
Transporte público municipal

Idosos não terão mais
direito a passagem grátis

Mensal
wwwmartsolsocombr

Decisão judicial teria garantido à Auto Viação Canarinho a retomada da cobrança do serviço
para pessoas na faixa etária entre os 60 e 64 anos. Com isso, cerca de dois mil usuários que
eram beneficiados pela medida amparada em lei municipal, terão de pagar para se locomover.

Página19

Comodismo
o que nos leva ao

,., �

sucesso sao os pes,
andando; jamais o
traseiro, sentado.
Luiz Carlos Prates

Página 3

FABIO MOREIRA

Brun«, Denise e Ariely ignoraram o tempo ruim e foram apreciar a noite de estreia da decoração natalina. Páginas 20 e 21

Trabalhos dos alunos das aulas de cerâmica
ficam expostos até amanhã noAtelier 507,
em Iaraguá do Sul. Projeto tem o apoio
do Fundo Municipal de Cultura.

Corupá
Valordabanana em queda
A grande oferta da fruta em todo o País fez
com que o preço de venda caísse abaixo
do custo de produção. Influência climática
contribuiu na colheita da região. Página 7

Jogos Abertos
,

Jaraguá do Sul vence no tiro
Namodalidade de armas longas, a equipe que
representa a cidade na disputa garantiu o ouro

na carabina ar e apoiada. O resultado valeu o

troféu para os atletas jaraguaenses. Página 22
�

Exposição
Mãosmoldam obarro com arte

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 121 TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2012

CHECI 12656.

(47) 3j71-6310 • (47) 84V6-4447
',vww.proma.coOl.br. "."m&rClal@",rom�.C<Jm.!lr

Impostômetro
Ontem, o painel daAssociação
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Comercial de São Paulo àlcançouos
:R$ 1,3 trilhão em impostos federais,
estaduais emunicipais pagos por todos
nós. O que chamamais a atenção é

que estamesmamarca no ano passado
foi alcançada apenas no dia 21 de

novembro, e isto apesar de todos os

incentivos tributários" e o créscimento

quase nulodo PIB. Duas coisas certas

'ria vida: amorte'ens impostos;
'
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Nova educação
Além dos cursos mais tra

dicionais como elétrica e

mecânica, o Senai planeja ter

"urna cara nova" nos próximos
cinco anos com a inclusão de

cursos novos, focados nas tec

nologias de ponta. Um dos

pré-requisitos básicos para es

tes cursos será uma sólida for-

mação no ensino fundamental

e no segundo grau. O profis
sional do futuro deverá estar

muito melhor qualificado e,

para isto, poderá ser utilizado

o contraturno para a amplia
ção do aprendizado, tendo a

oportunidade de acesso amais

informações e estímulos.

Divisor de águas
O anúncio de contrução do Jaraguá do Sul Park

Shopping, através da ampliação do Shopping Center
Breithaupt, pode ser considerado um divisor de águas,
pois o comércio chamado lide rua" terá de acompanhar
este avanço sob pena de ficar para trás. Este é um

processo dinâmico de evolução e certamente não levará

muito tempo para que novos espaços de comércio

sejam abertos e, principalmente, seja solucionado o

problema do estacionamento, que não poderá ficar
restrito às ruas. Quem ganha é o consumidor.

Sesi recebe prêmio
o Sesi Santa Catarina recebeu destaque no critério "Clientes" do

Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), da Fundação Nacional
da Qualidade (FNQ). Esta é uma das conquistas da entidade
em 20�2, junto com o reconhecimento do Sesi Farmácia pela
pesquisa Ímpar, do serviço de educação com o Prêmio Top de

Marketing eVendas, daADVB /SC, além da classificação .entre
as 100melhores empresas para trabalhar, segundo o instituto

americano Great Place toWork.

II01"iEI:tlAS

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04709
1° 26.128 1.000.000,00
2° 45.730 22.000,00
3° 89.080 16.300,00
4° 55.654 15.800,00
5° 03.017 15.680,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 827
01 - 02 - 04 - 05 - 07
09 - 10 - 12 - 13 - 14
16· 17 - 21 - 22 - 24

Indumak
A Indumak, prestes a completar 50
anos de história, concluiu no mês

de outubro o primeiro módulo do

projeto de ampliação do parque fabril.
Destinado à fabricação de robôs

Indumak Robotics - o local possui uma
área de 850 m-. A empresa prevê um
investimento total de'R$ 8 milhões para
a conclusão do projeto, que tem, entre os

objetivos, verticalizar alguns processos
e expandir alinha de produção. Hoje a

empresa atende mais de 2800 clientes

distribuídos pelo Brasil e pelo mundo
e conta com 150 profissionais.

