
Congresso
Evento promovido pela
Fampesc tem início hoje
Objetivo do encontro é discutir
assuntos de interesse damicro e

pequena empresa. Leia entrevista
com o presidente da entidade, Márcio
Manoel da Silveira. Página 19

Grãos espalhados
ALL recebe notificação e
terá que limpar trilhos
América Latina Logística tem prazo de
48 horas para recolher o milho que caiu
de vagões em um trecho que vai do
Centro até Nereu Ramos. Grãos estão

atraindo ratos e insetos. Página 6

Saúde
Invista em alimentos que
possuem antioxidantes,

como o tomate, a uva roxa
(

e o brócolis, sem deixar de
lado a água e os exercícios.

Página 17

. Estrutura ampliadlJ,
•

vara
•

nr

.em re os Piscinas
Obras de modernização do centro de compras Breithaupt começam em

fevereiro. Serão R$ 80 milhões de investimentos. Inauguração está
prevista para 2014, com o nome de Jaraguá do Sul Park Shopping.

Página20

Baile no Beira Rio
marca a abertura da

temporada de Verão.

Moa Gonçalves
Páginas 12 e 13

EDUARDO MONTECINO

1
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Bens Jaraguá 2012
/\ Lei Complementar Municipal
I\.no 130/2012, que institui o Pro

grama de Recuperação Fiscal de

Jaraguá do Sul (Refis Jaraguá 2012)

vigora desde o dia 7 de novembro e

expira em 7 dezembro. "Neste perío
do, todos os tributos e taxas em dé

bito com o município jaraguaense
até 31 de dezembro de 2011 - ajuiza
dos ou não, parcelados ou não - po
dem ser renegociados, com exclu

são de 100% damulta e dos juros de
mora", explica o secretário da Fazen
da, José Olívio Papp. Ele acrescenta

que o débito deve ser pago à vista

e o contribuinte tem até cinco dias

para efetuar o pagamento, a partir
da data de assinatura do termo de

adesão. Os interessados devem se di

rigir ao Setor de Tributação, que aten
de das 7h30 às 13h30, na Prefeitura

de Jaraguá do Sul, na ruaWalterMar

quardt, 1111, na Barra do Rio Molha,
munidos de carteira de identidade ou

CPE O devedorpode ser representado
por terceiro, através de procuração.

Este programa foi instituído pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
com o objetivo de participar da Se

mana Nacional de Conciliação.

Netuno
ANetuno comunica umamudança
importante que pode afetar o envio de
e-mails através de programas como
Outlook, Thunderbird, Mail forMac e

similares. Amudança informada não
afeta os clientes que utilizam oWebmail

(ex.: http://webmail.seudomínio) para enviar

suas mensagens. Empresas que possuem servidor de e-mail próprio
deverão consultar seu administrador de redes antes de efetuar qualquer
mudança. Trata-se apenas de umamudança na porta de envio de

mensagens (SMTP) que atende uma orientação do Comitê Gestor da
Internet Brasil (http://www.antispam.br/porta25/).

Reforma na casa dos.outros
Muito embora seja claro que a tributação pelo ICMS é um verdadeiro

pesadelo emotor de uma guerra fiscal insana, a proposta do ministro

Guida Mantega de unificar a alíquota interestadual em 4% soa como

uma ação de quem não quer resolver nada. Se o ministro não consegue

organizar os tributos cobrados pela união, cuja aprovação depende
de alguns ministros e o aval da presidente, o que se pode dizer de
uma proposta que exige a adesão de todas as unidades da federação?
Lembrando que o ICMS é a principal fonte de receita damaioria dos

municípios que têm forte atividade econômica, como os de nossa região.
A proposta de um fundo de compensação para as diferenças de peso
entre os maiores produtores e os maiores compradores é outra questão
crucial. O fato de que a proposta seja de redução gradativa ao longo
de oito anos também não ajuda em nada. Seriamuito mais fácil se o

governo acatasse a proposta do Movimento Brasil Eficiente.

COMUNICADO

Comunicamos que os telefones da Uni

dade da SECRETARIA DA FAZENDA

em Jaraguá do Sul mudaram. O novo,

e único, número é: (47) 3276-9380.

Os números antigos foram desativados.
Norberto Kuhnen Neto

Auditor Fiscal da Receita

Estadual IV - Mat.301.230.1

Avenida Getulio Vargas,
655-Centro -Jaraguá do Sul

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

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1295
06 - 07 - 10 - 11 - 13

18 - 22 - 36 - 44 - 46

47 - 48 - 50 - 51 - 54

55 - 60 - 65 - 70 - 92

MEGASENA
SORTEIO N° 1140
02 - 06 - 28 - 36 - 51 - 56

QUINA
SORTEIO N° 3039
07 - 16 - 38 - 54 - 56 .

• ,.- I r r I , I 1_ t I '- t •••• \ I I I • I J 1 , I I � ) , t , • t • I 1 • f •• � 1 f r 1 J • t I J , I t , • t

.�.���� .???5�o 1.º:gp.!.y..J:3.�q:.?9..1..? .

.!!l..................... .
9?999.0(o......... .

�.:.�q��J:3.�.9:.?9.. 1..? .

.çº.IJ...... .
�: !..�ªI.Qª N.q�M.�.Rq:.?.Q.1..?. ..

.
IJ..º�.�.I.'.!.......... . � �!.I.7..0l.o. ª.:.NQ�M.ªªQ:.?º.1..? .

NASDAQ ! �}.I.1..??!o ª.:.NQ�M.ªªQ:.?º.1..? .

AÇOE·S· PETR4 20,61 .. -2,69%
VALE5 36,06 ... -2,04%
BVMF3 13,32 .. -2,92%

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

POUPANÇA 0,4273 9.NOVEMBRO.2012
.................................................................................................................................. " .

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT .. -0,72%

OURO .. -0,01%
US$ 108,300

US$ 1733,780

.ç.�ª!º ç.º.�.I.'.� ��ª� yª� .

Pº.�.t.\B ..
ÇQM.�.ª.9.�.l.\� (�M ª�} ?lg.ª.?.� ?!g.ªª.f:i � ºI.?.��O .

Pº.4.'\ª ..
':I'V..I.HêM.Q . .(�M ..R.�L �.))).�º.9 ?,9�º.9 � ºo;o .

.J!i.p.�º. .(J!i.M.. �.�). ??l:i.��.� : ??l:i.��.!. :� 9!g.��o .

LIBRA (EM R$) 3,2592 3,2603 1; 0,21%

Raumak
Com o mercado cada vez mais competitivo,
a Raumak fez a atualização em seu

departamento de Engenharia adquirindo
novos computadores de última geração
e fechou a atualização paramais dois
anos do software SolidWorks, que amplia
as possibilidades criativas da equipe de

projetos de produtos com suas ferramentas

intuitivas de alto desempenho.

Congresso da MPE
Nossomunicípio passa.a ser o local.

e.

de discussão de inúmeras questões
relacionadas com as micros e pequenas

empresas de Santa Catarina. O Congresso
Catarinense daMicro e Pequena Empresa
e do Empreendedor Individual, assim como

os eventos paralelos, deverão atrair cerca
de 600 pessoas. A abertura acontece hoje,
às 19h30, no grande teatro da Scar.

Móveis no Japão·
Amissão da Federação das Indústrias

de Santa Catarina (Fiesc), que está no

Japão, prospectamercado para os móveis

fabricados em Santa Catarina. Na última

terça-feira, na International Development
Association of the Furniture Industry of

Iapan (Idafij), em Tóquio, o diretor de
Relações Industriais e Institucionais da

Fiesc, Henry Quaresma, e o vice-presidente
regional da entidade, Arnaldo Huebl,
destacaram o potencial do Estado para
fornecerao país asiático. A Idafij é uma
associação que promove a importação
e a exportação de móveis. A entidade

representa 550 companhias, além de 20

entidades empresariais regionais do setor.

O país importa anualmente cerca 4 bilhões

de euros do produto, sendo que 50% do

valor vem da China. O mercado também é

abastecido pelos países do Sudeste asiático

e pelos europeus Alemanha, Itália e Polônia.

Nossa região se destaca na produção de

estofados, voltados tanto para o mercado

interno como também o externo..
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MILHO NOS TRILHOS

o leitor

Sistema Fampesc
Desde 2010, o Sistema Fam

pese empreende nos seus

congressos semestrais um de
bate sobre os artigos 170 e 179

da Constituição, que determina
como princípio fundamental
um tratamento diferenciado e

favorecido às Micro e Pequenas
Empresas - MPEs. Ao final de
cada congresso, a Fampesc apre
senta aos poderes constituídos
de todas as estâncias do país o

Manifesto da Micro e Pequena
Empresa. Propomos que, nas

mais diversas áreas dos gover
nos, o principio constitucional

seja cumprido. A Diretoria de

Apoio às MPEs e ao Empreen
dedor Individual do Governo de
Santa Catarina usa o Manifesto
como referencial para a criação
das políticas públicas do Estado.
Ponto para o associativismo!

Em 2012, ampliamos nosso

debate e realizamos a "JORNA
DA FAMPESC SIMPLES TRABA
LHISTA" que teve como objetivo
colher subsídios para elaboração

de proposta para o aprimora
mento da legislação/trabalhista
aplicável às MPEs. Nosso objeti
vo é participar do debate com o

Governo Federal, que busca sim
plificar as leis trabalhistas. Mais
um ponto para o associativismo!

Durante o 43° Enconampe
de Jaraguá do Sul, iniciaremos
o debate sobre o tratamento

diferenciado e favorecido na

área ambiental. Damesma for
ma, realizaremos em 2013 uma

Jornada por todo Estado de
Santa Catarina. A Constituição
entendeu que não se pode tra

tar de forma igual os desiguais
e nosso papel é, em primeiro
lugar, mostrar isso e dar su

gestões de como as leis podem
atender ao princípio constitu

cional, proporcionando assim
um ambiente favorável de ne

gócios para todas as empresas.

Mareio Manoel ela SiIveiI'a

PresideDte elamMPESC e

Conselheiro do SEBRAE/SC

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacaoêocorreíodopovo.corn.br.,

fIUU/�

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
LerfazmaI...

guando digo que ler faz "mal" à saúde, à paz,
muitos não entendem... Claro que falo de um

m o irônico, ocorre que lendo vamos descobrindo
verdades. Quem for um paspalho vai acreditar em
tudo o que diz o "oficialismo", seja ele religioso, polí
tico, científico, o que for. A verdade não se esgota na
versão "oficial". E já vou direto ao ponto, só osmuito
ignorantes acreditam sem piscar no que dizem os

livros religiosos. Eles foram escritos por homens, eu
disse, homens, não há um único livro religioso so

bre a terra que tenha sido escrito por uma mulher
ou por ela inspirado... Não é de desconfiar? Não,
não é, os "machões" sempre esconderam o jogo de
les, eles não gostam de mulheres, sentem urticárias

pelo corpo ... Vamos lá, vamos ao que acabo de ler.
O texto é parte extraída do livro "Manuscrito

Encontrado em Accra". Tem a assinatura do Paulo
Coelho e trata de um pergaminho achado no anti

go Egito e coisa e tal. Texto velho, bem velho. Pois
. bem, nesse texto lê-se o seguinte: "No ano de 170

d.C., um grupo de bispos reuniu-se para 'definir'

quais textos fariam parte do Novo Testamento. O
critério foi simples: deveria ser incluído tudo aqui-

.

lo que pudesse combater heresias e divisões dou
trinárias da época... Ficaram de fora textos como o

Evangelho de Maria Madalena ..."

É apenas um trecho, mas que mostra a con

tundente sordidez dos autores desses textos que,
há centenas de anos, vêm aterrorizando e condi
cionando pessoas, nunca para o bem das pessoas,
sempre para o bem dos "pensadores" das doutrinas.
Ah, se um deles caísse naminha delegacia, ah, se...

Bom, não vamos longe, os caras não inventa
ram que foi a mulher a causadora do sofrimento
humano? Não inventaram que amulher é amalícia
e que por ela o homem teve, tem e terá quemorrer?
No dia em que as mulheres "acordarem", aí estará

o Juízo Final dos homens misóginos e o verdadeiro
nascimento da humanidade.

Futuro
Dia destes li nos site Folha ou UOL, não lembro

bem, uma declaração que o Galvão Bueno teria feito

por estes dias, criticando o final melancólico de car
reira do corredor alemão Michael Schumacher, sete
vezes campeão do mundo. Eu disse isso antes de o

Schumacher voltar, disse que não voltasse. Sempre
disse que quem foi grande em alguma coisa num
dadomomento e depois parou, não devemais tentar
o retorno, não vai dar certo, nunca deu. E o grande
locutor da Globo está dizendo isso só agora? Digo e

repito: jamais um grande personagem que parou e

voltou, voltou a ser grande, jamais. Agora, tem que
dizer isso "antes", senhor profeta do passado!

Futuro
Dou-lhe trêsmeses para pensarnumúnico nome

que possa ser candidato à presidência da república
em 2014 e que seja trabalhador, honesto, confiável e
gente... Três meses, pode pensar à vontade. Duvido

que ache, bah, mas duvido mesmo. Não vai achar. O
que já anda por aí sacudindo a cauda e dissimulando
não devia ter nascido. E os que de fato podiam ser

bons candidatos não são loucos, são trabalhadores
e voltados para coisas sérias, não querem nada com

folgas e pândegas. E safadezas, é claro...

Falta dizer
Você quer se vingar de alguém, quer acabar

com essa pessoa, quer reduzi-la a nada? É muito
fácil: ignore-a. É só passar por ela ou convivercom
ela como se ela não existisse, pronto, estarãs.vín
gado e ela quase morta... Nada nos mata mais que
a indiferença de alguém.

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

·Comel·cial: 9149-9771·Plantão Entregas: 2106-1919· 99021380·91614112· Horário de atendimento: 8h � 17h30
• Endereço: Av. PrefeIToWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá doSul· SC Impressão: Gráfica e EdITora Correio do Povo Ltda

�� �rtigo?� ?�in!�e.s.��s!�ad.o.s.�ã� �e.tr.a�am necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Lucro da
Schützenfest
A 24a edição da festa rendeu
R$ 396.334,09 ao município.
Deste total, amaior parte
provém da venda de

ingressos, que totalizou
R$ 149.550,QO e da sessão
do espaço paravenda de

bebidas, com R$ 121 mil.

Números da
"

,

, '1,.', j '_,.,
'/I

I

Festa cio Tiro"" ,

O público na 24a Schützenfest
foi de 57.874 pessoas, com

"
"

umamédia diária de 11,5
mil, em cinco dias. No
ano passado, foram 63 mil
visitantes em sete dias,
perfazendo média diária
de novemil pessoas.

Produtos
consumidos
Ao todo, a venda de chope
foi de 62.477 copos (440ml),
13 barris (30 litros), 27
barris (50 litros). E mais
10.604 (capôs 400ml) de
refrigerante, 4.126 (garrafas
500ml) de águamineral,
2.394 pratos típicos.
Durante o período foram
disparados 37.229 tiros no
estande dos visitantes.

Mudança,
naSDR?
Mesmo que nos bastidores
existam rumores de que o

PSD ocupe no próximo ano

a direção da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento

Regional (SDR), lideranças
dos dois partidos negam. O
nome cotado para substituír
o tucano Lia Tironi é o do
secretário de Administração
Ivo Konell (PSD). Porém,
Konell afirma que não
tem conhecimento desta

situação.

Novos gestores
Acontece nos dias 27
e 28 de novembro o

Seminário Regional
.

para Novos Gestores

Municipais. A atividade
está sendo desenvolvida

pelaAmvali em parceria
com as Associações de
Municípios, Fecam,
Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina,
no âmbito do Programa
TCE Orienta Itinerante
eMinistério Público do
Estado de Santa Catarina.

