°TItulo: 251013889 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 9.136,70 - Data para pagamento: 09/ 1lI2012-Valor total a pagarR$I1.26O,31
Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 9.136,70 - Juros: R$ 2.055,75Emolumentos:R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227155/2012 Sacado: SONETI1ALIMENTOS IIDAEPP Endereço: RUAEXP.FIDEUSSTIN
GHEN 71- JARAGUADO SUL- CEP: Cedente:METALURGlCAJBVLIDAME Sacador: - Espécie: DMI - N°

TItulo: 93 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.079,00 - Data para pagamento: 09/11/2012-Valor total
a pagar R$8.164,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.079,00 - Juros: R$ 8,07 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$19,39

Apontamento: 226571/2012 Sacado: TFS COMUNICACAO VISUAL LIDA Endereço: R TIIERFZITA ME

NEGOITI ROCHA, 12 - AGUAVERDE - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-552 Cedente: PRES'D\DORA
SERVALVEN H&G LME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 00230 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 640,00 - Data para pagamento: 09/11/2012-Valor total a pagar R$719,78 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 640,00 - Juros: R$ 4,05 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 226461/2012 Sacado: TIIIAGO AMARAL Endereço: RUA PAULO LEONI 403 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89253-845 Cedente: KAZZATEC CONSTRUTORAE INCORPORADORA LID Sacador: - Es

pécie: DMI - N"lltulo: BERT202IÍ005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 497,00 - Data para pagamen
to: 091ll /2012-Valor total a pagarR$575,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 497,00 - Juros: R$ 1,98
Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 226642/2012 Sacado: TIAGO RODRlGO SCHUMANN Endereço: RUA PlCARRAS 125 AP

4 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-115 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENID E

INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CEI - N° TItulo: 251000892 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.538,39 - Data para pagamento: 091ll/2012-Valor total a pagar R$3.346,61 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.538,39 - Juros: R$ 740,36 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227205/2012 Sacado:VALDEMARKELLER Endereço: RUAHERCIllOANACLEID GARCIA

02 - Jaraguã do SuI-SC - CEP: 89266-270 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 131039245 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
5.355,60 - Data para pagamento: 09/11 /2012-Valor total a pagar R$6.605,16 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 5.355,60 - Juros: R$1.155,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Certifico: que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "OCorreio do Povo", na data de
06/1lI2012. Jaraguá do Sul (SCj, 06 de novembro de 2012.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 36

,; I
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EQUIPAMENTO Roupas contra insetos estão à disposição da nova corporação

Schroeder' Ajuda
ElDpresa�
- .

sao parceiras
As empresas da região co
meçaram a fazer doações
para ajudar os Bombeiros
a entrar em funciona
mento. Cinco trajes de
combate a incêndio e

dois aparelhos de respi
ração automáticos foram
doados pela Zanotti. A
empresa de equipamen
tos de segurança Bergo
ajudou com metade dos
custos para as roupas de

mês de fevereiro de 2013", disse proteção contra abelhas.
o comandante dos Bombeiros ''A comunidade também
Voluntários de Schroeder, José tem participado dos nos-
Luiz Sacoman. sos eventos, ajudando na

"Tivemos três grandes incên- arrecadação para com-
dias este ano em Schroeder e um prar os equipamentos",
ataque sério de abelhas. A insta- agradeceu Sacoman.
lação dos Bombeiros na cidade "Com o crescimento do
vaimelhorar o tempo de respos- município, vemos a ne-

ta a estas ações, já que o serviço cessidade de uma unida-
prestado por Iaraguá do Sul é fei- de próxima a comunida-
to com muita eficiência", alertou de, que também precisa
Sacoman. Atualmente, as, ocor- ajudar a estruturar, pois
rências em Schroeder são aten- é uma entidade feita de
didas pela corporação de Iaraguá voluntários", disse o pre-
do Sul. O veículo Ranger, usa- sidente daAssociação Co-
do atualmente para atividades mercial, Industrial e Agrí-
administrativas,' também· será cola de Schroeder (Acias),
transformado para atendimento Ivandel Hambus. "Não
de resgate em casos de, aciden- podemos ver somente a
teso O comandante vai contar economia no desenvol-
com dez bombeiros formados e vimento de Schroeder, é
outros 13 bombeiros aspirantes, preciso que o lado social
alunos da escola de formação, também acompanhe o

com idades entre 15 e 18 ·anos. . . ..... crescimento."