MEGASENA
SORTEIO N° 1441
17 - 29 - 36 - 38 - 53 - 56

QUINA
SORTEIO N° 3042
02 - 09 - 47 - 68 - 70

DUPLASENA
SORTEIO N° 1123
Primeiro Sorteio
05 - 06 - 20 - 34 - 40 - 45

Segundo Sorteio
16 - 18 - 26 - 33 - 34 - 37

www.ocponline.com.br
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Sustentabilidade
O tema sustentabilidade será debatido

durante seminário em Piratuba, hoje,
no centro de eventos do município. No
encontro, promovido pelo Sistema Fiesc, as

empresas Tractebel Energia, Celulose Irani e
o Posto Ecoeficiente Ipiranga vão apresentar
cases de sustentabilidade. Também serão

apresentados o Plano Sustentabilidade para
a Competitividade da Indústria Catarinense,
o Instituto Senai de TecnologiaAmbiental,
além de palestra sobre os desafios e as

oportunidades que as empresas têmno

campo da sustentabilidade.

Grãos
Merece toda a atenção no planejamento
das empresas a possibilidade de fornecer

algum item voltado para o setor de

produção de grãos. Este é atualmente

um dos setoresmais dinâmicos, não só

da economia brasileira. Nosso país, no
entanto, é o que tem as melhores chances

de aproveitar uma rara conjunção de

fatores que permitem otimismo em relação
à demanda, especialmente por grãos,
ao longo dos próximos anos. Não só a

população mundial está crescendo como o

consumo per capita de alimentos também
está crescendo e ainda temos a demanda

gerada pelos combustíveis renováveis. A
safra de grãos do 2012/13 do Brasil poderá
chegar a 181,55 milhões de toneladas,
segundo a previsão mais recente.
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alternativas de produção seria uma forma de criar uma
válvula de escape para evitar perdas maiores durarue
perfod�s e� que a s�ona.tjdaªe da safrá causapera

",

Além tUsso, a industriaIíz�ção agrega valof ao
duto. Uma opção para estimular esta ação é através
da união dos bananicultores com o Poder Público. Na

região, já existem alternativas de produção de deriva
dos da banana, mas a maior parte é feita em escalas
artesanais. Enfim, essa realidade atual acende um

alerta.para a reflexão e tamb�.m deve servir de moti-

-vaçãç para. iniciar um novo planejaniento desse setor,
com a ampliação das atividades.

ua :,acel1�e u,..... ',_,

para a reOexão e também deve servir

de motivação para iniciar um novo

planejamento desse setor.

um aproveitamento maior do produto, além.da comer
"\.·c,�aJizaçãp innatura.'EmCid��e�viZinhas, como ?chro
.,eder, há'indústriás,que·u'tilizaln a banana para transfor
mar em produtos voltados ao mercado de doces. Criar

Charge
LUZES DE NATAL

Do leitor

Eu não tive tempo
Fim de ano chegando nova

mente, ao que me parece
este é um momento um tanto

nostálgico, de avaliar condu

tas, rever conceitos sobre coi
sas e pessoas.

É chegada a hora de fechar
o balanço, sabe?

Durante o ano todo, que por
sinal passa demasiadamente

rápido, nós muitas vezes deixa
mos de realizar alguns projetos,
coisas que temos vontade de fa
zer pela boa e velha desculpa do
"não tive tempo".

É preciso estipular metas,

sejam elas pessoais ou profis
sionais. Colocar no papel, de
verdade, porque quando você
materializa algo no papel, fica
muito mais fácil e crível execu
tá-lo nomundo prático.

O que você realmente dese

ja para 2013?

Começar academia, aulas
de dança, trocar de emprego,
mudar os hábitos alimentares,
praticar esportes, começar um

novo cursinho, comprar um

apartamento?
As oportunidades são infini

tas, as escolhas também e depen
dem quase que na sua totalidade
de apenas uma pessoa: você. Esti

pule as suas metas, planeje o que
você realmente almeja para si.

É claro que a vida não possui
roteiros, não é feita de passos
cronologicamente ordenados
e previamente estabelecidos.
Deixe também que o inespera
do o apanhe de vez em quando,
mas não permita que isso se

torne a regra matriz da sua vida.
É preciso determinar um foco e

seguí-lo, caso contrário você se

perde e em meio a tudo, acaba
ficando sem nada.

Os dias escorrem pelos dedos,
escapando sem que você perce
ba, e quando você se dá conta,
mês que vem é Natal de novo, já
passou tanto tempo e puxa, eu
não tive tempo, mais uma vez!