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

Dieter e Cecília
Oprefeito eleito Dieter Janssen esteve

ontem na Prefeitura de Iaraguá do

Sul, mas não se encontrou com a pre
feita Cecília Konell. Ele foi convidado
a participar da última reunião do ano

do Conselho Municipal da Defesa Civil

(Comdec) e teve uma rápida conversa

com a chefe de gabinete, Fedra Konell
Alcântara da Silva. Por enquanto, não foi

agendada nenhuma reunião entre Die-

ter e Cecília. "Acho que será um encon

tro que vai acontecer de forma natural",
analisou o prefeito eleito.

Dieter chegou a procurar a prefeita
depois das eleições, através de contato

com a própria Fedra, mas devido a um

problema de saúde, que deixou a atual
mandatária internada no hospital e em
repouso doméstico, essa conversa ainda
não foi concretizada.

FABIO MOREIRA

�.

_J '

Eleição da OAB
o advogado Romeu Piazera Jr. é o único candidato à presidência da
entidade na subseção de Iaraguá do Sul, que compreende também Corupá,
Guaramirim, Massaranduba e Schroeder. Piazera foi vice-presidente da
subseção por duas vezes. De 2001 a 2003, no mandato de Paulo Mattos, e
desde 2010, na atual gestão, que é presidida por Raphael Rocha Lopes.

Mobilização dos advogados
Mesmo havendo apenas um candidato em Iaraguá do Sul, as chapas que
disputam as eleições da OAB de Santa Catarina têm representantes na

região. A chapa 1, encabeçada pelo advogado MárcioVicari, tem dois

componentes: Raphael Rocha Lopes e Osmar Graciolla. A chapa 2, que tem
como candidato a presidente Tuna CavalIazzi, tem como apoiadorMario
Cesar Felipe Filho. As eleições acontecem no dia 19 em todo o Estado.

No Vale do Itapocu poderão votar 545 advogados .

Afastamento Sessão rápida
Quem se atrasou por dezminutos

para chegar à Câmara de Vereadores
de Iaraguá do Sul ontem à noite
perdeu a plenária. Em dez minutos,
os parlamentares aprovaram todos
os projetos que estavam na pauta
do dia. Entre eles, o Plano Municipal
de Saneamento que norteará os

trabalhos para os próximos 20 anos.

A sessão terminou às 18hl0.

. " .

provlsorlo
Leone Silva, que é um dos membros da
comissão do PT que está discutindo o

espaço do partido dentro do governo
Dieter Janssen (PP), ficará afastado das
discussões até o final do mês. Silva faz

parte da comitiva de atores do Grupo
Artístico Teatral Scaravelho (Gats), que

,

realizará várias apresentações na Itália
até o final do mês.

Reuniões
com Dieter
Ontem, a equipe de transição,
composta por Ademir Izidoro,
Sérgio Kuchenbecker e Fernanda
Klitzke, participou de uma reunião
com o presidente do Samae, Isair
Maser, para iniciar o processo que
culminará com a troca do comando
da autarquia no final do ano. No

encontro, foi entregue para a equipe
do prefeito eleito Dieter Ianssen
(PP) algumas informações sobre a

estrutura da autarquia. Entre elas, o
andamento e situação das licitações,
a relação dos serviços terceirizados,
o organograma, os índices dos
valores arrecadados com água e

esgoto, além do orçamento para
2013 discriminado.

Má notícia
Durante o encontro, a equipe
ficou sabendo que o aumento da
tarifa de água que acontece no
mês de março não depende mais
de uma autorização do Executivo.
Quem fará ou não o reajuste será
a agência reguladora, conforme
aprovação da Câmara de
Vereadores em março deste ano.

Informações
A equipe do governo foi
informadadas obras que estão

no programa do Samae. Uma
delas trata da construção da

Estação de Tratamento de Água
(ETA) Central, considerada uma
das propostas mais importantes
do Plano de Saneamento Básico,
aprovado ontem pela Câmara de
Vereadores. Outro projeto levado
ao conhecimento da equipe
foi a construção da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE), que
será construída no São Luís.

Emergenciais
Na segunda-feira, a reunião vai
acontecer com osmembros da
Secretaria de Saúde. Depois,
as atenções devem voltar para
a Secretaria de Educação. Os
tratamentos com as duas pastas
são consideradas emergenciais
pela equipe do novo governo.

Governo de

Schroeder
A definição da composição do
governo de Osvaldo Iurck (PSDB}
deve ser anunciada até o fim deste
mês. Conforme o vereador e vice

prefeito eleito, Moacir Zamboni (PT),
as conversas estão acontecendo, mas
até omomento não foi confirmado
nenhum nome para a nova gestão.
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Todo· ovo
A

pra voce.

Acompanhando a constante evolução da cidade, o Shopping
Center Breithaupt vai crescer e se tornar ainda mais completo e

aconchegante. Sua área total construída passorá de 39.808,92 m2

para 88.940,33 m2, onde um complexo será criado, o Jaraguá do

Sul Park Shopping, Trade and Hospitality Center, do qual fará parte
o Jaraguá do Sul Park Shopping, com novas lojos. inclusive de

grande porte, como a iá confirmada RENNER; novo cinema através

do sistema Arcoplex Stadium, com cinco salas, sendo uma 3D; mais

vagas no estacionamento; academia e muitos outros atrativos. Além

do shopping, a estrutura ainda comportará um amplo espaço para

.negócios, o Jaraguá do Sul Trade Center, e um hotel, o Jaraguá do

Sul Hospitality Center.

É o empreendedorismo local contribuindo para que a nossa cidade

se desenvolva cada vez mais.

Previsão de inauguração: outubro de 2014.

Av. Getúlio Vargas, 2681 Centro I 89251-0001 Jaraguá do Sul 1 SC I (47) 3275 11221 www.iaraguadosulparkshopping.com.br
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OS trilhos parecem plantações
Grãos derramados

dos vagões da ALL
serão recolhidos pela
concessionária férrea

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

Qtrajeto da linha férrea de Iaraguá do
Sul tem trilho, pés demilho e roedores.

As pequenas plantas cresceram em meio

às madeiras e ao ferro devido ao derrama
menta de grãos dos vagões daAmérica La

tina Logística (ALL). Na última terça-feira,
outra quantidade de milho foi espalhada
pelos bairros de Nereu Ramos até o Cen

tro da cidade. A empresa que administra o

serviço informou que os vagões podem ter

sido violados e com isso os alimentos estão
espalhados pelo chão.

O presidente da Fundação Jaraguaense
de Meio Ambiente (Fujama), César Hum
berto Rocha, disse que a ALL foi notifica
da no dia,do acidente, mas a Assessoria

de Imprensa da empresa informou que o

contato só foi feito ontem. O prazo para
fazer a limpeza dos locais é de 48 horas. Se

,
a empresa descumprir a decisão de limpar
os trilhos receberá uma multa diária de

R$ 500. "Esses grãos aumentam a prolife
ração de ratos e causam mau cheiro, pois
eles apodrecem", explicou o presidente da

Fundação. Rocha ressaltou que é a segun
da vez que a empresa é notificada por este

tipo de acidente. No mês de julho parte da

carga de farelo de soja ficou espalhada nos
trilhos da cidade.

Uma sindicância interna deve ser aber
ta para investigar o caso, mas a empresa
trabalha com a hipótese de sabotagem
ou tentativa de furtos nestes vagões, por
isso, parte da carga caiu e ficou nos trilhos.
"Não vamos conseguir eliminar este pro
blema, pois os vagões sofrem violação",
comentou Rocha. O departamento de
Meio Ambiente ALL já foi acionado e deve

começar a limpeza dos locais ainda hoje.
A expectativa é que grande parte do trajeto
fique sem grãos.

Esses grãos aumentam
a proliferação de

.

ratos e causam mau

cheiro', pois eles

apodrecem. Não vamos
conseguir eliminar este

,

problema, pois os vagões
sofrem violação.

Césal" Humbel-to Rocha,
presidente da Fu.jama

" ..

I&LIMEI�i'rO Grãos de milho junto aos trilhos no Centro de Jaraguá do Sul atraem roedores

Schroeder

Bazarparaajudar na organização dos bombeiros
Eletrônicos, roupas, material esco

lar, brinquedos, produtos de maquia
gem e perfumes. Esses são alguns dos
itens que podem ser encontrados no

bazar dos Bombeiros Voluntários de
Schroeder. As vendas iniciaram ontem

e seguem até sábado.
As senhas para entrada já começa

ram a ser distribuídas no próprio local,
sempre a partir das 5h da manhã. A

disputa é grande, mas entram no ba

zar 500 pessoas por dia, divididas em

grupos de 25, que têm cerca de 30 mi

nutos para fazer as compras.
A aposentada Nívia Stuy, 47 anos,

foi até o bazar por pura curiosidade.
Ela estava no primeiro grupo a entrar

no local e achou o negócio vantajoso.
"Gostei do bazar, comprei brinquedos,

roupas, já consegui antecipar algumas pena, outras não", completou Tietz.
compras de Natal", comentou. As mercadorias do bazar foram

O presidente da Associação dos apreendidas pela Receita Federal em

Serviços Sociais dos Bombeiros Volun- Foz do Iguaçu e doadas aos Bombei

tários, James Pommerening, 44 anos, ros. A estimativa é de arrecadar R$ 295

destacou que para comprar é preciso mil para a compra de um caminhão de

ter em mãos o CPF. O limite é de um combate ao incêndio.
eletrônico e seis unidades por item "Queremos melhorar o tempo de

para cada pessoa. "Os preços são abai- resposta ao atendimento de sinistros,
xo do mercado e os produtos são desti- o que vai melhorar em muito o nos

nados para o consumo final", disse. so trabalho", destacou o comandante,
Para Michele Haab, 23 anos, e Dal- José Luiz Sacoman. Atualmente o mu

vo Tietz, 29, valeu a pena acordar cedo nicípio recebe reforço do município
para pegar a senha. "Nosso interesse_de Jaraguá do Sul. "Sempre fomos bem
era na parte de eletrônicos, um GPS atendidos pelo município, mas diante
e uma câmera", contou Michele. /lVa- do número de habitantes, Schroeder
leu a pena, conseguimos só a câmera, precisa de uma corporação equipada,
mas com um valor mais baixo. Tem isso é muito importante", ressaltou

que pesquisar, algumas coisas valem a Pommerening.

Serviço
Quando: até sábado, das
9h às 19h (as senhas já

,
estão sendo distribuídas)
Onde: rua Jaraguá, n° 78
(em cima da loja Energy),
logo após o portal de
acesso ao município.

FEIRA Produtos

eletrônicos, peças de
vestuário e perfumaria
são as principais ofert�
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Aberto o período para inscrições
Processo seletivo já
está lançado em duas
cidades da região.
Outros municípios
aguardam definições/

REGIÃO

Natália Trentini

Com a aproximação do fim
do ano, as prefeituras da re

gião começam a preparar o qua
dro de funcionários para o ano

letivo 2013. Enquanto Massa
randuba e Schroeder estão com

inscrições abertas para a contra

tação de profissionais em caráter

temporário, em Jaraguá do Sul,
Corupá e Guaramirim a situa

ção ainda está em andamento.
Em Massaranduba o proces
so seletivo é para professores de

educação infantil, ensino funda
mental nos anos iniciais e maté
rias específicas, professor para
turmas de inclusão e professor
para projetos esportivos. As ins

crições seguem até dia 20 de no
vembro e podem ser feitas direta
mente na Secretaria de Educação.
Aclassificação seráde acordo com
o nível de formação, seguindo cri
térios do edital. Para o desempate
são considerados itens como tem

po de serviço, maior número de
filhos e idade. "O número de vagas
será definido no final de dezem
bro de acordo com a demanda de

matrículas e para substituição de
servidores licenciados ouemoutra

função", destacou a secretária da

Educação, ElisiaKasprowicz Stein.
Os interessados em consegurr
uma vaga nomunicípio de Schro
eder têm até o dia 18 de novem

bro para fazer inscrição no site

www.schroeder.sc.gov.br. Haverá
uma prova objetiva de conhe
cimentos gerais e específicos.
Para garantir mais pontos para a

classificação, os candidatos têm

opção de passar por uma prova
de títulos, onde serão avaliados
itens como tempo de serviço,
horas em cursos de extensão na

área pretendida, entre outros.

São ao todo 24 vagas definidas. A

prova também serve para o cadas
tramento de profissionais. "Nós
temos experiência enormalmente
todos do cadastro são chamados
em caso de afastamento e demis
são de professores. Praticamente
todos têm a oportunidade", des
tacou a supervisara de Educação,
Melani Zelspld. As vagas são para
professor de educação infantil,
fundamental nos anos iniciais e

matérias específicas, e servente.

EmGuaramirim, o lançamento do
edital do processo seletivo depen
de de uma reunião entre a atual

administração e o futuro prefeito
que acontece na quarta-feira. Em
Jaraguá do Sul, o edital deve sair
até o final da semana e emCorupá
a equipe da Secretaria Municipal
de Educação aguarda o levanta
mento de turmas.

Atendimento pediátrico
Traumas infantis devem ficar
centralizados em Joinville

A portaria a ser publicada pelo
Ministério daSaúde - que irá listar

quais hospitais das macrorregiões
do Estado irão receber recursos
extras para o atendimento emer

gencial das áreas clínica, pediá
trica, cirúrgica e traumatológica
- prevê a inclusão do Hospital São
José, mas não incluiria, a princí
pio, o Hospital Jaraguá Ainda não
há previsão de quando a portaria
serápublicada

Segundo o gerente de Saúde
da Secretaria deDesenvolvimento

Regional (SDR), Silvio Charles, o
Hospital Jaraguá não se enquadra
nos critérios para fazer parte da
rede de atenção às urgências no

âmbito do SUS a ser implantada

no Estado. "O hospital deve ter

duas especialidades, e o Jaraguá
possui apenas a neonatal".

Se a portaria sair, os casos de
trauma infantil, que atualmente
são atendidos pelo hospitallocali
zado no bairro Czerniewicz, deve
rão ser encaminhados ao hospital
Ieser Amarante Faria, de Joinville,
que possui especialidade na área.
O objetivo da portaria é organizar
o serviço emergencial, passando a
preferência de atendimento para
os hospitais que sejam especíalis
tas nas áreas. Entretanto, o gerente
explicaque, atéqueaportaria saia,
o atendimento infantil no Hospial
Jaraguá continuará funcionando
normalmente.
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(para candidatos do sexo masculino)
- Comprovante de escolaridade
- Comprovante de Conclusão de Curso Superior
- Comprovante de Curso de Pós-Graduação
- Atestado de frequência em curso superior
- Diploma de magistério nível médio
- Atestado de tempo de serviço no

magistério público
- Certidão de nascimento dos filhos

menores de 14 anos

- Os candidatos portadores de deficiência
deverão, obrigatoriamente, apresentar cópia do
laudo de deficiênciá, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID, bem como a

provável causa da deficiência, nos termos
do Decreto Federal n". 3.298/99.

• Data das provas: seleção de acordo
com critérios previstos no edital.