Bazar na semana que vem vai ajudar a
arrecadar recursos para os bombeiros

SCHROEDER

Débora Remor

Falta pouco para que o Corpo
de Bombeiros Voluntários

de Schroeder comece a aten

der as ocorrências da cidade. A
entidade ainda precisa de um

caminhão de combate a incên
dia e de uma ambulância. Um
bazar, com mercadorias apre
endidas pela Receita Federal,
será realizado de 8 a 10 de no

vembro para ajudar a arrecadar
os recursos para a estrutura.

A nova corporação espe
ra recolher pelo menos R$ 295
mil com o bazar, recursos su

ficientes para a compra do ca

minhão. Entre a montagem e

instalação dos equipamentos
de combate a incêndio, serão
necessários outros dois meses.

"Queremos iniciar os trabalhos
de proteção à comunidade no

.

Estrutura attl.al

Unidade é escola de formação
Atualmente, o prédio cedido

pela Prefeitura para o Corpo de
Bombeiros funciona como Es
cola de Formação de Bombeiros
Mirim e Aspirante, com 35 alu
nos. A ideia do comandante dos
bombeiros voluntários é abrir
uma nova turma para 30 alunos
a partir de janeiro de 2013. "Hoje
temos 22 estudantes mirins, de
12 a 15 anos, que tem aulas todos
os sábados e fazemos um traba
lho de prevenção de acidentes
domésticos e de trânsito. Depois
os alunos recebem informações
sobre primeiros-socorros e res-

gate", contou Sacoman.
A Prefeitura de Schroeder já

destina cerca de R$ 20 mil para
auxiliar nos custos da Escola
de Formação. Para 2013, a pre
visão é um acréscimo de R$ 10
mil para os Bombeiros Volun
tários de Schroeder. Como as

ocorrências são atendidas pelos
Bombeiros de Jaraguá do Sul, o
repasse do governo municipal
chega a R$ 50 mil para a entida
de da cidade vizinha, valor que
deve ser mantido para custear

o atendimento em acidentes de
trânsito e vistorias.

Serviço do bazar
• Quando: de 8 a 10 de novembro, das 9h às 19h - as senhas
serão distribuídas a partir das 5h
• Onde: Rua Jaraguá, n° 78 - no andar de cima da loja Energy.
As mercadorias foram apreendidas pela Receita Federal em
Foz do Iguaçu (PR) e doadas aos BombeirosVoluntários de
Schroeder. Os valores arrecadados serão utilizados para
compra de veículos e equipamentos de combate a incêndio.

Carro pega fogo
FABIO MOREIRA
"

Um Peugeot 307, placas de Jaraguá, pegou fogo na
tarde de ontem, na ftlaMaxWilhelm, próximo à ftla
Walter Piccoli, no bairro Baependi, em Jaraguá do Sul.
O incêndio teria sido provocado por uma pane elétrica
e a frente do veículo ficou totalmente queimada. Os
quatro ocupantes, entre eles uma gestante, não se

feriram. O proprietário do carro, adquirido há sete
meses, seguia em direção ao bairro Czerniewicz, por
volta das 17h, quando percebeu a fumaça e estacionou
na calçada,. Usando o extintor do veículo, conseguiu
apagar o início das chamas, mas o fogo recomeçou

e foi preciso chamar os bombeiros.

CONCESSÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL

.

LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA

WS Imóveis Ltda., pessoa jurídica,
portadoradoCNPJ08.364.750/0001-
54, toma público que recebeu em

05/11/2012 da Fundação do Meio
Ambiente (FATMA), a Licença Ambi
entai Prévia (LAP.) de nO 658/2012
processo URB 12575//CRN, válida
pelo período de 48 (quarenta e oito)
meses, para a atividade de Lote
amento Exclusiva ou Predominante
mente Residencial, do Loteamento
denominado Residencial São Pedro,
localizado na Rua 208-Guilherme
Tomelin, Bairro Caixa D'Água em

Guaramirim - SC.