Karine OcIorizzi, advogada

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 redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Regras de vida
Há certos princípios, prefiro chamá-los de re

gras, que se ajustam para quase tudo ou tudo
na vida. E o que me causa profunda ira é ouvir dos

indisciplinados existenciais críticas, por exemplo,
às hierarquias militares, à disciplina, à ordem e,

claro, ao progresso. Falo do progresso gerado pelo
suor, pelo trabalho, não o "progresso" buscado pe
los fracassados da "esquerda" que o que mais dese

jam é saquear os ricos. A turma avessa ao trabalho
o que mais deseja é boca livre, moleza ...

Bom, mas o que eu queriamesmo dizer é que aca
bei de ler um livro que pormuito tempo resisti a lê-lo:
oMaiorVendedor doMundo. O livrome surpreendeu
porque trata de regras existenciais, psicologia das dis
ciplinas humanas que tanto podem serusadas porum
vendedor quanto por um construtor de pandorgas...
Vale paramaridos, esposas, filhos, todos.

Esse livro, do OG Mandino, é um resumo de
"mandamentos" existenciais, mandamentos que se

forem seguidos por qualquer pessoa, a qualquer pes
soa levarão ao êxito, tenha esse êxito o tamanho que
a pessoa quiser ou imaginar. Um desses mandamen

tos, o que me traz hoje a esta conversa, é o sétimo:

Agirei hoje. Esse "agirei hoje" é um modo decisivo,
uma decisão pessoal que conduz ao sucesso, porque
significa que a pessoa que o proclama vai abando
nar as procrastinações, os adiamentos, o deixar para
amanhã o que tem ou deve ser feito hoje. Nadamais
prejudicial à saúde na vida que adiar tarefas, o que
costumamos fazer por três razões, e aqui sou eu a

dizê-las: desinteresse, medo ou preguiça. Quem não
der espaços em sua mente para esse trio, irá longe,
pois não ficarámuito tempo na cadeira. Imagine um
vendedor que goste de ficar sentado ... O que nos leva
ao sucesso na vida são os pés, andando; jamais o tra
seiro, sentado.Você está sentado? ...

Cônjuges
Muito das virtudes de um vendedor são as mes

mas que fazem o sucesso de um casamento. Afinal,
um dos mandamentos dos vendedores cobra-lhes
cortesias, sorrisos e dedicação ao cliente. E o que
vem a ser para um marido ou para uma mulher, a
mulher ou omarido senão um "cliente"? Fomosmui
tos gentis na hora da conquista desse cliente, mas os
bons vendedores sabem que o "follow-up', os cuida
dos de pós-vendas são indispensáveis para produzir
fidelidade no cliente e deixá-lo feliz. No casamento é
a mesma coisa. A ausência de cortesias no dia a dia
do casamento o mata. O erro está em que tanto nas

vendas quanto nos casamentos há quem pense que
cliente conquistado já era...Abra o 'Olho!

Livros
Um "religioso" oportunista, para não dizer pior,

escreve um livro e o livro se torna rapidamente
um campeão de vendas. Pudera! O livro não foi

procurado pelos "leitores", coitados, quase todos
analfabetos, o livro lhes foi "empurrado" nas mãos,
.é comprá-lo ou ir para o inferno, segundo o olhar
duro do "escritor". Pobre povo, indefeso, explorado
e a enriquecer exploradores da fé. Eu queria um

"escritor" desses naminha delegacia, ele ia apren
der a escrever ai, ai, ai em grego e no escuro ...

Falta dizer
Há um ditado que diz que "quem corre por seu

gosto não cansa"... Lembrei do ditado ao ler sobreuma
mulher que se queixava, em São Paulo, de levar duas
horas para deslocar-se de casa par� a academia de gi
nástica. Ora bolas, com esse tempo, sem sair de casa,
ela podia ser feliz e manter-se em boa forma. É só tro
car um sacrifício - inútil- por um prazer inteligente.
."

Fale conosco
".
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Futura administração
Díeter começa a desenhar o governo

EDUARDO MONTECINO

Prefeito eleito
reafirma redução de

cargos e irá definir
novo organograma
com demais partidos

dar início às mudanças.
Para a elaboração do orga

nograma; o prefeito eleito dis
se que quer se reunir nos pró
ximos dias, com os líderes dos
dez partidos da coligação, com
quem também discutirá as se

cretarias e cargos pelos quais
cada partido será responsável.
"Sempre respeitando (para a

nomeação dos comissionados)
os quesitos de economia, capa
cidade técnica, e que serão no
meadas pessoas da prefeitura -

em cargos efetivos -, ligadas aos
partidos e pessoas da comuni

dade", reforçou Janssen.
Internamente, as legendas

de apoio à coligação vencedo
ra das eleições têm feito o le
vantamento dos interessados e

recolhido currículos para ana

lisar os perfis e qualificação
técnica para os cargos, já que
colocar profissionais qualifica
dos à frente das secretarias foi
uma das bandeiras de campa
nha do eleito.