• Vagas: indefinido.
• Salário: R$ 1.889,41 a 2.002,77
• Edital disponível no site

www.massaranduba.com.br ,

• Schroeder
• Período de inscrições: até dia 1 8/11
• Como se inscrever: Através do site www.

schroeder.sc.gov. br
• Documentos necessários:
- informações pessoais deverão ser preenchidas

no formulário online
• Data das provas: 25/11
• Vagas: 24 e cadastro de reserva

• Salário: R$ 779,02 a 1.880,49
• Edital disponível no site www.schroeder:com.br

• Massarariduba
• lnserlçêes até 20/11
• Como se inscrever: diretamente na Secretaria

Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Turismo (anexo à Prefeitura. Rua 11

de Novembro, 2765 - Centro)
• Documentos necessários:
- Carteira de Identidade e CPF
- Título de Eleitor com comprovante

da última eleição
- Comprovante de quitação com o serviço militar

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeL Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL- SC Novo TelefonelFax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRarnsro
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, clc o artigo 995 do código de Normas da CGJISC,
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 osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 22784512012 Sacado: ANA ClAUDIA SUTIL l.OREID ME Endereço: AV
MARECHALDEODORO DA FONSECA 1188 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Cedente:
SILVANACARVALHOME Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 10000024390 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 498,45 - Data parapagamento: 14/1112012-Valor total apagarR$570,13
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 498,45 - Juros: R$ 3,82Emolumentos:R$l1,60 - Pu

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

Apontamento: 227546/2012 Sacado: CLEI1DNRODRIGOMULLER Endereço: R LIJIZBOR
TOUNI, 643 - SAO LUIS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-500 Cedente: E H OBEMOIAS
EQUIP E SERV IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 9171/02-01 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 516,66 - Data para pagamento: 14/1112012-Valor total a pagar R$616,14
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 516,66 - Juros: R$ 25,31 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 227547/2012 Sacado: CLEI1DN RODRIGO MULLER Endereço: R LUIZBOR
TOUNI,643 - SAb LillS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-500 Cedente: E H OBEMOIAS
EQUIP ESERVIlDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo; 9171103-01- Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 516,66 - Data para pagamento: 14/11/2012-Valor total a pagar R$�H2,70
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 516,66 - Juros: R$ 21,87 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 227548/2012 Sacado: CLEITONRODRIGOMULLER Endereço: RLUIZBOR
TOUNI, 643 - SAO LillS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-500 Cedente: E H OBEMOIAS

EQUIP E SERVIlDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 9171/04-01 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 516,66 - Data para pagamento: 14/11/2012- Valor total a pagar R$609,25
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 516,66 - Juros: R$ 18,42 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 227549/2012 Sacado: CLEI1DN RODRIGO MULLER Endereço: R LUIZ BOR

TOUNI,643 - SAO LillS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-500 Cedente: E H OBEMOIAS
EQUIPE SERVIlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 9171105-01- Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 516,66 - Data para pagamento: 14/11/2012- Valor total a pagar R$605,81
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 516,66 - Juros: R$ 14,98 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 227550/2012 Sacado: CLEI1DNRODRIGOMULLER Endereço: RLUIZ BOR
TOUNI, 643 - SAO LillS - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-500 Cedente: EH OBEMOIAS
EQUIP E SERV IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 9171/06-01 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 516,70 - Data para pagamento: 14/1112012- Valor total a pagar R$602,40
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 516,70 - Juros: R$ 11,53 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 227696/2012 Sacado: CONDOMINIORES EDIF seIDOCHEf Endereç-: RUA
BARAO DO RIO BRANCO, 760 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente:
SO BOMBAS CATECNICA IlDA EPP Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 002.767 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 579,15 - Data para pagamento: 14/11/2012- Valor total a pagar
R$649,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 579,15 - Juros: R$ 2,50 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227815/2012 Sacado: DANIEllE MARIA DE SOUZA E SILVA Endereço: RUA
MARTIMSTAHL 551-VIlANOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente:AUTOPOSID ERES
TAURANfE PEfROPEN IlDA Sacador: - Espécie: CH - N° Titulo: 000499 5 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 2.000,00 - Data para pagamento: 14/1112012- Valor total a pagar
R$2.287,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.000,00 - Juros: R$ 224,00 Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 227819/2012 Sacado: DANIEllE MARIA DE SOUZA E SILVA Endereço:
RUAMARTIM STAHL 551 - VIlA NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: AUTO POSID
E RFSTAURANfE PEfROPEN lIDA Sacador: - Espécie: CH - N" Titulo: 000492 8 - Motivo:
faltade pagamentoValor: R$ ÚOO,OO - Datapara pagamento: 14/1112012-Valor total a pagar
R$2.413,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.100,00 - Juros: R$ 249,90 Emolumen
tos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 227510/2012 Sacado: EliANE LUCIA MAES Endereço: RUA EUGENIO
NOCOUNI,202AP02 - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89251-220Cedente: KNOLLGASES INDUS
TRIAISCOMERCIO ETRANSP. Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0256006 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 320,00 - Data parapagamento: 14/1112012-Valor total a pagarR$422,26
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 320,00 - Juros: R$ 2,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 227606/2012 Sacado: EllZABETE ELERI Endereço: RUA JOSE POMIANO
WSKI 246 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-810 Cedente: lATORI CIA SECURITIZADORA
Sacador: JERRYROBERTO BRANDES - FI (CEUDABOCAl Espécie: DMI - N°Titulo: 2821-A -

Motivo: falta depagamentoValor: R$1.070,40 - Dataparapagamento: 14/11/2012-Valor total
a pagar R$1.l47,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.070,40 - Juros: R$ 3,21 Emo
lumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 227784/2012 Sacado: GAMA FLEXOGRAFICA IlDAME Endereço: RUA RU
DOLPHO ENGELMANN 64 SL 04 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-793 Cedente: FINarELLI
SFOMENTOMERCANTILIlDA Sacador:MARIAAP.DESOUZACRUZATOUSINAGEMME
Espécie:DMI - N°Titulo: 0004007/1-Motivo: falta depagamentoValor: R$ 341,49 - Data para
pagamento: 14/1112012-Valor total a pagar R$410,03 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 341,49 - Juros: R$ 0,68 Emolumentos: R$J 1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227820/2012 Sacado: MARIASCHUIZ - ME Endereço: RUAANGELO RUBI
NI 774 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: MKS REDUTORES INDUSTRIAE CO
MERCIO LIMI'LIDAE Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 5018-111 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$1.300,OO - Data para pagamento: 14/1112012-Valor total a pagarR$1.381,46
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.300,00 - Juros: R$ 2,60 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 227807/2012 Sacado: MARTEX IND.COM.DE ARIVEST. II Endereço: R
URUGUAI, 77 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente: GRATIOFAC
FOMENTO E ASSESSORIACOMERCIAL IlDA Sacador: MAIK LUIZ RIBEIRO ME Espécie:
DMI - N°Titulo: 012-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 930,00 - Data para pagamento:

\ 14/11/2012-Valor total a pagar R$1.004,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 930,00
- Juros: R$ 6,51 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227835/2012 Sacado: MW CONSUUORIA ECONOMICA FINAN Endereço:
AVMARECHALDEODORODAFONSECA 583 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Cedente:
BANCO SAFRA SA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 492958572 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 9.990,00 - Data para pagamento: 14/11/2012-Valor total a pagarR$10.l11,14
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9,990,00 - Juros: R$ 53,28 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227816/2012 Sacado: NELSON ROGER DA SILVA Endereço: RUA MARTIN
STAHL 551 - VIlA NOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: Cedente: AUTO POSID E RFSTAU
RANTEPEfROPEN IlDA Sacador: - Espécie:CH - N°Titulo: 000414 6 - Motivo: falta depaga
mentoValor: R$ 2.000,00 - Data para pagamento: 14/1112012-Valor total a pagar R$2.319,83
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.000,00 - Juros: R$ 256,66 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 227714/2012 Sacado: SAMARA GERVIN ME Endereço: RUA: ROBERTO ZIE
MANN, 521- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-300Cedente: RODOILDISTRIBCOMBUSf
IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 19/36 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
8.713,26 - Data para pagamento: 14111/2012-Valor total a pagar R$8.832,34 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 8.713,26 - Juros: R$ 46,47 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 227813/2012 Sacado: SAMIRSEll Endereço: RUA MARINA FRlTIUOSO 39
AP 204 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-500 Cedente: J.G.R TRANSPORTES lIDA ME Sa
cador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000226/005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 514,80
- Data parapagamento: 14111/2012-Valor total apagarR$585,23Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 514,80 - Juros: R$ 2,57 Emolumentos: R$11,60 '- Publicação edital: R$ 23,10 OlD
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227580/2012 Sacado: SEBASTIAO GARCIA DEVARGAS Endereço: RUA EXP.
ANTONIO CARLOS FERREIRA 1752 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-400Cedente: MASCOR
IMOVEIS lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 19701001 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 710,42 - Data para pagamento: 14/1112012-Valor total a pagar R$788,15 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 710,42 - Juros: R$ 1,18 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 227565/2012 Sacado: SUNSET CHOPERIA lIDA ME Endereço: R PRESI
DENTE JUSCELINO,79 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-050 Cedente: DISf
DEAIlM SARDAGNA IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 009474551 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.246,32 - Data para pagamento: 14/11/2012- Valor total a pagar
R$1.321,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.246,32 - Juros: R$ 7,47 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo",
na data de 09111/2012. Jaraguá do Sul (SO, 09 de novembro de 2012.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 20
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls

Deutschland
ais 'Reiseziel

FOTOS DIVULGAÇÃO
----...--

� �.

Po.

Vom 7. bis 9. November ist Deutscher Tourismustag,
und immer mehr Touristen aus demAusland
besuchen das wunderschône Deutschland. Von den

Alpen bis zur Ostsee: Der Deutschland-Tourismus
boomt wie lange nicht. In Europa liegt das Land
nach Spanien heute auf Platz zwei in der Rankliste
zum Kennenlernen. Die meisten Besucher sind
Niederlãnder, Schweizer und Amerikaner. Und
was bringt die Touristen denn nach Deutschland?
Heute nichtmehr eín grolser Urlaub, sondern viel
mehr kürzere Reisen im Innenland, Besonders die
wunderbaren Landschaften, das Kulturangebot
und die zentrale Lage des Landes sind attraktiv für
Reisende. Berlin ist und bleibt die beliebteste Stadt
für Touristen. Die deutsche Hauptstadt ist vor allem
bei jungen Menschenwegen ihrer vielfãltigen Club
und Partyszene beliebt. Aber auch in víelen anderen
Stãdten oder auf dem Land findet man immer etwas
Interessantes zu sehen und tun. In jeder Jahreszeit
bietet das Land jedem etwas ano Also nichts wie hin!

Mach dich schlau
Urlaub aufBalkonien - das ist ein schõnerAusdruck für
die kommende Sommerzeit, in der viele Leute Urlaub
haben und vereisen. Doch nicht alie. Es ist ironisch für:
Urlaub zu Hause aufdem eigenen Balkon.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
(

m
Lunender �2-�2-

..

LLlnelli ��O/*
.. C

Grupo Lune11J

Wie ist es mit Arbeiten in Deutschland?

Ab und zu taucht das Themawieder
auf:Wie kann man sich für einen
Iob in Deutschland bewerben?
Obwohl die Zeiten nicht die idealen in
Deutschland zum Jobben sind, denn die
Wirtschaftskrise schleícht sich inmehreren
Europalãndern rum, haben immermehr
Studenten Interesse in Deutschland zu arbeiten.
DieWebsite Study in Germany gibt einige
Tipps. Ein paar finden Sie hier:

die QuaIifikationen;
• Deutsch lerneniEtwasDeutsch wissen wird
lhnen helfen, sowohl bei derBewerbung als
auch, wenn Sie eine Stelle bekommen;

• Überprüfen Sie online, um zu sehen, ob
es irgendioelcheArbeitsplãtze zu lhren
QuaIifikationen passend sind. Das
kõnnen Sie hier: http://jobs.zeit.de/
und http://www.arbeitsagentur.de/

• Stellen Sie sich einen kurzen Lebenslauj
zusammen und sammeln SieZertifikatefür

Im Moment sind einige derArbeitsplãtze
vollkommen inNachfrage, solchewie Engenieure,
Mitarbeiter des Gesundheitswesens.

Am 28. Oktober 2012 feierte
Berlin seinen 775. Geburtstag.
Die historische Mittewurde von
Feuerkünstlern illuminiert und
mittelalterlich in Szene gesetzt.
Berlins 775. Geburtstag führte
zurück ins tiefsteMitteIalter.
Aus dermittelalterlichen
Zeit stammen einige
spektakulãreAusgrabungen
in der historischenMitte, und
solche Entdeckungen zeigt
die Hauptstadtmit ihrem
Geburtstagsprojekt .Spuren

C ntabiljdade
Consultoria ,Empresarial

,,.........._o-_..............__-

t}'í&,'S!!, 1W12�lO
.··_r_-�_·..,.,...-_r,",

PtQfi�si(jlJr-lfisrno
COffipt<tel!d4

'Creuibilldade

h,,,nl��l,1)
ttc-,' \Ol � ,1hL,,-11M

\/1I\Wi.gutnz,corn.br

(47)33'1'1-4747

QUffiz@gllmz..com,br
U A poeSIA li E oA teRtO. D�e197S

Berlin feiert
desMittelalters", Ausstellungen
und Führungen verbinden
seitAugust die bedeutsarnen
Míttelalterzeugnísse
miteinander. Berlin betrachtet
auch seine Stadtgeschichte
als Zuwanderungsgeschichte:
Aus den ersten rund 2000
Siedlern des Iahres 1237 sind
es heute schon 3,5 Millionen
Hauptstadtbewohner in der
Stadt. Hugenotten, Bõhmen,
polnischeWanderarbeiter,
Iuden aus Osteuropa,

Gastarbeiter aus Südeuropa,
Kriegsflüchtlinge zogen
und seit dem Mauerfali eine

globalisierte junge Elite
zieht es nach Berlin. Am

gesarnten Festwochenende
zeigten die Hãndler des
Nikolaiviertels den Besuchern
einen authentischen
mittelalterlíchenMarkt. Diese

. festlichen Tage kontrastierten
zu demmodernen Bild von
der vielfãltigen Stadt. Mehr in
www.berlin.de/775

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIO00 POVO SEXTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2012

Programação de novembro do
I Circuito de Contações de Histórias

,
,

• 9/11 - 9h e l5h - OAmor e o Tempo (Acima de 10 anos) - Grupo
Embalando Histórias (Jaraguá do Sul)
• 10/11 - lOh - OAmor e o Tempo (Acima de 10 anos) - Grupo
Embalando Histórias (Jaraguá do Sul)
.- 13 e 14/11 - 9h e l5h - As Novas Roupas do ReiMacaco Simão (A
partir de 4 anos) - Coxinhas Contadores de Causos (Jaraguá do Sul)
• 19/Íl- 9h, l5h e 19h30 Esticando as Canelas (Acima de 10 anos) -

Contos de Enganar aMorte - Cia ContaCausos (Chapecó)
• 20/11 - 9h e l5h: Esticando as Canelas (Acima de 10 anos) - Contos
de Enganar aMorte - Cia ContaCausos (Chapecó)
• 21/11 - l5h - As Novas Roupas do Rei Macaco Simão (A partir de 4
anos) - Coxinhas Contadores de Causos (Jaraguá do Sul)
• 22 e 23/11- 9h e l5h - A Caixa, os Brinquedos e o Mágico de Oz (6 a
lO anos) - Lieza Neves, Cia Iogral (Brusque)
• 24/11- lOh - A Caixa, os Brinquedos e o Mágico de Oz (6 a 10 anos)
Lieza Neves, Cia Jogral (Brusque)
• 26 e 27/11 - 9h e l5h - Balaio de Histórias (A partir de 6 anos) -

Felícia Fleck (Florianópolis)
'. 28/11 - 9h - Balaio de Histórias (A partir de 6 anos) - Felícia Fleck

(Florianópolis) e l5h - Mil horas contando histórias, brincadeiras,
cantigas e histórias de antigamente (3 a 10 anos) - CristinaMagdaleno
• 29 e 30/11 - 9 e l5h - Mil horas contando histórias, brincadeiras,
cantigas e histórias de antigamente (3 a 10 anos) - CristinaMagdaleno

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

/

uando a dona
Mística co

meça a narrar

uma história,
ela vive aquilo.
Ela te instiga,

te envo e uma forma que
você precisa esperar para ou

vir o final", descreveu Sandra

Regina de Souza, filha de uma

contadora de histórias muito
.

especial. Prestes a completar 82
anos, Mística Giovanella Bar

bosa ainda não é conhecida na

região, pois começou a carreira

em 2010. De quinta-feira até sá
bado, ela será a responsável por
guiar a imaginação dos partici-

pantes do I Circuito de Conta

ções de Histórias, que acontece
durante todo o mês de novem

bro, na Biblioteca Pública Mu

nicipal Rui Barbosa.
Essa será a sua pnmeira

,apresentação em um even

to cultural aberto ao público.
Mesmo que já tenha trabalha
do Gomo professora; .e seja uma
das integrantes mais antigas
do grupo de idosos voluntários

que contam histórias a pessoas
internadas em hospitais, Místi
ca está ansiosa pela estreia. "Na
primeira vez que me apresentei
a um grupo, me deparei com
aquela roda enorme de gente,
parecia um estádio de futebol.
Então eu respirei fundo e entrei.
Me joguei, mas não sei se foi

EDUARDO MONTECINO

Cultura

A história de
uma cont�adora
de histórias

Mística Giovanella Barbosa, prestes a completar 82 anos,

participa do I Circuito de Contações de Histórias
bom. Eu fui aplaudida", revelou.