Oapoiotem
uma boa

justificativa

CONCESSÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL

LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA

WS Imóveis Ltda., pessoa jurídica,
portadora doCNPJ 08:364.750/0001-
54, torna público que recebeu em

05/11/2012 da Fundação do Meio
Ambiente (FATMA), a Licença
Ambiental Prévia (LA P.) de nO
10.113/2012 processo URB 12775//
CRN, válida pelo período de 48

(quarenta e oito) meses, para a ativi
dade de Loteamento Exclusiva ou

Predominantemente Resldencial, do
Loteamento denominado Residen
cial São Paulo, localizado na Rua
504 - Rio de Janeiro, Bairro Schro
eder I em Schroeder - se.
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ed e prejuízos

Vento deixa rastro de destruição
Vendaval do último domingo assustou os

moradores do Braço do Ribeirão Cavalo

JARAGUÁ DO SUL nhada de granizo e vento forte

atingiu mais de 50 casas só na

rua Ermelinda Trentini Menel e

1\ s árvores caídas na BR-280 nas laterais. Os restos de telhas,
..t\registravam o resultado do madeiras e outros materiais

I

forte vendaval que atingiu os estão espalhados por todos os

moradores dos bairros' Nereu cantos e revelaram a força da

Ramos, Três Rios' do Norte, Ri- natureza. O sentimento era de
beirão Cavalo, Santo Antônio, susto para a maioria dos mora
Ribeirão'Grande do Norte no dores que sofreram danos.
último domingo. O bairro Bra- A Defesa Civil fez levanta

ço do Ribeirão Cavalo foi o mais menta das casas atingidas e

prejudicado. A chuva acompa- registrando os estragos (veja

Diego Porcincula

Escuridão

quadro). A hipótese, segundo
o geólogo Normando Zitta, é
de que um vendaval de grande
porte tenha atingido a região e

provocado a destruição das co

berturas dos imóveis. "Vamos

fotografar os estragos para ser

analisados pelos órgãos respon
sáveis'" disse. O secretário da
Defesa Civil, JairAlquini, revelou
que não existia nenhum alerta

para domingo e que o fenômeno
assustou todos. "O vento forte

atingiuuma área concentrada do
município nessa região do Bra

ço do Rio Cavalo", comentou.
Ainda na noite de domingo,

Ventania causou rachaduras na casa
A residência do motorista de

ônibus Charles Kaschmansky fi
cou bastante danificada. A parte
que servia de cobertura da gara
gem foi levada pela força do ven
to. O sarrafo foi arremessado por
aproximadamente 40 metros e

perfurou o muro de um vizinho"
mas, felizmente, ninguém ficou
ferido. A estrutura da casa tam

bém sofreu danos e algumas ra

chaduras já são evidentes. A De

fesa Civil deve avaliar o local para

saber 'se existe necessidade de

interdição. A água danificou col

chões, eletrodomésticos e' outros
móveis da residência. Até o már

more que é fixado no murro da
residência foi levado para longe.
Parte da cerca de alumínio ficou
no chão e até rachaduras marca
ramo muro. "Tudo ficou escuro e

eu, não conseguia enxergar nada
lá fora", comentou Charles.

A esposa dele, Adriana Apa
Tecida Carvalho de Lima Kasch-

mansky, 'estava sozinha na hora
do vendaval e diz que o deses

pero foi grande. "Eu pensei que
o mundo estava acabando", con
tou emocionada. O trabalho de

substituição de algumas telhas
foi até o início damadrugada e o

sono foi acompanhado demedo.
"Ficamos tentando arrumar o te
lhado até 1 hora damadrugada",
relatou Charles. O casal conse

guiu dormir em um dos cômo
dos que não foi afetado.

a equipe da Defesa Civil levou
lonas para as famílias atingidas.
Servidores da Secretaria de As
sistência Social fez um cadas
tro para saber a quantidade de
colchões e donativos que serão

encaminhados às famílias que
tiveram maiores perdas.

Os moradores que foram

prejudicados dedicaram a se

gunda - feira para limpar os des
troços da chuva de domingo. Os
olhares ainda estavam cansa

dos, pois para a maioria a noite

foi de vigília. As telhas da casa

de Mauri Ranghatti, 21 anos,

estavam espalhadas pelo chão

e pela rua. Ele diz que a chuva

começou por volta das 20h30 e

veio acompanhada de granizo e

muito vento. "Parecia um filme
terror. Foi levando tudo em me

nos de cinco minutos", relem
bra. Felizmente poucos móveis

foram danificados e ninguém da
família ficou ferido .

O bairro Nereu Ramos teve

as ruas centrais alagadas e par
te da portaria de uma empresa
foi danificada pela força dos
ventos. A Defesa Civil mantém
o alerta de atenção pois a previ
são do tempo indica chuva para
os próximos dias.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

nem colchão para dormir", desa
bafa. Outro medo é que quando
a energia elétrica for restabeleci
da aconteça outro acidente, pois
a: fiação da casa é muito antiga.
A família aceita doações de col
chões e o' contato pode ser feito

pelo (47) 9103-4597.