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Oprefeito eleito de Jaraguá
do Sul, Dieter Janssen (PP),

juntamente com o vice, Jaime
Negherbon (PMDB), espera
definir nos próximos dias o or

ganograma da futura estrutura

administrativa do município.
Baseando-se no modelo ado
tado pelo ex-prefeito Geral
do Werninghaus (1997/1999),
Janssen pretende -trabalhar um
modelo enxuto de cargos e se

cretarias.
"Um modelo bastante efi

ciente e que seja prático, para
que as pessoas possam com

preender como funciona",' dís-

MODELO Dieter adota como referência a gestão de GeraldoWern.inghaus

se o eleito. Como a mudan

ça na estrutura do governo
precisa passar pela Câmara
de Vereadores, Ianssen disse

que pretende definir o or

ganograma e também boa

parte dos nomes que ocu

parão os cargos do primeiro,

segundo e terceiro escalões
até o final deste mês, para em
janeiro enviar as orientações
ao Legislativo e, em seguida,

Partidos definem nomes
, .

para possrveis cargos
Para a escolha dos nomes que Segundo o presidente do PC

participarão do novo
.

governo, do B, Jean Leutprecht, a siglapos
Dieter Janssen (PP) irá contar sui boas indicações para esporte,
com a sugestão de indicados pe- cultura e turismo. No DEM, con
los partidos da coligação. forme comunicou o presidente

Até o final da semana, o PDT . da sigla Adernar Possamai, as

pretende entregar a lista de no- áreas que já contam com nomes

mes ao prefeito eleito, segundo sugeridos são cultura, esportes,
informou o presidente da sigla, administração, finanças, contro
Ruy Lessmann. "Mas estamos ladoria e diretorias do Instituto

tranquilos e não ficamos em de Seguridade do Servidor Mu
cima do prefeito como urubus", nicipal (lssem) e do Samae. Já o

declarou o presidente. Segun - PT estaria mais inclinado para
do ele, o partido teria garantido as áreas de educação e esportes,
pelo menos um cargo no próxi- contando ainda com muitos ad
mo governo e, por isso, estariam vogados, de acordo com um dos

seguros para deixar o prefeito li-coordenadores das conversa-

vre para fazer suas escolhas. ções, Leone Silva.
Da mesma forma, PT, DEM Segundo afirmou o vice-

e PC do B também têm feito prefeito eleito, Jaime Negher
levantamento de currículos e bon (PMDB), o partido, por
aguardam apenas a elaboração ser a maior legenda da aliança,
do organograma pará saber a com mais de dois mil filiados,
quais secretarias ou cargos terão possuiria nomes a indicar para
direito na nova estrutura e quais todas as secretarias. "Mas claro
nomes indicados serão aprovei- que vamos respeitar os demais
tados por Janssen. Entretanto, partidos da coligação", garan
com os perfis analisados, as si- tiu o vereador. Ainda de acordo

glas já adiantam quais seriam as com Negherbon, o PMDB teria

áreasmais adequadas de acordo uma cota em torno de três se-

cam os nomes propostos. cretarias.

R T, I O RES DA I ás II
EJA � ENSINO FUNDAMENTAL E M�DIO

compartilhe conhecimento

.SESI.ORG.8RISESIEDUCA .

\
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voce.

_. Acompanhando a constante evolução da. cidade, o Shopping
Center Breithaupt -voi crescer e se tornar ainda mais completo e

-oceneheqcnte. Sua área total construída passará 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 lojas. inclusive de

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

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

vdgas 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.
t

,

·É o empreendedorismo local contribuindo para que a nossa cidade
se desenvolva cada vez mais.

Previsão de inauguração: outubro de 2014.

Av. Getúlio Vargas, 268 I Centro I 89251-000 I Jaraguó do Sul I SC I (47) 3275 1122 I www.iaraguadosulparkshopping.com.br
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Ontem, a equipe de
transição do prefeito

,fi eleito Diêter lahssen Cpp,
"

, e" sobre as reformas do I� . "",,':
-,

'.' ."
.

..