O corpo pequenino e frágil
ganha proteção diante da,voz
imponente. Sempre inquieta,
curiosa e de andar apressado,
ela não nega novos desafios.
Prova disso é a maneira como

entrou na lista dos contadores
candidatos ao circuito. A ami

ga, Mara Paulista - que também

participa do grupo de contado
res voluntários, só a informou

. que havia feito a inscrição para
concorrer à vaga. Sem ensaiar,

__.,

ela gravou um vídeo de teste no
mesmo dia. "Quando eu sou

be, já estava tudo confirmado.
Minha mãe me só pediu ajuda
para escolher uma roupa", re

corda Sandra.

Representando o Grupo Em-

balando Histórias, Mística vai
narrar "O Amor e O Tempo". Ela
prefere guardar o enredo para
a apresentação, mas disse que
gosta de fábulas, contos bíbli
cos e, principalmente, histórias
de fatos reais. Lê, diariamente,
jornais, revistas, livros, textos re
tirados da Internet e faz palavras

-

cruzadas, "para não encarangar".
Duas leituras são suficientes

para decorar um texto.

Uma nova estrela

Desde criança, Sandra Regi
na de Souza alça voos no uni
verso descrito pela mãe, Místi
ca Giovanella Barbosa. As duas
ouvintes mais fieis, por muitos
anos, foram as duas filhas, que

passaram a conhecer o mundo
através das histórias contadas

pela mãe. Mais tarde, os netos
também tiveram essa opor
tunidade. "Se ela precisasse
contar algo difícil para nós, ela
contava em forma de história",
disse Sandra.

Agora, os planos de Mística
incluem a participação em uma

oficina de contação, que deve
abrir no Sesc no ano que vem,

para aprender um pouco mais
sobre a técnica de narração.
Por enquanto, ela precisa se de
dicar ao cuidado com os olhos,
tão preciosos. Por causa de um

glaucoma no olho esquerdo, e a
cegueira no olho direito, o rit
mo das leituras diminuiu. Mas
é só até melhorar.

Camerata.Júniorapresenta.mostradidáticahoienaScar
A Camerata Júnior da Scar

realiza nesta sexta-feira mostra

didática no Centro Cultural de

Jaraguá do Sul. A apresentação
inicia às 19h, com entrada gra
tuita. Esta será a segunda mos
tra da Camerata Júnior, projeto
que conta com o patrocínio das

empresasWeg e Menegotti Má
quinas, Ror meio .da Lei Roua-

net, do Ministério daCultura.
O projeto inicíou emmarço

deste ano, com alunos a partir
de 8 anos em aulas individuais
semanais de violino, viola, vio
loncelo e contrabaixo, além de
aulas de teoria musical e aulas
em grupo (Camerata Jovem).

. Conforme a coordenado
ra do projeto Bernadete Ven-

turelli Scoz foram incluídos
mais alguns alunos a partir de
setembro, totalizando 35 inte

grantes. Ela explica que as au

las em grupo são fundamenta
das nométodo Suzuki.

-

O 'projeto está centrado
em alguns objetivos, como

permitir aos participantes ad
. quirir experiência em prática!' i 1#

orquestral e música de cãma
ra; desenvolver a disciplina, o
sentido de responsabilidade
e cooperação, a atenção para
com o outro e a concentração; .

possibilitar a educação social
e artística das crianças e ado
lescentes, contribuindo para o

aprimoramento da cultura ge
ral da comunidade; incentivar

crianças e jovens para o estu- .

do da música como forma de
desenvolvimento pessoal, cul
tural e social; estabelecer com
os músicos um compromisso
solidário, fazendo-os entender
e respeitar a pluralidade dessa

engrenagem onde se umapeça
faltar ou falhar todo o trabalho
final será comprometido.:
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no mercado, a .

marca jaraguaense
apresenta-se na
URL loja.ssenses.net
desde quarta-feira,
tendo como ponto
de venda na cidade
a lojaVoilá. Para

"EI Rio de Janeiro Vintage en South Jaraguá". Vicky foi longe seguir: facebook. Dolllingq 11/11
nesse tema para o bazar que promove neste sábado, no com/ssenses. .22h..,.PalcoAberto
conhecido ponto do bairro Baependi, A bagunça começa lá Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

pelas 15h, com muita moda alternativa e shows com as bandas CONTATOSeOUTRASOPÇÕES:ArribaMexicanBar-33711160/ConfrariadoChulTilS(o-32751449/ EspaçoOca-337091!)O/TheUvingRestaurante-33764822/londonPub-30550065/
Iubarte Vocês (que faz uns covers fantásticos) e Aurora Snow: CachaçariaÁguaDoce-33718942/Ucoleria-30540855/MadalenaChoppeCozinha-30553059IMovingUp-99666691/MrBeef-96082166/PatuáMusic-30550064/

'. • • , ,'. RoomMusic&Arts-9654 q73/SacramemumPub-88321524/TheWayClub-84330083/UpperFloor-9915-2239/DMnoOub-96444767/VillaRestauranteeChoperia-32751277
Para maIs infos: extranoica.blogspot.corn. t I !tI f

,I Ht Ithql �J ! li LI "

'

,

"
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contato@poraca.so.com @poraca.so

Atendendo a pedidos, a grande conjugação de talentos e

personalidades que é a banda Seu Celso sobe hoje no palco do
club The Living, quebrando mais uma vez a rotina da casa e

com promessa de superar o sucesso de seu primeiro show no

point. A reserva de mesas está praticamente esgotada. Liguem
no 3376-4822 para verificar as disponibilidades.

Agora
tem Diesel
Extreme Premium lançou
nesta semana sua vitrine com
a coleção verão, e apresentou
junto uma grande novidade\

para cidade: amultimarcas

agora conta com amarca

Diesel nas suas prateleiras. Vai
rolar um happy hour na loja
entre 18h e 21h. Todos estão
convidados a comparecer.

Boracurtir
um pagodinho
nessa sexta no

London PulJ?

Camila
Lemke

tt
Estamos aqui na
Terra para ajudar
os outros. Porque os

outros estão aqui, eu
não faço ideia.

w. H.Auden

"

Destaques
o sertanejo também tem

espaço neste fim de semana
em Jaraguá. A proposta inédita
até então no Epic Concept

, Club acontece neste sábado

apresentando a dupla Alex &
Willian. Confiram os detalhes
na agenda desta edição.

MAURICiO HERMANN

Bnma Roberta da Silva e RafaelWasch
fazendo um belo par no ambiente do
Madalena Çhopp & Cozinha
................................................................................................................

Extranoica de sábado

ERIC DE LIMA

Claudia caUai no foco
de nosso fotógTaf"o na
Feijoada do London Pub
........................................................................

Inseparáveis, Luana Cunha
e Brwta Rech em noite de

celebração no Divino Club, !
em Massaranduba ./f
...........................................................................

Conheça a Ssenses
Recomendação da coluna de hoje é dar
uma passada pelawebstore da Ssenses
para conhecer as bem elaboradas

peças de sua coleção de lançamento.
Focada no públicomasculino, a loja
online comercializará camisas, shorts,
tênis, óculos e acessórios, sendo que de
material autoral chega com uma coleção
de camisetas com estampasmuito
sofisticadas - são 10 no total. Novidade

www.ocponline.com.br

Está decorando'!
Outra dica boa para este sábado é o Saturday Sale,
que o Ecovila vai promover. Amarca produz peças
extraordinárias commadeira de demolição, indo de
cadeiras a porta-revistas, com preços de ocasião no evento

que inclui oficina de arte para crianças e também comes

e bebes. Começa às 10h e termina às 18h, no Czerniewicz,
no galpão industrial que fica logo após aArtama. Infos:
ecovilacreativewood.com.br.

ERICDELIMA

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

......
Conectado, \
Juan :

Carlos
Reali faze
seu check
in semanal
na Sacra
Feira

Sext�Feira 9/11
! 22h� Festa,do Ch�p�gne,l Shaw com Fernando Lima eGrupo
,Levahd,(}) um hera / DlFelipeAdriano / Elas freeaté as DOh
Local: London Pub 147 3055 0065

.

• 22h - Sacra-Feira / Shaw com HomemBanda e suaMina
Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

• 22h - Sertanejo de alta qualidade / Shaw comThomas Riolle /

DIAlan Silva / elas free até as 23h
Local:Upper FIoor 147 9644 4767

• 22h - Semana de aniversário The living / Shaw combandaSeuCelso
Local: The Lívíng 147 3376 4822

• 23h - Festa dos Stiflers / Shaw comGabriel Borges e Grupo
Atitude / DIAdrian P. / Elas free até as 23h59
Local: Moving Up, em Schroeder 147 8856 8389

Sábado 10/11
• 22lí - Música aoVivo I Shaw comTiago e Lenílson
Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

• 22h - Shaw comMC Créu IDJsAdrian P. e RodrigoAvelino
Local;MovingUp, em Schroeder 147 8856 8389
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\, ISO 9001

Hoje é
sexta-feira!

DJm dia, urbe! Hoje é sexta

Dfeira, dia internacional de
encontrar os amigos, curtir um
super happy hour e celebrar a
vida de um jeitinho simples, mas
commuitoastral eamorno cora

ção. Começamosmais uma colu
na doMoa!Masantesde começar
a coluna de papel; que é lida por
mais de 20 mil pessoas por dia,
fora os leitores virtuais, quero
partilhar a frase do Bispo Rodo
valho: "Pessoasfelizes são alegres
epartilhamenergiapositiva.Pes
soas infelizes são amarguradas e
contaminam seu ambiente":

A.lmoce
muito melhor noKayrós
porapenas·.R$21,90.

f
KAY�ÓS
H o J E 1

Niver do
Orlandinho
Orlandinho Stoco Jr é dessas

figuras de quem sou fã de
carteirinha. Jovem, espirituoso,
atencioso, parceiro, trabalhador
e um amigo para todas as horas.
Por isso não poderia deixar de
registrar hoje nesta coluna, que
ele está recebendo os parabéns
de sua legião de amigos e da
família. E assim como no ano

passado, o empresário foi o
grande anfitrião no grupo BCC,
ontem, no Complexo Esportivo
Jaraguá. Recebeu intenso coro
de parabéns!Mil vivas! Que Deus
abençoe você e sua família,

3370-3242
Moa Gonçalves

,---
_--_'-_'-'-'.'_ -.-

-"-'--'-i

,�SP�RnlI C> ír'i í7 (.)I(J1:
: f�1
:Ginástica é moda:
I Av. Mal, Deodoro da Fonseca '

! �1�.: ce�t�,: �ara.l1�á_d() Sul :

SUSHI Os casais Fabio e Elaine Silva, Fernando e Evelin Franzener,

quarta-feira, conferindo as delicias do kantan

Encontro
Na quarta-feira, capitaneado pelo querido
empresário e amigo Paulinho Chiodini,
este colunista e mais uma trupe de figuras
do bem aqui de Jaraguá, deu rasante em

Blumenau, para participar de uma famosa
pelada de futebol suíço. Perdemos o jogo, mas
em compensação a calorosa recepção dos

vizinhos blumenauenses foi majestosa.
Fala sério, até banda foi contratada.

In love
A bela estudante demedicina Isabel Donnat fez

a fila andar e começou um relacionamento com

Jorginho Barbalho, empresário joinvillense do
ramo da construção civil. A dupla se conheceu na

Epic Concept Club. O namoro tem cerca de um

mês e a sintonia do casal é total. E viva o amor!

Baile no Beira Rio
Hoje todos os caminhos têm uma única direção.
O sentido obrigatório é o Beira Rio Clube de

Campo, pois é lá que rola, a partir das 23h, o
tão aguardado baile de reabertura das piscinas,
com a presença do excelente Musical Pop Band.
O festerê marca a reabertura da temporada de

verão 2013.Vai perder? Ingressos no fone 3370-
2900 ou na secretaria do clube.

Duo Scondidinho
Hoje à noite, a partir das 19h30,
o Scondidinho Bar, além do cardápio de tirar

o chapéu, movimenta a sua casa com um

pagode ao vivo. As mulheres entram free.

ARQUIVO PESSOAL

. ,

DE VOLTA

Depois de

curtir lua de
mel em várias

cidades da

Europa, o
casal Rafael

e Maiara

Emmendoerfer
Pedri retorna

neste sábado
a Jaraguá

www.ocponline.com.br
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• O mulherio jovem,
bonito e de bom gosto
já está procurando o
.modclito para acontecer
com elegância amanhã
à noite, na Epic Concept
Club, na mega festa

.

Country H�use, coma ,

dupla sertanejai\lex&
. I

"Willian,e mais,o DJ Edu.
...

.. ,!f:;;'!.'
"

"',

Schwartz.

• Muito bacana o convite

para o aniversário dó

, empresário Rep.ato .

Freiberger, dia 12 de
novembro. A festa vai
reunir poucos e bons no
Restaurante-da empresa
Bell'Arte.

'Ii' ,

• Osjovens Tânia
GnieseMichael Ribeiro,

,

depois de temporada
na Itália, aterrissaram
na urbe e.amanhã,
preparammega festa do
Restaurante daMalwée,
para comemorar o
casamento.

Fanpage
Para os fãs dos sertanejos
Bruno & Dionatan, tem
novidade no ar. A galera
que acessar 0_fan page e

compartilhar a promoção,
estará concorrendo a um

janta! e um pôster autografado
da dupla. Detalhe: a foto
será tirada no dia do jantar.

-

Portanto a foto do sorteado
estará estampada junto dos
cantores no pôster.

moagoncalves@netuno.com.br
CLEITON METZGER

BALADA

Janaina
Sinara

Tschoeke
faz pose
exclusiva

para a

coluna, nos
corredores

da Patuá

)
;/

MAURICIO HERMANN

PRESENÇA Georgia Carvalho e Rodrigo Pereira

presença bonita nos lugares da moda

No ar
Já está no ar o site de compras
da www.ssenses.net. Loja
virtual com cabides, araras
e prateleiras recheadas de
camisetas, óculos, relógios. e
acessórios. O comando está

por conta do amigo Eduardo
Fogaça.Vale conferir.

Trocou idade
Quem esqueceu ainda está

em tempo de desculpar-se: a
jornalista Silvia Legnaghi foi
a grande aniversariante de

ontem, dia 8 de novembro. A
data foi comemorada com um

delicioso bolo entre os colegas
da Revista Nossa. Mil vivas!

. * * �
..

'QUARTA'
'-eh çabtYt'..J
Todaquarta*
um prato com

30o/0de
Desconto

,"_'. '��fr\f�$;,!��,,�1IJ-

Que tal começar
o ürn de semana
com um almoço

especial'?

MAURICIO HERMANN

MADALENA Cleidi de Lima, Luana Francine e

Raquel Mayer no famoso happy hour da cidade

�eco
• Juliana Correia já
prepara os quitutes para
comemorar no próximo
dia 12 a idade nova.

• AMotozato, pilotada
pelo amigoMárcio Nazatto,
uma das lojas mais

- conceituadas quando o

assunto émotocicleta, está
comemorando o sucesso

da injeção eletrônica
importada e nacional.
Ummust.