Pedido de ajuda

Trabalho para recuperar as perdas
O nível do córrego Ribeirão

Cavalo estava alto e transbor
dou. A família de Sandra Dalva
Brenzin Seidel, 42 anos, estava

em casa na hora em que as águas
começaram a invadir o espaço.
O vento forte também derrubou

algumas telhas. "A chuva invadia

Estragos

Preocupação com as crianças
"Só pedia para Deus prote

ger asminhas crianças". O desa
bafo é de Marlene Alexandrina

Pereira, 33 anos, que se mudou

para o bairro há uma semana:

Sua casa foi totalmente destru
ída pelos granizos e pelo vento

forte. O telhado foi arrancado e

o que sobrou das telhas foi per
furado pelas pedras de 'gelo. O
prejuízo foi total e o desespero
maior ainda. "Coloquei meus

seis filhos debaixo de umamesa

para tentar protegê-los", lembra.
Marlene diz que as coisas ,come
çaram a cair e a água começou a

invadir a casa pelos buracos na
telha e no forro. O material es
colar das crianças, comida, rou
pas e outros pertences foram
todos molhados. Os pequenos
estão na casa da cunhada e não

foram à escola, pois não tinham
os materiais.

aminha casa, mas eu não sei por
onde", explica. Sandra diz que

parte dos móveis, eletrodomés
ticos e roupas ainda estão mo-

.

lhados. Ela pediu afastamento

do trabalho para limpar a sujeira
e avaliar o prejuízo de domin

go. "Eu e meus filhos não temos

Venda de OVOs

lPÇ R$ 7,00
5 rc R$ 30,00
10 pç R$ 50�00
SÃO 5.000 TíTULOS
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Lanchonete

Estragos adiam inauguração
A lanchonete estava receben

do os últimos retoques antes da
sua inauguração. A chuva levou

parte do sonho, mas deixou a

força de continuar a obra e inau

gurar o negócio. O dono do imó

vel, Milton Rodrigues de Souza,

diz que tudo aconteceu muito

rápido e não conseguiu fazer
muita coisa. "A chuva era muito

forte e eu moro em outro lugar",
lamenta. O prejuízo estimado
é de R$ 8 mil. Muitos aparelhos
como a estufa de alimentos e o

trailer são os mais caros e foram
mais danificados. "Vamos rea

proveitar parte da madeira, pois
o resto não tem outra utilidade",
finaliza. Ele e a esposa devem
continuar com as obras no local
nos próximos dias.

Cenas de um filme

Tristeza com a tormenta
Os olhos cheios de lágrima resumem "Eu estava no meu quarto e pedaços de

a noite de Eliane de FátimaMarquardt, telhões entravam pela janela", comen-
31 anos. Sua mãe ficoumuito assustada ta. Com a força do vento a água entrou
com o barulho das telhas e desmaiou. pelas janelas e acumulou em alguns cô
Foi apenas um susto. Ela conta que modos. Além do bom tempo .ela tem a

tudo parecia uma cena de filme onde esperança de que tudo se resolva e que
--

as telhas se soltavam dos telhados e o episódio não se repita. "Com o tempo,
atingiam as outras residências da rua. nós reconstruiremos tudo ", projetou.

Desempregados

Casa danificada fica alagada
O sonho de chegar a Jaraguá do Sul

e escrever urna nova história teve uma
v

nova trama. A casa de Marlene do San-

tos, 39 anos, teveparte das telhas perfu
radas pelo granizo. E) imóvel foi locado

. há 45 dias para que ela e o marido ar

rumassem urn emprego.A água deixou
urn dos cômodos alagados, os alimen
tos e roupas molhados. "Precisamos de

ajuda, pois perdemos tudo e ainda não

temos emprego", conta emocionada.
Uma goiabeira plantada no terreno foi
arrastada até o riacho que fica atrás do
terreno. "O importante é que a vida de

ninguém foi afetada", fala.

FAÇA UMR

GRANDE
ESCOLHA PARA
SEU FUTURO.