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas

. .

vai para o meu parcezro
Cesat; da BelFrio. Ele
também acompanha a
coluna todos os dias.
Valeu mesmo!

Pelo meu iPhone tenho
recebido vários elogios sobre
o trabalho das profissionais
Andréia eJuliana daDerma
Clean Estética e Pilates.
Além do atendimento
ímpar, o pessoal está
adorando os'nouos

equiflamentQs§lq pilates.

VEMAI PELA PRIMEIRA EZ NO PI IlHÃO
DE EVENTOS DE JARAGuí DO SUL

.',

'fim.
0$10MIMEMA11I1l,PDUOMlMf.I'llDULPOST.MABCOUA,

o2J IMGIIARAfIIIBIfUM1ILWIESEIllMAlIAIIIIIIUBI '
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João Chiodini,
escritor

escrítorenloaochíodínl.com.br

Crônica

Nabeira dapraia
Era tudo queWaldir precisava:

Umacadeira, um guarda-sol, um
chapéu estilo pescador camuflado e

um protetor solar fator 45, reaplicado
a cada hora, ou quando o jovem
senhor de 62 anos iamolhar as

canelas na água salgada.
Sentado em sua cadeira, sentia-se
um rei em seu trono, observando

as revigorantesmocinhas que
desfilavam minúsculos e coloridos

biquínis.
Com os olhos atentos, acompanhou
uma jovem de biquíni amarelo com
os olhos, como um leão observa uma

gazela na Savana. Com um suspiro
profundo,Waldir exclama:
- Bundão!
- O que,Waldir?
- Oi, querida? Falou comigo?
- O que você acabou de dizer?

SeWaldir era um leão na Savana,

Antigamente você até disfarçava.
Agora fica aí, olhando com cara de

velho babão para todamulher que

passa por aqui,

·Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARGOIRIS 1
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:45, 19:35, 21 :30
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14: 1 O, 15:50
• ARGOIRIS 2
• Ted - Leg. -14:40,16:50,19:00,21:10
• ARGOIRIS 3 "

• 007 Operação Skyfall- Leg. -13:30,16:10,18:50,21:30

Novelas
LIIDO A LADO - GLOBO - 18R

Constância fica furiosa por Assunção deixar Albertinho ser preso.
Catarina reclama de suas roupas. Fernando desacata Praxedes e acaba

preso. Bonifácio não acompanha Margarida à delegacia para ficar com

Fernando. Neusinha avisa a Mário que quer o lugar de Diva na peça que
irão remontar. Margarida implora que Praxedes liberte Fernando. Assun

ção e Constância falam que Albertinho terá que trabalhar e se casar. Jure

ma reage ao saber que Albertinho atropelou Afonso. Zé Maria pensa em

Isabel. Fernando enfrenta Bonifácio. Constância afirma que vai encontrar

uma noiva para Edgar. Mario avisa a Frederico que Diva pode perder o

papel principal na peça. O empresário rejeita Catarina e ela culpa sua gra
videz. Fernando se desculpa com Praxedes e fica intrigado com Eulália.

GUERRll DOS SEXOS - GLOBO - 19R

Vânia fica nervosa ao ver Roberta na frente de Felipe. Lucilene fica

.
com pena de Ulisses e Carolina não dá atenção. Roberta enfrenta Felipe
para ajudar Vânia. Charlô pede para falar com Nando, antes de ele sair

com Otávio. Fábio se envergonha do comportamento de Manoela. Charlô

fala para Nando que pode ajudá-lo a conquistar a mulher por quem está

apaixonado. Carolina é rude com Ulisses e termina o namoro. Vânia de

sabafa com Roberta. Manoela passa mal na pista de dança e Fábio vai

embora constrangido. Charlô vê Otávio sair com o bigode pintado e fica

intrigada. Nando vê Juliana e Ronaldo se beijando. Charlô afirma a Rober

ta que Nando está apaixonado por ela.

SALVE JORGE - GLOBO - 21R

Lívia entrega o número de telefone de Russo para o policial e finge
que ele era seu motorista. Waleska consegue abrir a fechadura da porta
de onde ela e as meninas estão presas. Os policiais levam Russo para a

delegacia. Lívia mandaWanda pegar uma caixa escondida em seu quarto
e guardar com ela. Farid abre os presentes que Demir comprou para sua

noiva. Pescoço admira Vanúbia. Helô tenta falar com Stênio. Márcia conta

para Érica que Morena está esperando Theo na porta do regimento. Theo
não fala com Morena. Carol vê Aída esconder alguns documentos embai
xo do colchão. Raquel se oferece para levar as joias de Emily para o joa
lheiro. Carol pega os documentos escondidos de Aída e os entrega para

Leonor. Caique discute com Amanda por causa de Yolanda. Irina procura
Lívia. Wanda abre a caixa que pegou no quarto de Lívia. Demir tenta expli
car o engano para Sarila, que fica irritada. Zoe avisa a Mustafá que Pepeu
está embriagado em uma boate. Waleska, Rosângela, Jéssica e as outras

meninas fogem do apartamento. Theo termina seu noivado com Morena.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras_

- Deixa disso, Odete. Eu fico olhando
o mar, o movimento.
- O movimento das nádegas,Waldir.

Das nádegas. Olha só.
- O quê?
- Você nem olha pramim enquanto
conversamos, fica olhando de canto

de olho para cada mulher que passa.
Você acha que sou cega? Ou acha que
é um homem super discreto?

Para cortar a conversa deWaldir

e Odete, um pé de vento surge e

carrega o guarda-sol do casal.:
- Corre,Waldir. Pega o guarda-sol.
Waldir sai correndo, meio

desajeitado, de sandália,
jogando areia para todos os lados,
gritando "segurem o guarda-sol"
pela areia da praia.
Odete, reprovando aquilo tudo
com a cabeça apenas diz:
- Velho bundão.

Clique
animal

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

No dia 8, a gatinha
Latifa completou
seus 4 aninhos

cercada de muito

amor de toda

a sua família

Mileide Pérola Negra mora
em Guaramirim, tem 6 anos

e 2 meses, é muito comilona,
carinhosa, inteligente e

adora ficar perto de seu

'pai' Fabricio dos Santos

I� Aniversariantes
Irma Bublitz
Ivanete G. Janegitz
Ivanir Franzoi
Jean M. Beck
Jean Marlon 8eck
Jeferson Thiago Gessner
Josemara D. Lebich
Leonir Tanh

Maria Klein Piermann

Marlei dos Santos
Meire C. Venera
Rosane Muller
Rosani R.S. Mendonça
Virei Gaedtke
Wilson Carneiro

9/11

Adriano Ristou
Afonso Kasmierske
Decio T. P. Lima
Eduarda Heifenussler

Grazieli F. Casteler
Guilherme Ruediger ! I II I J

www.ocponline.com.br

Horóscopo
CV') ÁRIES

.

I· Hoje, estará com energia e capa
cidade física em alta: aproveite para
finalizar pendências Se pensa em uma

promoção, mostre seus talentos. No
romance, às vezes é necessário ceder
aos desejos do par. Cor. rosa

TOURO

Compartilhe seus conhecimentos com
os colegas de trabalho. Sua alegria virá
àmedida que percebe o interesse dos
demais. Não tome a sua vida mais difícil
assumindo novos encargos. No campo

amoroso,mantenha-se perto de sua
cara-metade. Cor. azul ..

J[
GÊMEOS
Aproveite este dia para ampliar seus
conhecimentos profissionais e melhorar
seu desempenho. Em famma, aprenda
a dividir as tarefas, assim, ninguém se

sente sobrecarregado. Se precisar de
apoio, conte com a colaboração de seus
familiares. Cor. creme.

CÂNCER

� Se quiser um serviço bem-feito, não
delegue aos demais. Sua insegurança
pode atrapalhar sua vida social e profis
sional: seja mais finne em suas ações.
No amor, realize as vontades de sua

cara-metade e não vai se arrepender.
Cor. tons claros.

o dia é favorável para tarefas que exijam
atenção aos detalhes. Seja eficiente no
cumprimento das obrigações. Anisque
novas fonnas de trabalho, isso beneficiar
seu dia a dia. A dois, reflita antes de falar . �
ou terá problemas. Cor. laranja.

�
i

I�
V\_ �RICÓRNIO I !

'p Na profissão, coloque em prática o que

I'�.'você aprendeu. Troque infonnações .�
com os colegas e não tenha medo de �
cobrar resultados. Bom dia para dividir Iconhecimentos com os mais jovens da �
famma. Não frustre as expectativas da �,�
pessoa amada. Cor. branco. �.�

1
.,

I

I
�;1 H

� AQUÁRIO
� Com foco e senso de responsabilidade,

assuma suas obrigações no serviço.
Afaste-se dos que adoram ver o circo

pegar fogo. Seus familiares poderão
exigir sua atenção. Fique junto de quem tI
ama: isso será positivo para a harmonia
do romance. Cor: amarelo. IIPEIXES I
Conte com a ajuda de colegas próximos ��
para dar conta das tarefasmais

complicadas no seu trabalho. Poderá
� lutar por uma promoção ou vantagem

I profissional. Não se compare com os

outros. Hoje, a paixão está repleta de

I I I I j • I I I I I I I lcorfid��cias. Cor.marrom. .

LEÃo
Nem tudo serão flores hoje. Prepare-se
para um dia tenso em seu trabalho.

Tente concluir as suas tarefas antes

de iniciar outras ou assumir novos

desafios. Mantenha o romance longe de
encrencas e preste mais atenção na sua
cara-metade. Cor. marrom.

VIRGEM
Conflitos com pessoas mais jovens
podem surgir, mas você saberá lidar com
a situação. Em casa, conte com a ajuda
de innãos para resolver pendências.
Dedique-se mais no campo amoroso ou
sua cara-metade pode se sentir só neste
dia. Cor. cinza.

.o, UBRA

Vai perceber com mais clareza tudo
o que se passa em seuambiente

profissional. Não convém assumir a

liderança de atividades e tarefas que
não lhe cabem - exerça apenas as suas

atribuições. No romance, a cumplicidade
será total: curta! Cor. cinza.

Odete, sua esposa, era um feroz

caçador.
- Nada, querida. Eu tava
contemplando o oceano.

Eu disse: "Marzão",
/

- Você acha que eu sou boba é,
Waldir? Ouvi direitinho quando você
falou bundão.
- Você está enganada, Odete.
- Waldir, deixa de ser cara de pau.

ESCORPIÃO
Trabalhe sem esperar colaboração.
Poderá perder a paciência com amigos,
contenha-se! Para não se estressar;
concentre-se nos cuidados com a

famma Romance tenso, com queixas de
ambos. Conversem mais! Cor: vennelho.

SAGITÁRIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br SEXTA-FEIRA,9 DE NOVEMBRO DE 2012 1151 VARIEDADES

www·caba .b\o9spot.com

Se tudo der certo, a galera vai termais
uma opção para presentear nesse Natal:
o primeiro cd da banda jaraguaense
PATIFARIA. O lançamento não tem dia
marcado mas o mês é dezembro de

2012, antes que ômundo acabe. E nessa
semana tivemos a honra de receber, no
ninho da Patifaria, a nossa querida
Andressa Pavanello, que nesse primeiro

ano de vida da banda esteve em todos os

shows, e pra agradecer, a Patifaria presenteou -a com um pequeno
mimo, uma caneca da banda.ValeuAndressa, muito obrigado pelo carinho!

Tudo começou hámais ou menos três
anos (não soumuito bom com datas)
tocando violão na casa de um amigo
e chega mais um que toca bongô, e
chega outro que toca percussão, um
foi cantor, será que ainda canta, opa,

canta sim, e já estávamos em cinco, e falta um baixista, você poderia tocar baixo,
mas eu só toco violão, mas vou tentar, então vamos tocar todos juntos pra ver o
que sai, e rolou. Assim nasceu a banda SEUCELSO. Eu conheço o Celso Blues Boy,
que está morando em Joinville, convida o cara pra vir ver um ensaio, o cara veio e

curtiu e veio mais vezes e começou a tocar junto (que honra), ensinoumuita coisa e

inspirou o nome da banda. E baterista?Vamos fazer sem baterista, afinal temos três
percussionistas. Amaioria das músicas tocadas em shows são composições próprias
da banda (esse é o grande barato), mas gostamos de tocar os nossos ídolos, legal vamos
colocar alguns covers, e tá rolando até hoje. O SEUCELSO é uma banda feita de amigos
que se reúne uma vez por semana pra ensaiar, ou tomar cerveja ebater um papo,
relaxar. A banda tem como objetivo principal a diversão e é com essa proposta que
hoje, a partir das 22h, o SEUCELSO vai estar se divertindo (tocando) na Livin, trazendo
muita batucada e um repertório recheado de músicas próprias, quer conferir?
Chega lá pra se divertir com a gente.

RobertPlant em Curitiba

CABANACULT

Magia é a palavra que descreve
a apresentação de Robert Plant and The Sensational

Space Shifters. As quase duas horas de música são

hipnóticas. A atmosfera criada pela sonoridade e
.

luzes eleva o fã a outra dimensão. Poucos artistas

conseguem esse feito. A voz não alcança mais
as notas altas como antigamente, mas continua
afiadíssima, e para compensar a idade, fez versões

incríveis para velhos clássicos do Led.
Contanto com músicos excepcionais
e que embarcaram de cabeça na
sensacional viagem espacial que é essa

turnê. Dois guitarristas, Iustin Adams e

Liam Tyson, nos teclados John Baggot,
no baixo Billy Fuller e na bateria Dave
Smith, e a participação especial de
Iuldeh Camara, com instrumentos

africanos, completou o misticismo
sonoro da noite. O set list contou com
16 músicas, incluindo as duas no bis.

Além de clássicos do Led, como Friends, Black Dog,
Ramble On,Whole Lotta Love, Going to California
e Rock and Roll, tivemos também Spoonful, do
antológico Howlin'Wolf, e alguns sucessos da carreira
solo de Plant. Assistir um show no teatro Guaíra é
ótimo! Boa visão do palco em qualquer lugar que o

espectador fique. Acústica perfeita! Até parece que
Robert Plant estavamais à vontade com uma plateia
menor e o conforto do local.

Por Silvio Boppré

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
.
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Interiores

Criatividade: decoração acessível e AO estilo lilifaça você AlesAlo"
REPRODUÇÃO/UNDER THE SYCAMORE

.. '"

•

REPRODUÇÃOIDUITANG

Tênis com spikes: AV. R$ 269,90 ou 4x R$ 74,98

Sandália preta alta
AV. RS 242,90 ou 4x RS 67,47

A customização é O ato de modifi
car algo, adaptá-lo para benefício pró
prio, fazendo com que o objeto sirva
melhor às necessidades da pessoa.
Mas não é só no setor de vestimentas

que o conceito de customização pode
ser empregado. Na decoração, é cada
vez mais comum a adaptação e rea

proveitamento de móveis e objetos.
O estilo "Faça você mesmo" é

uma das melhores opções para per
sonalizar a casa, loja ou escritório. A
melhor parte, no entanto, é que tudo

. pode ser feito de uma forma barata e

bastante divertida.
Ainda que designers de interiores

sejam os profissionais realmente mais
capacitados para decorar ambientes
de uma forma calculada e com uma

harmonia adequada, cada pessoa
pode, ou melhor, deve explorar e ar

riscar na decoração da sua casa.

Assim, com ajuda de alguns mate
riais acessíveis a qualquerum - como

papel, tecido, tinta etc. -, é possível
fazer uma decoração mais especial do
que se imagina.

Uma garrafa de vinho vazia não

precisa necessariamente ir para o

lixo, por exemplo. Ela pode se trans

formar em um bonito vaso de flores,
e as rolhas ainda podem ser rea

proveitadas de diferentes maneiras

.(até mesmo formarem murais de

. recados). Camisetas antigas com

..

Alpagarta
AV. R$ 125,90 ou 4 x RS 34,97

estampas legais podem ser usadas
como capas de almofadas, caixas de

papelão transformadas em estantes

e caixotes de madeira em lindas pe
quenas mesas na sala de estar.

Se você quer entrar no universo
da decoração personalizada de obje
tos, uma boa dica é: utilize materiais

que poderão sermodificados futura
mente, em outras palavras, não per
manentes. Como exemplo, é sempre
melhor fazer uma capa de almofada
com estampa de onça do que tro

car o tecido do sofá inteiro. Assim,
quando você se cansar daquela es

tampa, é fácil trocá-la.
Além disso, é bom colocar novos

elementos de decoração frescos nos
ambientes, refletindo as tendências
atuais e até mesmo o seu gosto pes
soal (que sempre podemudar). Mas,
caso você queira entrar de cabeça na
personalização de móveis e paredes
(que são mais duráveis e "fixos" do

que simples objetos decorativos),
a dica é sempre tentar vê-los' com
outros olhos. Uma cadeira antiga e

feia pode ser facilmente pintada e

ganhar ares de nova, por exemplo.
Em todos os casos, a regra geral é:

economize, libere a sua imaginação
e se divirta. Deixe a sua casa com a

sua cara! Mãos à obra?

Sapatilha biqueira metal
AV. RS 197,90 ou 4x RS 54,98

Rasteira metal rosê
AV. RS 143,90 ou 4x R$ 39,98

..

REPRODUÇÃO/CHANGE OF SCENERIES
-----..............,,_

REPRODUÇÃOIDIYVINTAGE CHIC

Sandália preta baixa
AV. R$ 179,90 ou 4x RS 49,98

Sapatilha azul
AV. RS 197,90 ou 4x RS 54,98

Sapatilha tigre
AV. RS 233,90 ou 4x R$ 64,97

.contato@carolladuarte.com.br
Rua José Albus, 80 - sala 3 I Centro I Jaraguá do Sul

(rua em frente ao Posto de Saúde da Reinaldo)
carolladuarte.com.b_r I facebook.comlcarolladuarte
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Por tuciana
Hasse Krepsky,
nutricionista
CRN/SC 0095

o inverno se foi, verão chegando e o

que se observa são velhas rotinas, acade
mias ficando lotadas e todo mundo pen
sando em como diminuir as gordurinhas
que ganhou na estação anterior. Mas
será que seu corpo só merece cuidados
nesta época do ano? Bem estar, saúde e

equilíbrio é o que o corpo precisa para
estar bem o ano todo. Por isso você pre
cisa reeducar seus hábitos para não ficar
andando em círculos todos os anos. Mas

para aqueles que realmente ganharam
uns quilinhos extras na estação anterior
nada melhor que buscar equilíbrio logo.
Todo esse processo requer alguns pontos
a considerar:

1 - Refeições equilibradas em macro

nutrientes como carboidratos, proteínas
e gorduras. De nada vai adiantar cortar
carboidratos como muitos fazem e co

mer só carne e saladas. Seu metabolismo
vai ficar lento para economizar energia
que não recebe e logo depois desta per
da de peso vem a recuperação rápida de

todos os quilinhos. Invista em cardápios
equilibrados e personalizados que com

certeza seu resultado vai ser mais cons

tante, além de lhe proporcionar escolhas
mais saudáveis e gostosas. Claro que
ajustes na sua rotina de alimentação são
necessários e o ideal é buscar ajuda pro
fissional para que isso aconteça de ma

neira prática em seu dia a dia.
2 - Invista 'em alimentos que possuem

fitoquímicos. Isto significa comer ali
mentos que além de possuírem nutrien
tes essenciais para o organismo, também
fornecem substâncias que exercem um

papel direto na prevenção e/ou trata

mento de várias doenças pelo seu exce

lente desempenho antioxidante. Como

exemplo disto podemos citar uvas roxas,

tomate, brocólis, linhaça e outros.

3 - Introduza consumo de muito lí

quido ao seu dia como água e chás. Seu

organismo precisa ser hidratado diaria
mente para eliminar toxinas para que as

diversas reações metabólicas aconteçam
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no organismo.
4 - Consuma alimentos que aceleram

seu metabolismo, os chamados termogê
mcos.

Estas substâncias presentes em ali
mentos atuam isoladas ou combinadas,
aumentando a temperatura corporal,
resultando em efeitos ergogênicos e au

xiliam na perda de peso. São em geral
compostos retirados de plantas como a

cafeína, extrato de guaraná, a teobromi
na do cacau, a capsaícina presente em

pimentas, as catequinas do chá verde etc.
Mas o consumo destas substâncias preci
sa ser avaliado pelo profissional nutricio
nista para adequá-los a cada organismo e

até para ver se você pode consumir" pois

pode interferir na sua saúde ou em sua

medicação habitual.
5 - Faça exercícios regularmente. Pes

soas que praticam atividades físicas são
mais saudáveis, equilibradas e garantem
mais longevidade.

6 - Faça um check-up com seu médico

para acompanhar sua saúde, pois pesso
as cada vez mais jovens estão indo parar
na emergência.

7. - Consuma mais fibras em sua ali

mentação' além de acelerarem o trânsito

intestinal, ajudam na eliminação de toxi
nas do organismo. Fibras estão presentes
em grãos,verduras e frutas.

8 - Planeje seu tempo para trabalhar,
dedicar tempo com a família, busque
equilíbrio espiritual e reserve espaço
para um lazer saudável.

Enfim, poderíamos citar muitos ou

tros pontos, com a ajuda profissional
paramudar sua rotina alimentar, ativida
des físicas, lazer e vida espiritual. Pesso
as mais equilibradas são mais felizes!

PATROCI NADOR
OFICIAL

Bradesco
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Variação de
nuvens e chuva
Nesta sexta-feira, mais
um dia de sol com nuvens

a tarde e noite com

condições de chuva e

temporais isolados devido à

proximidade de um sistema
de baixa pressão. Sábado o

tempo permanece instável
com chuva namaioria das

regiões, alternando com
períodos de melhoria, com
o deslocamento do sistema
de baixa pressão e da frente
fria pelo oceano.

,� �I,�'
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

HOJE

Jaraguá do Suf
e Região

Previna-se!

/
AMANHÃ
MíN: HOC
MÁX: 28°C

II �.

DOMINGO

MíN: 17°C
MÁX: 31°C

��t,.,.'�I,jjf�U'
SEGUNDA

MíN: 14°C
MÁX: 28°C

ii iJJJ São Francisco do Sul Florianópolis
Nublado Chuvoso Geada • Preamar • Preamar

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 3h11: 1,6m • 6h19:0,5m

• MINGUANTE

• 16h08: 1,7m .14h17: 1,3m

Direção do vento Velocidade Umidade 7/11 • Baixamar • Baixamar

do vento relativa (%)
• 7h36: O,2m • 9h32:0,5m

• 6h Leste-Nordeste 6km/h 100 :. NOVA
Tábua

• 20h39: Om • 20h41: Om

• 9h Leste-Nordeste 6km/h 100
13/11 das marés !laial Imbifuba

• Preamar • Preamar
• 12h Leste-Nordeste 9km/h 92 • CRESCENTE 20/11

• 1h53: 1,1m • 2h06:0,6m
• 15h Leste-Nordeste 12km/h 87

8mm • 14h02: 1,1m
-

• 12h15: O,6m

• 18h 11km/h 90% • Baixamar • Baixamar
Leste 92

de possibilidade CHEIA 28/11
• 6h16: O,4m • 7h41: O,3m

• 21 h Leste 9km/h 99 de chuva,
• 20h34: Om • 19h23: Om

Hu:mor
Sorte Divina
Um homem todo dia de manhã ajoelhava no pé da cama e pedia:
- Meu Deus, eu quero muito ganhar sozinho na loteria!
Três semanas depois, ele ficou de joelhos como de costume e falou:
- Meu senhor amado, eu quero ganhar na loteria!
Nessa hora, uma voz alta e grave diz:
- Meu filho, eu posso até lhe dar esta chance, mas vê se

compra o jogo pelo menos!

Sudoku

Preencha um quadrado, Q

9x9 com números de 1 a 9 .�
::I
-

Q
cn

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

passatempo . A Recreati\lo a primeira revisto de palavras cruzadas do Brasíl

HORIZONTAIS
1. Plantas também cenhecída como figueira, com

látex leitoso
2. Uma alta patente militar
3. Local pouco iluminado
4. Neste momento I Instituto Nacional de Estátrstica
5. Um laço difícti de se desfazer I (Ingl.) Tipo de car

ro destinado ao uso fora de estrada, normalmen
te com tração nas quatro rodas

,6. A metade dianteira da embarcação
7. AbSolver
8. Recolher um a um
9. índigo I (Mós.) A últjma nota da escala diatõi1ica .

10. Abreviatura de dicionário I Exprimir a dor com
voz lamentosa e não articulada

11. Em jogos de loteria! aposta imediatamente pos
terior àquela em que não houve contemplado

12. Cantora de nossa MPB, apelidada Marrom
13. Fato imprevisfvel.

VERTICAIS
1. Doce típico da culinária brasileira 2. Saliência na

"12
parte dianteira do pescoço / A variedade mais
comum de banana 13'

3. Erva cenada e seca usada para alimentar animais
I Mínima quantidade de Ifquido

4. Prefixo: dentro / O ligante essencial da atvenatia I
Mil e duze.ntos� em algarismos romanos

5. "(Pop.) Prolongarriento' desnecessário da execução
de trabalho, competição esportiva etc. / Perceber
com os olhos a realidade concreta / Condutor

6. Outro nome do berne, larva de uma mosca, que
se desenvolve por baixo da pele de s�a vlrlma I
Uma forma de abreviar o nome do primeiro mês
do ano / Elementos da pele, filamentosos, que se
distribuem por quase toda a superflcie do corpo

1. Que ressalta I (Pop.) Amigo' muito Ultimo, cama-
rada

.

8. Instrumento munido de uma objetiva e uma ocu

lar, que serve para aumentar objetos a grande
distância / Ponto escolhido para aí se dar um

evento, encontro etc.
9. Certo ritmo carnavalesco executado no zabumba.

234 5 6 789

1 II II I.
II II

II
I

1'1

II
-.

II II
II

II
II II

t

II - II

2

4

5

6

7
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9

1·1
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"O·que queremos
já é previsto pela
Constituição"

Pequenas e médias empresas buscam maior apoio
da União para o desenvolvimento dos negócios

MÁRCIO OCHNER

JARAGUÁ DO SUL dos empresários do setor.
O presidente da Fampesc, Már

cio Manoel da Silveira (foto), falou ao

O Correio do Povo sobre quais são as

atuais necessidades dos empreende
dores das pequenas emicro empresas,
que atualmente representam 99% dos

empreendimentos nacionais, 65% dos

empregos com registro em carteira e

25% do PIB. Em Santa Catariná, esse
universo é composto por 360 mil mi
cro e pequenas empresas e 67% dos

empregos. Apenas em Iaraguá do Sul
estão instaladas seismil delas.

Carolina Veiga

A Federação das Associações das Mi
l1.cro e Pequenas Empresas e do Em

preendedor Individual de SantaCatarina
(Fampesc) realiza boje o 43° Congresso
Catarinense daMicro ePequenaEmpre
sa (Enconampe). O evento inicia às 14h e

segue até as 17h30 de sábado, no Teatro
da Scar. Serão debatidos assuntos de in
teresse da categoria no que diz respeito
às mudanças na Constituição Federal

requerida pela entidade para benefício -

ti)!,. _

o Correio do Povo: Qual a razão da
Fampesc para fazer com que sejam alte
radas as legislações sobre o setor das mi
cros e pequenas empresas?

Márcio Manoel da Silveira: Trabalha
mos sobre os Art. 170 e 179 da Legislação de
1988. Eles sugerem que as pequenas e micr

empresas recebam tratamento diferencia
do e favorecido do que é dado às grandes
corporações. O que queremos já é previsto
pela Constituição, que afirma também que
esse tratamento deve ser regulamentado na

forma de Lei. Então, buscamos como a Lei

pode ser alterada para que a União possa
atender este princípio constitucional com
o objetivo de criar um melhor ambiente de

negócios para os pequenos emédios empre
endimentos, em prol de um equilíbrio entre

as benesses das quais gozam 'as grandes em
presas, que sãomuitas se comparadas às das
pequenas. Além dos benefícios fiscais, elas
têm grande poder de redução de.custos na
negociação de insumos e produtos, umavez
que adquirem em grande quantidade. Já as

pequenas e micros acabam pagando mais
caro pelamatéria prima do seu trabalho.

OCP: O que a Fampesc busca para ter
os benefícios esperados para o setor?

Silveira: O que buscamos é o que está
na Constituição de 1988, um tratamento

diferenciado. Hoje, para se abrir e man

ter uma pequena metalúrgica de fundo
de quintal, você tem os mesmo custos,
proporcionais, claro, do que uma gran
de empresa do ramo. São os mesmos

custos, as mesmas obrigações para em

presas com potenciais produtivos quanti
tativos diferenciados.

Um exemplo é a legislação ambiental.
Queremos contribuições do Estado para
que possamos nos adequar, já que não
temos a mesma capacidade' financeira
e nem a mesma facilidade de fazer em

préstimos para esta adequação, alterações
que permitam incentivos governamentais
para que as pequenas e rmcro empresas
tenham possibilidades reais de contratar

uma consultoria técnica ambiental. Outro

ponto está na burocracia. Se você vai abrir
uma empresa cujo ramo já está classifi
cado no Cadastro Nacional das Empresas
como sem potencial poluidor, não deveria
haver necessidade de vócê passar pelos
órgãos ambientais municipais e estaduais;
apenas para conseguir um carimbo. Esse é
um processo lento, burocrático e emperra
o desenvolvimento local.

OCP: O que representa o potencial do
setor na economia catarinense e nacional?

Silveira: Nossa força maior não está
no setor econômico em si, mas no âmbito
social. Somos responsáveis por fazer girar
o que chamamos de o círculo virtuoso da
economia local, que é o que faz amáquina
rodar do local para o nacional. Isso acon

tece quando o funcionário de uma oficina
mecânica, por exemplo, após receber seu
salário, vai até omercado do bairro realizar
a compra do mês. Então, nossa importân
cia não está na alta geração de impostos,

já que representamos apenas 25% (o que é

pouco se comparado ao PIB gerado pelas
grandes empresas), mas sim na geração de
empregos como propulsora da microeco
nomia. Em Iaraguá do Sul, por exemplo,
basta se perguntar: o que aconteceria com
a economia da cidade com 65% de sua po
pulação desempregada? Imagine o desen
volvimento de uma cidade sem esses em

pregos e sem esses salários abastecendo a

microeconomia. Todas juntas, as micro e

pequenas empresas são o melhor empre
endedor do Brasil.

OCP: Quais são as medidas, tomadas
para se alcançar tais objetivos?

Silveira: A primeira coisa que fazemos
é escutar os empresários de cidade em

cidade, para ouvir quais suas propostas.
Depois, as levamos para aprovação nas as
sociações e congressos, como o que acon

tece hoje no 43° Enconampe. Depois, co
locamos tudo no papel e encaminhamos

para o governo federal como propostas de

políticas públicas, mostrando qual é o pro
blema, como isso afeta o país e qual a pos
sível. Nossa última proposta foi entregue
ao Ministério das Relações Institucionais e

ao Ministério do Desenvolvimento da In
dústria e Comércio Exterior no dia 25 de
outubro e trata de mudanças na legislação
trabalhista. Entre as alterações, sugerimos
a unificação do critério que define o que
é micro, pequena e grande empresa. Em

alguns casos isso é feito pelo número de
funcionários. Queremos que esse critério
único seja de acordo com o faturamento.

OCP: Há sinais de que as melhorias

sugeridas serão conquistadas?
Silveira: Sim. Ontem (quarta-feira), por

exemplo, foi votada naCâmara a criação do
Ministério da Micro e Pequena Indústria,
uma sugestão nossa. Também há conquis
tas estaduais, como a criação da diretoria
damicro e pequena empresa dentro da es

trutura administrativa do governo estadual,
a criação do programa Juro Zero, que on

tem completou um ano, e a aprovação, em
2011, da nova tabela do Simples. Já há sinais
de que, em 2013, seja lançado o Juro Zero 2,
para atender aosmicroempresários, o que é
uma evolução das nossas propostas.