CURSO SUPERIOR - BACHARELADO
TURNO DURAÇÃO

Administração
- Com linha de formação em Comércio Exterior Noturno 4 anos

- Com linha de formação em Finanças Noturno 4anos
- Com linha de formação em Marketing Noturno 4anos
- Com linha de formação em Recursos Humanos Noturno 4 anos

Arquitetura e Urbanismo Noturno 5 anos
Ciências Contábeis Noturno 4 anos

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda Noturno 4 anos

Design com Habilitação em Moda Noturno 4 anos

Direito Noturno 5 anos

Engenharia Civil Noturno 5 anos

Engenharia de Produção Noturno 5 anos

Engenharia Química Noturno 5 anos

Psicologia Noturno 5 anos

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
I

Análise e Deselvolvimento de Sitemas
Redes de Computadores

Noturno
Noturno

2,5 anos

2,5 anos

Os números
dos estragos

• 100 casas afetadas que tiveram

pequenos e grandes danos
• 300 pessoas desalojadas que tiveram de

dormir fora de suas moradias durante a

noite de domingo para segunda -feira
• 3 casas interditadas pelas Defesa Civil
e que irão passar por uma avaliação
técnica aos danos na cobertura, parte
elétrica e apresentar rachaduras
nas estruturas. Moradores ficarão

desalojados em casas de parentes.
• 100 km por hora é o cálculo

aproximado da velocidade
do vento pela Defesa Civil

• 10 minutos foi o tempo de

duração do vendaval
• 60milímetros de chuva caiu
durante o período da tormenta

Fonte: Defesa Civil

VENHA PRRR.O MRIOR GRUPO DE
ENSINO SUPERIOR DE SRNTR CRTRRINR.

,

INSCREVA-SE JA
www.GRUPOUNIRSSELVI.cOM.BR

0800 2831010·· 47 3373 9800

PROVR TRRDICIONRL 11111
ESTUDE SEM SE PREOCUPRR COM MENSaLlDRDES!

�� -FIHRNCIERlÍ too % DO CURSO [UM AES.

� • PRGUE RPEHRS R$50" R CRDR 3 MESES

FIES EM PRRCELRSFIXRS.

:'='DE_NCI.UIIfN1O *Durante o curso.

GRUPO

UNIASS.LVI
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8reakers pegaoVasco
nas quartas de finais

I

Equipes já jogaram nesta edição do Torneio
Touchdown, com vitória carioca por 13 a 7

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJaraguá Bre�ers ���quis
tau sua quínta vitória no

Torneio Touchdown. Foi na tar
de do último sábado, no está
dia Eurico Duwe, sobre o Bota

fogo Challengers, por 26 a 6. As
duas equipes já estavam classi
ficadas aos playoffs e buscavam
uma melhor classificação den
tro da competição.

A partida foi bastante trun

cada, com as defesas sobrepon
-

do os ataques. Com nove pon
tos, o 'kicker' Hoffmann (#3) foi

o atleta que mais pontuou na

partida. Um 'safety' Dallmann
(#56), somado aos 'touchdo
wns' de Mota (#16) - em corrida
de 62 jardas, Junior (#8) e Bru
no (#40), compuseram o placar
dos 'Quebradores'

Com a vitória, os jaragua
enses encerram a fase de clas

sificação na terceira posição
da Conferência Bill Walsh. Nos

playoffs irão encarar o Vasco
da Gama Patriotas, no próxi
mo dia 18, no Rio de Janeiro. As
equipes já se enfrentaram neste

ano, com vitória cruzmaltina

por 13 a7.

n

Apesar de ter realizado uma
melhor campanha na primeira
fase, com sete vitórias e nenhu
ma derrota, o Vasco da Gama
Patriotas possui um ataque e

uma defesa menos eficiente

que a dos Breakers. Os cariocas

pontuaram 214 vezes e cede
ram 57 pontos. Os jaraguaenses
marcaram 272 vezes, sofrendo
42 pontos.

"Foi um jogo importante,
pois tínhamos que vencer para
manter a colocação. O resulta
do veio e agora vamos enfrentar
o Vasco, contra quem fizemos
um jogo duro aqui em Iaraguá
do Sul. Agora podemos revidar
essa derrota e seguir em frente
nesta importante competição
nacional", avaliou o atleta e di

rigente Everton Gnewuch.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

IMPORTADO Norte-americano Phill Breidall (5) é wn dos destaques do time

Segunda Divisão

Barrabaxo eGuaranyabrem frente
Barrabaxo e Guarany abri

.ram frente nas quartas de finais
do Campeonato Regional da

Segunda Divisão. Os jogos de
ida foram realizados no sábado.

Abrindo a rodada no campo
do Rio Molha, Nova Geração/
CSM/Elian/Mime e Flamengo
B não saíram do zero. Porém,
os gols que faltaram no primei
ro jogo sobraram na partida de

fundo, na vitória do Guarany

sobre o Operário/Rotabela/Si
par, por 5 a 3.