Como o senhor avalia a chegada na

região Norte do Estado de grandes inves
timentos, como a BMW e a GM? É uma

boa oportunidade para o setor? Como
os empresários devem se estruturar para
serem beneficiados?

Silveira:A chegada das grandesmonta
doras é motivo de comemoração para nós,
já que elas representam a oportunidade de
fortalecimento das micros e médias em

presas. Os empreendimentos locais aca

bam se transformando em fornecedores
dematéria prima para osmaiores e isso re

quer amelhorias na gestão e na qualidade
dos produtos. Então, para semanterem no

mercado, os empresários precisam buscar
a excelência, até porque a competitividade
também aumenta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 120 I SEXTA-FEIRA,9 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br
FOTOS DMJLGAÇÃO

,

AMBIENTE Area interna terá 120 salas comerciais e também cinco cinemas

Investimentos

Shoppingmuda de
nome e dobra área

Após 13 anos, centro

de compras Breithaupt
se chamará Jaraguá do
Sul Park Shopping

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

Débora Remor

OVale do Itapocu vai ganhar, a par
tir de 2014, um centro comercial

e de convenções à altura dos mais de
250 mil habitantes. O projeto do Iara
guá do Sul Park Shopping, apresenta
do na noite de ontem, prevê duplicar
a área do atual Shopping Breithaupt.

O novo prédio, comAO mil metros
. quadrados, terá 12 andares, com espa
ço para 89 novas lojas, ampliação do
cinema para cinco salas, sendo uma

para projeção em 3D, construção de
120 salas comerciais,- um hotel com
121 apartamentos e o átrio com aca

demia e .piscina. O estacionamento
vai comportar 'mais de mil vagas fixas
e sete mil rotativas, incorporando um

sistema mais viável de entrada e saída.
, Amudança do nome de Shopping
Breithaupt para Iaraguá do Sul Park

Shopping, segundo o superintenden
te Heine Withoeft, foi uma escolha

pelo bom senso. "O empreendimen
to transcendeu o nome de um grupo
ou família e nos 13 anos de ativida-

de se transformou no shopping da
cidade, das famílias de Jaraguá do
Sul." O grupo Breithaupt permanece

"

sendo o único investidor do empre-
endimento, com injeção de R$ 80
.milhões em recursos.

A expectativa é gerar 1,6 mil no
vos empregos diretos quando estiver

pronto, somando-se aos atuais 980

postos. O início das obras está pre
visto para fevereiro do ano que vem,
com inauguração agendada para ou
tubro de 2014. Durante o período de

construção, o atual centro de com

pras vai continuar aberto e funcio
nando normalmente.

Antecipando o nome de apenas al

gumas novas lojas e parceiros, como a

Renner e Arcoplex .para o sistema de
cinema, o superintendente falou so

bre outras negociações em andamen
to sem revelar detalhes, "A área do
hotel, voltada para o turismo de negó
cios, será vendida para um operador
profissional, e posso garantir que
não faltam interessados",

,

disseWithoeft. O número
de pessoas que circulam

pelo centro comercial e
de lazer deve dobrar,
de acordo com o pla
nejamento do grupo,
e passar de 500 mil

para um milhão de vi
sitantes.

3 andares
de shopping,
incluindo o

subsolo

Lojistas devem investirmais
O empreendimento deve

incentivar outros lojistas a re

vitalizar vitrines e investir em

qualificação profissional. "Acre
dito que a iniciativa fortalece o

comércio local e mantém os

consumidores na cidade", dis
se o presidente da Câmara dos

Dirigentes Lojistas (CDL) de

Jaraguá do Sul, Neivor José Bus
solaro. "Mesmo para as lojas do
Calçadão será uma mudança
para melhor, pois o concorren

te é o maior motivador do lojis
ta", justificou Bussolaro.

Entretanto, o novo shop
ping deve acirrar ainda mais a

procura por mão de obra quali
ficada. 'i\. carência de bons ven-

dedores, atendentes e gerentes
já existe, e agora vai se transfor
mar num desafio a mais", disse
Bussolaro. Ma'S ele aponta tam
bém a solução: a valorização e o

treinamento dos funcionários.
"Há sempre gente nova no mer
cado de trabalho, o diferencial
no comércio é o atendimento,
aquele olho no olho."

Os números

Investimentos

R$ 80 milhões

Área total a construir

40 mil m2

Salas de cinema

5
Salas comerciais

120

Total de loias

133

Empregos diretos

1,6 mil
Estacionamento

8 mil vagas
Hotel

1 21 opa rtamentos

Área fitness 2 andares
de hotel

2 andares de

5 andares de
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Campeonato Brasileiro

Média de público caiu nesta edição
Altos valores dos

ingressos se refletem
em uma elitização
do futebol nacional

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

"

Agência Avante!

Ofanatismo faz torcedores via

jarem longos percursos se

guindo a paixão pelos seus times.
Mas o aumento de 52 % no valor
dos ingressos tem interferido dire
tamente no público presente nos

estádios. Em 2008, o preço médio
dos ingressos de futebol no Brasil
era de R$ 15,70. Neste ano, já está
emR$23,80.

Curiosamente, o valor está aci
ma do índice oficial de inflação
nacional, que registrou um au

mento de 21,8% no mesmo perí
odo. Parece pouco, mas para uma
família pode representarmuito se

acrescentado os gastos com be
bidas e alimentação nas praças
desportivas. Julio Cesar Casares,
responsável pelo marketing do
São Paulo, acredita que não deve

parar por aí, mas sim ocorrer um

aumento ainda mais significativo.
"É um fator natural, é um engran
decimento do espetáculo .

Os clubes se preocupam com

todas as classes sociais, mas o au
mento é inevitável", afirmou. Para
atrair torcedores, os clubes têm
utilizado planos para sócios, com
valores reduzidos. Porém, com

12.642 torcedores por jogo, o Bra
sileirão registra a pior média dos
últimos cinco anos.

O governo federal, em acordo
com a FIFA, estuda reduzir os va
lores para a Copa de 2014.

TORCIDAS
Brasileirão registra

queda significativa de

público nos estádios

Basquete
Lakers tem péssimo início

Considerado um grande candidato à conquista da NBA, o

Los Angeles Lakers não tem correspondido ao favoritismo nas

quadras. Com uma vitória e quatro derrotas, a franquia está na
lanterna da Conferência Oeste. Liderados por Paul Gasol, Steve
Nash e Kobe Bryant, os Lakers possuem a maior folha salarial
da liga, com estimativa de U$ 203 milhões na temporada.

Futsal

Favoritos seguem noMundial
A primeira fase do Mundial encerra nesta sexta, mas sem

grandes surpresas. Brasil, Espanha, Itália e Rússia confirmaram
o favoritismo e estão nas oitavas de final, porém, ainda não
conhecem seus adversários. Brasil e Itália permanecem com

100% de aproveitamento no torneio. Sem nenhum gol sofrido,
a Rússia tem o melhor ataque, com 25 gols marcados.

I..� ,.,�." , , , __,.,_,

Catarinense

Figueira e JEC apostam em velhos conhecidos
Final de temporada, mas nos bastidores as di

retorias estão amil por hora. O Ioinville confirmou
o acerto com o treinador Arthur Neto, que terá a

missão de comandar oTricolor na busca pelo título
estadual. Após demitir Mareio Goiano, a diretoria

do Figueirense agiu rápido. O experiente Adilson
Batista retorna ao Furacão do Estreito, com a mis
são de estruturar e colocar o clube novamente na

elite. Curiosamente, as diretorias optaram por trei
nadores com histórias recentes nos clubes.

SANTINVEST
Empres� genuinamente C ;[ RINENSE atua há 20,.anos com
EMPRESTIMO C NSIGN.ADU á SERVIDORES PUBLICOS

{'Sem consulta ao SPC/SERASA
ICréditos com excelentes taxas
ISem cobrança de seguro e ta�ifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO Opção 1 - Crédito Pessoal

--------------.ii�IHIIIUINlffIIUIIUIU/!UUll �mmI1ullmu!lma�.iIIIl/lJJmlullilbluIUflllglllml@mulnwlr.MUHluIIUUIIIIUIIIIIIIIIIDIIU_IIIUUIIIUUIIUHuí/UIIÍfU.UUUlllllllmllU!!WI.IDumINIImIIlIIUU!JmIIIU�!.IU!JRum/$l1Imlllmlmmlld#B'.llluÍlmu
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J b rt de se

Dobradinha no BMX
para [araguá do Sul

Luiz Marquiekcz e Guilherme Bourscheidt
faturam ouro e prata no ciclismo BMX

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

Henrique Porto

Mais um dia positivo para o

esporte de Iaraguá do Sul
nos 52° Jogos Abertos de Santa

Catarina, que acontecem em

Caçador. Ontem foram conquis
tadas duas medalhas de ouro,
uma de prata e uma de bronze,
todas em provas individuais.

No atletismo, as mulheres
brilharam novamente. Depois
de vencer os 1.500 metros na

quarta - feira, Simone Ferraz ga
rantiu mais uma medalha dou
rada em prova de fundo. Desta

vez foi nos 3.000 metros com

obstáculos.
"Estou super feliz e emocio

nada. Senti que ontem eu corri
com o coração. Vencer a prova
mais difícil do atletismo foi re
sultado de muito treino e de

dicação. Eu estou satisfeita, fiz
o possível, dei o meu melhor",
festejou Simone.

Ainda no atletismo, Sally
Siewerdt conquistou o bronze
nos 200 metros rasos.

No ciclismo, domínio dos

pilotos da cidade na prova de
BMX, onde teve dobradinha no

pódio. Luiz Marquiekcz con-

quistou o quinto ouro jaragua
ense nos JASC, enquanto Gui
lherme Bourscheidt assegurou
a primeira prata.

"Cheguei naquela fase da
vida em que a gente tem que
se dividir entre o trabalho e o

esporte. Continuo no bicicross

porque gosto muito e ainda

consigo tempo para treinar",
afirmou o campeão, que no ano
passado foi medalha de prata.

Os Jogos Abertos são uma

promoção do Governo do Esta

do, através da Fesporte. A com

petição prossegue até o dia 17.

Jaraguá do Sul soma
cinco medalhas de

ouro, wna de prata
e seis de bronze.

'

PARCERIA Marquiekcz (D) e Bourscheidt exibem suas medalhas em Caçador

Aberto de Futsal

Hoje serão conhecidos os campeões

Futsal

CSMmais perto da decisão
A CSM colocou um pé na final do Campeonato Catarinen

se da Divisão Especial. Na noite de ontem, os comandados de
Sergio Lacerda empataram em 4 a 4 com aADU, em Tubarão. A
partida não foi fácil. Os jaraguaenses até saíram na frente, mas
viram os donos da casa virar e abrir 3 a 1 na sequência. A reação
veio a partir da metade da segunda etapa, apoiada no goleiro
-linha. Os gols da CSM foram marcados pelos pivôs Hugo e Eli
sandro, ambos por duas vezes. Q jogo de volta está marcado
para o dia 22 de novembro, naArena Jaraguá.

4 a 4 Elisandro marcou o primeiro e o último gol
da CSM na semifinal de ontem, contra o Tubarão

Jogos do SESI

Sede da fase
estadual

Juventus

Quilderé
anunciado

Jaraguá do Sul recebe nes
te fim de semana mais de
500 trabalhadores repre
sentantes de 66 indústrias
de Santa Cataraina, para
a fase estadual dos Jogos
do SESI. As modalidades
em disputa serão: bocha,
bolão, canastra, dominó,
futebol sete, futsal, truco,
voleibol e xadrez. As com

petições serão realizadas
no SESI e naArweg.

O Iuventus acertou ontem
a contratação do atacante
Marcelo Quilder Silva das
Candeias, que defendeu o

Concórdia na Segunda Di
visão. Marcelo Quilder tem
26 anos, 1,79 metros e 72

quilos. Disputou a Divisão

Especial deste ano no Atlé
tico de Ibirama, onde mar
cou um gol. Carioca, atuou
também no Rio Branco

(AC) e no Azerbaijão.

Automobilismo
Últimaetapa
doEstadual

Basquete
Carolé

confirmada
O autódromo Alceu Feld
mann, em Lontras, recebe
neste fim de semana as

etapas.de encerramento do

Campeonato Catarinense
de velocidade na terra.
Dirceu Rausis já assegurou
o título naMarcas A. Ale
xandro Spézia ainda busca
umamelhor colocação
na categoria, assim como

Alan Schwartz (na Marcas
, B) e Alessandro Coelho (na

1BlIIII!ffllumlll__Jj._lii!IDlIIlfPlIWill&ilHH.IUJ�/ff!Ilili.jm_..IJi/IiII.llllIlIIlIl&1#IIIWUmujlQUI!mllfU�lJIIuulffOl�_'_IIOlmOllll/lillBuIIIIlIWlUlJff.lllfliIIllJII!IIlíI!'/UI1t,IIUIJI_�..jrllw.wDmImUm!lI_ml•••j/fll· .••.Stock CarÓmega) .

O Campeonato Aberto de
Futsal de Jaraguá do Sul conhe
ce seus campeões logo mais, na
Arena Jaraguá. A programação
inicia às 19h, com a decisão do
terceiro lugar masculino, entre
Kaiapós e Nicocceli.
. Na sequência, às 20h, os in
victos No Break's Girls e Olym
pya decidem o título feminino.
As equipes vêm de duas vitórias
na primeira fase. No máta-ma-

ta, o No Break's passou pelas
Panteras (6 a 2) e o Olympya eli
minou a Recicla Eventos (4 a I).

Às 21h, Kiferro e Titi Bar jo
gam pelo título no masculino.
Na fase classificatória, a Kifer
ro somou 5 vitórias e 1 derrota,
marcou 19 gols e sofre 7 . Já o

Titi Bar acumulou 5 vitórias e 1

empate, com 24 gols anotados e

6 gols sofridos.
No mata-mata, os jaragua-

>

enses da Kiferro eliminaram Io-
chen (3 a 1), Global Pisos (2 a 1)
e Kaiapós - o atual campeão (3
a O). Já o Titi Bar, de Campo Ale
gre, desclassificou o Posto Ci
dade (6 a 3), a Eletropoll (2 a 1)
e a Nicocceli, esta nos'pênaltis,
após empate por 1 a 1 no tempo
regulamentar.

O Aberto de Futsal é um

competição promovida pela
FME, com entrada franca.

Aarmadora jaraguaense
CarolineEckertgarantiu sua
vaga naSeleção Brasileira
Sub15, que se preparapara o

Campeonato Sul-Americano.
Carol segue treinando com o

grupo até o próximo dia 16,
em São Sebastião do Paraíso
(MG). De lá, a equipe coman
dado pelo também jaragua
ense Julio Patricio parte para
Cumana, naVenezuela, onde
acontece a competição entre
os dias 19 e 23 de novembro.
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Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,
empresária aposentada
Iaede-Iaede.btogspet.eem

Tempos inesquecíveis
OValor das coisas não está no

tempo que elas duram, mas

na intensidade com que aconte

cem. Existem momentos que não
dá para esquecer. É inexplicável!

Quero, aqui, homenagear mi
nhas queridas amigas, aquelas da
turma do voleibol, lembram?