No campo da Vila Lalau, o

Barrabaxo bateu o Roma por 2
a O no primeiro jogo (confira os

gols no nosso portal). Na sequ
ência, Tecnopan/Belmec eAtlé
tico Independente empataram
num emocionante 3 a 3.

Os jogos de volta acontecem
no próximo sábado, dia 10, em
locais a serem divulgados pela

Liga Jaraguaense de Futebol
(LJaF) no decorrer da semana.

Avançam para as semifinais as

equipes que somarem o maior
número de pontos nos jogos de
ida e volta.

Caso os times terminem

empatados, vale como' critério
de desempate o saldo de gols
nos dois jogos. Persistindo a

igualdade, a decisão das vagas
será nos pênaltis. -

Série A 2013

Pingo renovacomo Iuventus
O técnico Pingo renovou contrato com o Juventus e conti

nua no comando da equipe para o Campeonato Catarinense
Divisão Principal. O foco será conquistar vaga para série D do

Campeonato Brasileiro. A comissão técnica será mantida, com
Bandoch e Marcão, tendo como novidade o preparador físico
Renato Augusto que já atuou no clube em 2009 e 2011.

Interbairros

Uma decisão
inédita

A quarta edição da Copa -

Interbairros terá uma final
inédita. João Pessoa e Três
Rios do Norte debutam na

decisão do certame promo
vido pelaFME. O João Pessoa
deixou pelo caminho o San-
to Antônio, enquanto o Três
Rios do Norte eliminou a tri

campeã Ilha da Figueira. As
finais acontecem no estádio
João Marcatto, nos dias 11 e

18 de novembro.

Semifinais
nomasculino

O Campeonato Aberto
de futsal de Jaraguá do Sul

aponta seus finalistas na noi
te de hoje. Às 20h, Kaiapós e

Kiferro definem a primeira
vaga na decisão. Na sequên
cia, Nicocceli e Titi Bar /APE
Campo Alegre entra na qua
dra daArena Iaraguá atrás da
segunda vaga. Antes, às 19h,
Panteras e Recicla Eventos/
Global Pisos decidem o ter

ceiro lugar no feminino.

Basquete
Mirim é vice-

-

campeao
O basquete mirim mas

culino de Jaraguá do Sul con

quistou no fim de semana o

vice-campeonato catarinense.
Os garotos do Bom Jesus/Na
nete estiveram em Itajaí, onde
enfrentaram adversários de
Criciúma, São Bento do Sul,
Blumenau e da casa. A equipe
foi superada na final por Blu
menau, por 45 a 26. "A equipe
foi muito briosa", reconheceu
o treinador Manoel Neto.

Copa, Kaiser

ff conquista
o título

A equipe aspirante do JJ
Bordados conquistou um

importante título para o fu
tebol local no domingo (4).
Em. Blumenau, bateu o Grê
mio Itoupavazinha por 2 a

1, de virada, conquistando o

troféu da Copa Kaiser. Ger
son e Mineiro - este a dois
minútos do final- marcaram

para a equipe da Tifa Mar

tins, na partida realizada no

estádio Adolfo Largura.

DIVULGt-ÇÃO

DEFININDO Os jogos escolares para alWlOS
até 11 anos caminham para o seu final. Resta

apenas amodalidade de atletismo por ser

disputada, no dia 14. Entre� vencedores desta

edição está a equipe EMEF Arma Nagel, patrocinada
WmIU/dfI!lQIMWII/UIUIUllnWIIUIURmlHln1hnlllmllmIU/UI!lHIí�m��lm.jlmmUllmllml//lIIUIIIHIIIII/j!IIIIIURII/IJUllmrUUUJIIIHI/lldMWIImIIlJlgJmMrI!JIfl,WHI!jUi�lIHIUmJg,jmwullI/I/IRIIIUlWUf/l!IUJJf,!I/hlmlIIUJ/III/JUDIIffUIJgIUUUl!IRYffJIIJlmUJlom�IJIUJj,I�mlüulnlmlllm,'IHIPIDIUUj1Hl/mUIHI/llmjllll//IUI/IImII/!jWIIJlHlmJm!I�lfUJJI/UllulllmW/UJU!JUlmj'IIJ.í�IJhWIIffIJ!fIIJhlUl(UJf§lll�ffi�IJfHJJtmUlilflf�UlfJI�ll,II!I!i.f�fJI��!�I'.; I! . I�Ia FUturo Empreendimentos, no futsal ,feminino.
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Preocupação
com 'elefantes

brancos'
Além da Copa-14, Jogos Olímpicos também

podem deixar uma herança com custo alto

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Certa vez, Juscelino Kubitsche
ck propôs como plano gover

namental "50 anos de avanço, em

apenas cinco anos de mandato".
limitado as comparações, esse é

o dilemavivido pelo governo bra
sileiro atual. Com licitações par�
sediar a Copa de 2014 e Olimpía
das 2016, o dinheiro jorra do cofre
nacional. Faltando quatro anos

para as Olimpíadas, as obras es

tão em atraso, mas na análise do

prefeito do Rio de Janeiro, Eduar
do Paes, está tudo sob controle.

Inclusive, o prefeito acredita que
as Olimpíadas no Rio de Janei
ro vão surpreender e superar a

de Londres. O orçamento para a

competição gira em tomo de 14

bilhões de dólares, destinados so-

mente as obras. Confirmado, será
aOlimpíada commaior valor de
sembolsado da história, superan
do a de Tóquio, com gastos de 7

bilhões de dólares. Para realizar a

competição foi destruído o autó

dromo de Jacarepaguá, conside
rado o segundo mais tradicional

do país. No local vai ser cons
truído o Parque Olímpico. Em
Londres, o Brasil ficou em 22°

no quadro de medalhas, no Rio

de Janeiro a expectativa é figurar
entre os dez melhores. Nuzman,
presidente do Comitê Olímpico,
coloca no Judô a principal espe
rança de: medalhas, mas é pre
ciso evoluir. "Temos o desafio

de colocar o Brasil entre os me

lhores. O COB tem um planeja
mento para cadamodalidade, de
acordo com o nível que podem
chegar", afirmou.

BRUNO SANTOS/SITE TERRA

il� J "',íIUjWIIIUlilllII!lij". .,.!!ifJdlml_Híli,

ESPERANÇA Nuzman aposta no Judô como

principal esperança de medalhas para o Brasil

F:utsal

Brasil goleia
r

noMundial,
O Brasil segue provando

porque está entre os candi

datos ao título do Mundial

da Tailândia. Com uma so

nora goleada de 13 a O sobre

a Líbia, a seleção confirmou
com antecipação a classifi

cação para a próxima fase.

Destaque para Fernandinho,
autor de quatro gols na gole
ada. Na quarta-feira, o Brasil
fecha a primeira fase enfren

tando Portugal. O empate
classifica os brasileiros em

primeiro lugar do grupo. Ter
minando em primeiro, a se

leção enfrenta um dos tercei - ,

ros melhores classificados.

Tênis

Djokovic
o sérvio Novak Djokovic

ultrapassou o suíço Roger
Federer, assumindo nova

mente a posição de número
um do mundo. De quebra,
não pode perder a posição
até o final da temporada,
Surpreendente, o polonês
Janowicz assumiu a 26a po

sição, ganhando 43 coloca

ções. O brasileiro Bellucci

também ganhou três posi
ções e segue em alta com a

32a colocação do ranking.

NBA

Varejão
Ainda é cedo para afir

mar se Varejão será desta

que da temporada, mas não
é cedo para vangloriar o

belo início de liderança no

Cleveland. Commédia de 13

pontos e 15 rebates por jogo,
o brasileiro está entre osme

lhores alas-pivôs da NBA. O

San Antonio do joinvilense
Tiago Splitter lidera a Confe

rência Oeste, mas com pou
cas atuações do catarinense.

,
II

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Juventus
Vejomuita gente preocupada com amontagem do elenco do

Iuventus para 2013. Amigos, não se esqueçam que estamos

voltando depois de uma grande crise e não iremos brigar
com os grandes nesta temporada. Se der para roubar pontos
deles, principalmente dentro do João Marcatto, será uma

grande conquista. Lembro que nosso campeonato será contra

Metropolitano, Atlético de Ibirama, Camboriú e Guarani, por
uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. E essa será

a referência para a seleção do grupo de jogadores.

Clayton
Ele não é natural daqui,mas
passou grande parte de sua vida
na cidade. Filho do 'Mestre' Biro,
ex-atleta e técnico das categorias
de base do luventus, o garoto
Clayton fez sua estreia pela equipe
profissional do Figueirense no
sábado, contra o Flamengo,
emVolta Redonda. Jávi jogar e
asseguro que temum grande
potencial. Faz jus ao ditado
"filho de peixe, peixinho é".