Sim, minhas amigas, são tem

pos inesquecíveis que, por mais

que queiramos, não mais voltarão.
1967 era a inauguração do Clube
Beira Rio, então, as "poderosas"
resolveram formar um grupo de
voleibol e, com muita garra e von

tade de jogar, lá fomos nós.
Renate Fisher eAnamaria Bauer

(a Anne Mari) foram as primeiras a

se inscrever. Gildete Piazera e El
vira Bauer não deixaram por me
nos. Uma outra amiga querida que
não quis ser identificada era muito
educada e concordava com tudo
(em termos). Marta Krause e Odila
Moretti eram as "manda-chuvas".
Traudi Henschel entendia da coisa
e dava as regras. As vizinhasValmi
ra Rath e Adelaide Ender (eu) não"
se largavam. Lilian Werninghaus,
muito habilidiosa, jogava bonito.
Gilian Hermann, sempre o cen

tro das atenções, muito simpática

e charmosa com aquele sotaque
americano. Inês Iansen e Mirian
Kuchenbecker não admitiam faltas

.

em dias de jogos. Ingeburg Ruscka,
a mais reservada, e que hoje já ha
bita o andar de cima, certamente
está nos esperando para uma nova

partida. Vá esperando, amiga. Ain
da temosmuito para fazer por aqui
e vamos demorar!

Voltando rio tempo, eram as

terças-feirasmais animadas, aque
las em que nos reuníamos para jo
gar vôlei e conversa fora, dávamos
muitas risadas, que tempos bons!
Levávamos nossos pimpolhos
para o colégio e depois íamos para
o Clube de Campo Beira Rio, onde
brincávamos tanto no jogo quanto
na famosa piscina, novinha em fo
lha e, de cabelos molhados, corría
mos para jogar e depois na lancho
nete para saborear as guloseimas.
E as caipirinhas, lembram? Às ve
zes nos permitíamos, que delícia!

E a competição de natação?
Era muita emoção! Até medalhas
rolaram para as mais habilidosas ..
Medalhas de ouro, prata e bronze.
Claro que eu fiquei com a meda
lha de bronze, não escurece e nem

desbota, hehe!

Posso afirmar, com certeza,
'que todas nadavam muito bem
e foram as minhas pernas longas
que não me deixavam levar a me
dalha de ouro, medalha essa que
foi parar nas mãos de outra colega
que nem se lembra.

E assim passaram-se os anos.

Nossos filhos (os pimpolhos) cres
ceram, tornaram-se independen
tes e, nós mulheres, já na terceira

idade, commuita dignidade, claro!
Continuamos poderosas, as

sim dizem nossos maridos, às ve
zes elogiando, outras tirando um

sarrinho, mas a verdade é que fo
mos e somos guerreiras, pois, após
todas as batalhas, aqui estamos,
lutando vida afora, ainda traçan
do metas, ainda erguendo brindes.
após cada vitória.

Doces lembranças, doces e

inesquecíveis amigas! Deixo aqui
um convite: que tal nos reunirmos
um dia destes?

Pode ser naminha casa!
E depois na sua .

Nasua .

Enasua .

Observação: De algumas cole

gas perdi o contato, por isso, peço
desculpas se deixei alguém de fora.

REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL- FSTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Mtmicípio eComarcadeGuaramirim - CHRISTAINGEHIlLEWAGNER, Interventora

Rua28deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto àpossibilidade de
oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em),ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
noradaou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) foradaCircunscriçãoGeográ
fica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudoem conformidade comos arts. 995, 997 c/c 1023, todos doCNCGJ.
Protocolo: 37215 Sacado: ABNER ESDRAS DOS SANIDS - ME CNPJ: 11.059.639/0001-69 En
dereço: Rua Jaraguá nO 78, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: US4 INFORMATICA IlDA
ME CNPJ: 14.615.094/0001-18 Número do Título: 110590912 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/10/2012 Va
lor: 125,50 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 37698 Sacado: AWV ELEIRO INDUSTRIAL LIDA ME CNPJ: 11.002.173/0001-65
Endereço: Rua Dom Pedro nO 761, Rio Hem, 89275-000, Schroeder Cedente: DlFUSO DISTR.
PARAFUSOSEWAID IlDACNPJ: 82.887.175/0001-27Número doTítulo: 5041728-01 Espécie:
Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimen
to: 23/10/2012 Valor: 38,90 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 37428 Sacado: BRASQUlSA INDUSTRIA IlDA CNPJ: 02.096.814/0001-05 Ende
reço: Rua Alfredo Müeller nO 183, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: AGUlA QUl
MICA LIDA CNPJ: 81.676.124/0001-93 Número do Título: 00664;1601 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
19/10/2012 Valor: 2.493,75 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Di
ligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 37544 Endereço: Rua Alfredo Müeller nO 183, Centro, 89108-000, Massaranduba
Cedente: AGUlA QUlMlCA IlDA CNPJ: 81.676.124/0001-93 Número do Título: 006640901
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 21/10/2012 Valor: 314,97 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condu
ção: R$ 32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 37654 Endereço: Rua Alfredo Müeller nO 183, Centro, 89108-000, Massaranduba
Cedente: AGUlA QUlMlCA LIDA CNPJ: 81.676.124/0001-93 Número do Título: 006641602

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 26/10/2012 Valor: 2.493,75 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condu
ção: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 37690 Endereço: Rua Alfredo Müeller n° 183, Centro, 89108-000, Massaranduba
Cedente: AKZD NOBEL IlDA DIVISÃO TINTAS INDUSTRIA CNPJ: 60.561.719/0044-63 Nú
mero do 'I'ítulo: 007187801 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 24/10/2012 Valor: 647,96 Liquidação
após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36719 Sacado: DANIELGUSTAVO STOINSKI CPF: 292.210.489-34 Endereço: Rua
Emilio Manke Junior (Rodovia SC-413) nO 4376, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente:
JAVEL JARAGUAVEICUWS PECAS SERVICOS IlDA CNPJ: 79.501.862/0001-58 Número do
Título: 0043767001 Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 26/09/2012 Valor: 900,00 Liquídação após a
intimação: R$11,60, Condução: R$lO,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 37237 Sacado: DATERRA INDUSI'RlA E COMERCIO IDA ME CNPJ:
79.680.609/0001-09 Endereço: Rua 03 de Outubro nO 3405, Braço do Sul, 89275-000, Schro
eder Cedente: MEPSOL COMERCIO E SERVICOS DE HlGIENIZACAO LIDA - ME CNPJ:
08.201.041/0001-58 Número do Título: 5033/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apre
sentante:MEPSOLCOMERCIO E SERVICOS DEHlGIENIZACAO LIDA - MEDataVencimen
to: 04/02/2012 Valor: 294,40 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 37776 Sacado: DENlSIO MELCHIORETTO CPF: 632.693.259-91 Endereço: Es
trada Santa Luzia nO s/n, Santa Luzia, 89108-000, Massaranduba Cedente: NICOLUZZI IND
DE RACOES IlD CNPJ: 01.139.350/0001-04 Número do Título: 3 014994 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: lThU UNIBANCO SA Data Vencimento:
24/10/2012 Valor: 3.325,00 Líquídação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 70,76, Di
ligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37763 Sacado:GILMARDlRCEUWINTER&ClAIlDA - MECNPJ: 08.888.206/0001-
Ol Endereço: Rua l° Braço do Norte nO s/n, l° Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba
Cedente: IND E COMERCIO JOlITEX IlDA CNPJ: 61.808.531/0002-80 Número do Título:
0085678 02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: lThU UNl
BANCO SA Data Vencimento: 19/10/2012 Valor: 480,90 Líquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37737 Sacado: NO NEHRlNG CPF: 309.028.009-49 Endereço: RuaAroldo Laffin
nO s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: PlRAMIDE AUTO PEÇAS IlDA CNPJ:
04.408.767/0001-05 Número do Título: 001583/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento:
30/10/2012 Valor: 75,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 32,99, Diligên-
cia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

-

Protocolo: 37714 Sacado: JUllO CESAR MASSANElRO SOARES CPF: 081.186.489-82 Ende
reço: RuaPadre Silvio Michelluzzi nO s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BRASE
uo INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS IlDACNPJ: 01.768.763/0001-40Número do
Título: 5829/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 24/10/2012 Valor: 71,00 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 37691 Sacado: IAURl DE OliVEIRA - ME CNPJ: 12.813.165/0001-61 Endereço:
RuaMarechal Castelo Branco (apto Dl) n° 4816, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: INS
TALADORA ELETRlCA CONIl IlDA CNPJ: 75.289.157/0001-88 Número do Título: 1241733
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER
(BRASIL) SA Data Vencimento: 24/10/2012 Valor: 481,33 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37216 Sacado: LUClAAPAREClDADA SILVASOUZA CPF: 703.184.250-68 Ende
reço: RuaHelmuth Kanzler n° 436, Centro Norte, 89275-000, Schroeder Cedente: COMERCIO
DEVIDROS ROMlG LIDA CNPJ: 05.891.218/0001-05 Número do Título: 000.000.509 Espécie:
Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimen
to: 10110/2012 Valor: 154,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Di
ligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 37720 Sacado: LUClANE NEVES CARDOSO CRlSTOFOUNl CPF: 505.542.989-53
Endereço: Rua Irmao Stanke n° s/n, BeíraRio, 89270-000, Guaramirim Cedente: ARAMIFICIO
EGGERT INDUSTRIAE COMERCIO IlDA EPP CNPJ: 09.256.969/0001-00 Número do Título:
4.920Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 29/10/2012 Valor: 189,30 Liquidação após a
intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 36979 Sacado: ORVANDE DE FRANÇA CPF: 053.446.459-96 Endereço: Rodovia
SC-413 nO 1442, Barro Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO FICSA S/A CNPJ:
61.348.538/0001-86Número do Título: 998280836-3 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
IndicaçãoApresentante: BANCO FICSAS/ADataVencimento: 22/10/2009 Valor: 16.540,32U
quídação após a intimação:R$ll,60, Condução: R$16,77, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 37749 Sacado: REGILDA ONEDA SCABURI - MADEIREIRA VIVlANE CNPJ:
11.159.288/0001-68 Endereço: Estrada Geral l° Braço do Norte nO s/no, l° Braço do Norte,

. 89108-000, Massaranduba Cedente: COMFLORESTA ClA. CATARlNENSE DE EMPREEN
DIMENTOS FLORES'D\IS CNPJ: 84.721.224/0001-82 Número do Título: 36246 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM Data Vencimento: 27/10/2012 Valor: 3.217,06'üquidação após a intimação:
R$11,6O, Condução.Rs 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36838 Sacado: SERGIO BUENô DEMELO CPF: 988.602.599-91 Endereço: Rua
Angelo Dalpra nO 111, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: SUPREMO OMENTOS
S/A CNPJ: 05.798.883/0001-40 Número do Título: 1808_001 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SADataVencimento:
18/04/2012 Valor: 527,60 Liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$10,88, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 09 de novembro de 2012.

CHRlSTA INGEHIllEWAGNER, Interventora
, "

SAC CONTABILIDADE troA, CNPJ:'11.900.217í.OOO't:14)-deci�·��.que/;'
todas as vias das seguintes notas fiscais de sua empresa foram
extraviadas em data desconhecida nº 03;33;46;48;53 E 84;

E'Elétrica F

47-3370-4273

47-9700-4089
Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.

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

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 160/2012
TIPO: MENOR'PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUíMICOS PARA TRATAMENTO

DE ÁGUA E ESGOTO

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 09/11/2012, das 7h30 às 13h30
DATA DA ABERTURA: 26/11/2012 10 h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nQ 478 - Jaraguá do Sul - SC ou no site: www.

samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-

2106-9100

Isair Moser

Diretor Presidente

. SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁG.UA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 161/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE DIESEL S 50
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 09/11/2012, das 7h30 às 13h30
DATA DA ABERTURA: 23/11/2012 10 h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nQ 478 - Jaraguá do Sul - se ou no site: www.

samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão serobtidos através do telefone 047-

2106:-9100

Isair Moser

Diretor Presidente

MUNICIPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO'
Schroeder (SC), 9 de novembro de 2012.

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal 'de Schroeder considerando o termo de con
clusão de obra, comunica que foi publicado nos dias 5, 6 e 8 de ou
tubro de 2012 no Diário Oficial dos Municípios, edições 1111, 112,
1114 o Edital 01/2012- Secretaria de Planejamento, Gestão e Finan

ças, Edital prévio referente a contribuição de melhoria pela obra de

pavimentação asfáltica da Rua Florianópolis, Centro de Schroeder.
As informações do edital poderão ser contestadas até o dia 10 de
dezembro de 2012.

Os Editais completos podem ser consultados no mural da Prefeitura
Municipal e também nos endereços eletrônicos: www.diariomuni

cipal.sc.gov.br, www.schroeder.sc.gov.br.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Milton Trapp Junior
Fiscalde Tributos Municipais

Matrícula 1.559

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Disputa
Soletrando para entrar na faculdade
Alunos da rede
estadual de ensino

participam hoje de
concurso de para
garantir uma bolsa

GUARAMIRIM

Natália Trentini

Uma letra de cada vez. Para
se manter na disputa é pre

ciso ter concentração e não co

meter nenhum deslize na hora
de formar as palavras. A tarefa
pode até parecer fácil, mas os

23 competidores da etapa final
do concurso de soletração da

Uniasselvi/Fameg, em Guara
mirim, terão ainda que lutar
contra o nervosismo.

. A disputa acontece hoje, a

partir das 18h, no auditório da

instituição-. Escolas públicas es

taduais de Iaraguá do Sul, Guara
mirim, Schroeder, Massaranduba
e Corupá contam com um aluno

. representante para a competição.
O primeiro colocado ganhará

uma bolsa de estudos integral e
o segundo colocado terá 50% de
desconto em todas as mensali
dades de um dos cursos presen
ciais de graduação oferecidos
pela instituição. "Estamos en

volvendo os alunos no ambiente
acadêmico, incentivando o estu
do da língua portuguesa e ainda
contribuindo para a formação de
dois alunos", destacou a gestora
acadêmica da instituição, Patrí
cia Ferreira Thives Uzinski.

Esta já é a quarta edição do
concurso, que acontece em

todas as unidades do Grupo
Uniasselvi. "Os outros três alu
nos que participaram eram de
baixa renda e acabaram reali
zando um sonho de cursar a fa
culdade' o concurso proporcio
na essa chance", disse Patrícia.

Além do concurso aconte

ce uma feira de profissões que
apresentará todos os cursos ofe
recidos na instituição e uma área
com brinquedos radicais para o

lazer dos visitantes. Quem par
ticipar do evento será isento da
taxa de inscrição do vestibular.

\
DrvuLGAÇÃO/�EG

EEB Miguel Couto
• Roni Keit Ortigoza Barros
EEB General Rondon

• André Leonardo de Souza
EEF Felipe Manke

• Meri Teresinha Lubawski
EEF Maria Konder Bornhausen

• Bruna Maiara Fiatkowski
EEB Teresa Ramos

• Lidiane Thays de Lima
EEB Alfredo Zimmermann

• Luciano Rodrigues dos Santos
EEB Lauro Zimmermann

• Erick Pereira da Silva
EEB São Pedro

PARTICIPANTES Concorrem 23 alunos de Jaraguá do Sul e cidades da região

• Laís Fernanda de França
EEM Abdon Batista

• Priscila de Oliveira
EEM Alberto Bauer

• Bruno Lima de Andrade
EEB Alvino Tribess

• Jenifer Fagundes Kroin
EEM Darcy Frank Welk

• Rogerio Kiatkwski
EEB Euclides da Cunha

• Bruna Alflen / EEB Giardini Luiz Lenzi
• Mateus Sant'Ana Machado

EEB Holando Marcelino Gonçalves
• Elisangela Taís Machado

EEB Julius Karsten

FM. A rádio que
•

a no norte cata Inense.
•

Os semifinalistas
• Thiago Alexandre Burger
EEB Lilia Ayroso Oechsler

• Jéssica Pereira
EEB Heleodoro Borges

• Adriele CarolineKanigoski
EEB José Duarte Magalhães

• André Konell
EEB João Romário Moreira

• Dácio José Menestrina Junior
EEB Roland Harold Dornbusch

• Felipe Michalach dos Passos
EEM Vitor Meirelles

• Kelly Cristina de Lima
-

EEB Elisa Cláudio de Aguiar
• Edicésar Luis Silva

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