Breakers
Emmais uma atuação
segura, principalmente
na defesa, o Jaraguá
Breakers bateu o Botafogo
Challengers no sábado.A
cada jogo que passa fico
mais fã do americanoPhill
Breidall. Como joga fácil.
Fora a técnica para derrubar

os adversários. Certamente

foi amelhor contratação da
equipe nesta temporada

JJBordados Interbairros
Engraçado como as

mudanças estruturais do
município afetam aCopa
Interbairros. Bairros como

Braço do Ribeirão Cavalo se
fortaleceram, enquanto outros
- como a Ilha daFigueira -

sofreramperdas significativas.
Talvez esteja aíuma das
graças do evento, já que
esse vai-e-vem pela cidade
altera a força das equipes.

Significativa a conquistada
CopaKaiser pelos aspirantes
JJ Bordados.A competição é

considerada amaior do futebol
amadorno Brasil. Por outro

lado, isso escondeum problema
maior: o litígio entreLiga
Jaraguaense de Futebol e os
clubes. O fato forçou as equipes
abuscarem competições
alternativas, enfraquecendo
o nosso futebol amador

OPORTUNIDADE: VENDE-SE OU ALUGA-SE

apartamento novo entregue em julho de 2011 no Residencial Munique

(Rua Domingos da Nova, 435 - Centro), com 299 m2 de área total e 194 m2

de área privativa. Possui 4 quartos, sendo 3 suítes (uma com closet), Copa e

cozinha conjugada, 2 salas, escritório com wc, duas sacadas sendo uma

com churrasqueira com acabamento em granito e grelhas com roldana.

Apartamento com acabamento em gesso, 06 ar condicionados split novos e

móveis planejados em todos os ambientes incluindo fogão cooktop, mesa

de jantar para 8 pessoas com tampo de vidro e 2 vagas de garagem. Valor

p/aluguel = R$ 2.500,00 e Valor p/venda = de R$ 715.000,00 por

680.000,00 (aceita imóveis em Jaraguá do Sul ou outras regiões na

negociação). Contato exclusivamente pelo email: jmarqueso@uol.com.br
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Prevenção
Defesa Civil estruturada emCorupá

Município terá de
.

cumprir com as

obrigações para
elaborar um Plano
de Contigência

CORUPÁ
Natália Trentini

CoruPá está entre os 15 mu

nícípíos do Estado selecio
nados pelo governo federal para
receber o Kit Defesa Civil. Ao
atender a uma série de diretrizes
adotadas em urn padrão nacio

nal, o município será contem

plado com um veículo, urn apa
relho de GPS, notebook, rádio
comunicador, entre outros itens.

Segundo o consultor dó
Colegiado de Defesa Civil da

Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu (Amvali), Pau
lo de Almeida, o objetivo do é
incentivar a estruturação e pa
dronizar a atuação da Defesa
Civil .

nos municípios. Todo o

equipamento é oferecido e em

contrapartida é preciso aten

der a uma série de requisitos, o
mais importante deles é a ela

boração do Plano Municipal de
Contingência.

"A partir do momento que
outros municípios verem a es

truturação que Corupá está re

cebendo, eles vão começar a se

mobilizar", comentou Almeida.
Ele avalia que na região Iaraguá
do Sul conta com urnaDefesa Ci
vil organizada e osmunicípios de
Guaramirim, Schroeder e Barra

Velha estão encaminhados.
Para a elaboração do plano

de contingência de Corupá o

coordenador, Ernesto Felipe
Blunk, participou de uma ofici
na de capacitação em Florianó

polis, junto com representantes
dos demais municípios con

templados.
"Vamos fazer mais uma reu

nião locàl para enviar o plano
para Brasília até o final do mês,
os outros quesitos já foram in
formados. Agora falta o plano e

a formação dos Núcleos de De
fesa Civil", explicou Blunk.

o objetivo do plano de con

tingência é organizar a resposta
em casos de desastres e a coor

denação dos diversos órgãos e

entidades envolvidos para atu -

,

ação conjunta, considerando as

funções a atribuições de cada
um deles. Já os Núcleos de Defe
sa Civil contam com voluntários
da comunidade, que fiscalizam
ocorrências e conscientizam os

moradores nos bairros.
Para Blunk, o projeto é im

portante, pois indica o cami
nho de atuação e dá condições
de trabalhos para os municí

pios. "Como somos um muni

cípio pequeno, temos pouca
estrutura. Acredito que vai ser

melhor, porque vai aumentar o
número de pessoas envolvidas
e poderemos fazer um trabalho
ainda melhor", avaliou.

O objetivo do plano
de contingência
é possibilitar a
organização da

resposta em casos

de desastres.

EDUARDO MONTECINO

DANOS Em 2011, a cidade sofreu com as chuvas
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