Ginásio ArthurMüller. O
novo governo quer saber ,

como está a situação
jurídica e técnica nos dois
"casos. O presidente da ',i

comissão de transição da
, atual administração, Mario ,

Lemke, se comprometeu
em �epassar as, informa�pe�, ,r r 'i,

porte de Passageiros de Santa Catari
na e do Paraná (Fepasc). De lá para
cá, o município e a empresa Viação
Canarinho acordaram pela manu

tenção da gratuidade por tempo in
determinado. E o tempo acabou.

Agora é mais um assunto penden
te para futuro prefeito Dieter Janssen
(PP) resolver. Não bastassem as re

clamações sobre a falta de horários,
,

ônibus superlotados em horários de
pico, preços abusivos e falta dosmini
terminais agora tem a questão dos
idosos. Tudo indica que o transporte
coletivo será um dos maiores desa
fios da nova gestão.

Este caso é a prova que tudo que
está ruim pode piorar. Para melhorar
é preciso vontade política. E a po
pulação apostou em Dieter Janssen
para mudar.

'R$ 74,4 milhões

para saúde
Guaramirim, Iaraguá do Sul e
Massaranduba estão na lista
dosmunicípios que receberão
investimentos do Governo Federal

para implementar a segunda etapa do
Plano deAção da Rede deAtenção às

Urgências. AUnião repassará R$ 74,4
milhões, sendo que R$ 25,2 milhões são
para aplicáção imediata. A confirmação
é daministra-chefe da Secretaria de

Relações Institucionais, Ideli Salvatti.

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

Podia ficar pior e piorou

,

A Câmara deVereadores de Corupá ainda não recebeu da prefeitura o

projeto de lei do OrçamentoAnual (LOA) para 2013. Na proposta vão
constar os investimentos e repasse de recursos tanto do Executivo quanto
do Legislativo para o próximo ano. A LOA deve ser votada ainda neste ano.

Muitos idosos com idade inferior
a 65 anos ficaram surpresos

com a notícia de que perderam a gra
tuidade na utilização do transporte
coletivo em Jaraguá do Sul. Para a

empresa, é renda que entra. Para o

usuário, é mais um custo sobre os

baixos salários que amaioria recebe.
Mesmo sabendo que o Estatuto

do Idoso garante no Art. 39 que "aos
maiores de 65 anos fica assegurada a

gratuidade dos transportes coletivos
públicos urbanos", alguns municí
pios, como Jaraguá do Sul, tentam
instituir políticas públicas para es

tender esta garantia para as pessoas
na faixa etária dos 60 aos 64 anos.

A decisão de cortar o benefício foi
tomada em julho de 2011 pelo Tribu
nal Estadual de Justiça, a pedido da
'Federação das Empresas de Trans-

Orçamento de 2013

Os valores
Dos R$ 74,4 milhões, cerca de R$
10 milhões vêm para a região. O
município de Guaramirim vai
receber R$ 876.125,00, Iaragua do
Sul ficará dom R$ 8.837.522,40 e

Massaranduba R$ 300mil.

Destino dos
recursos
Os recursos serão destinados à
melhoria, manutenção e ampliação
do Serviço deAtendimento Móvel
de Urgência (Samu), Unidades
de Pronto Atendimento (UPAs),
assistência domiciliar, salas de
estabilização, leitos clínicos e de
Unidade de Terapia Intensiva (UT!).

FABIO MOREIRA

Futuro governo
Alguns nomes despontam na lista

para assumir os cargos do primeiro
escalão na nova administração. Um
deles é o presidente do PDT, Ruy
Lessmann, cotado para assumir
a presidência do Instituto de

Seguridade dos Servidores Municipais
de Jaraguá do Sul (Issem). Além
do pedetista, aparece o nome da
vereadora Natália Lúcia Petry (PMDB)
para a Fundação Cultural, mas a
situação dela ficou complicada depois
da aprovação do projeto de Ficha

Limpa para os cargos comissionados.

Em Jaraguá do Sul
A Lei do OrçamentoAnual (LOA) para 2013 já está no Legislativo
jaraguaense. Os vereadores devem apontar algumas emendas na proposta.
Uma delas será a dos parlamentares Justino Pereira da Luz (PT) e Jean
Carlo Leutprecht (PCdoB) (foto), com o direcionamento de recursos

�

para a construção de um campo de futebol no bairro EstradaNova.

PT deve
ficar com três
Amanhã, a comissão do PT e a

coordenação do governo Dieter
Janssen (PP) se reúnem para definir a
participação do partido no primeiro
-escalão. As lideranças petistas garantem
que ficarão com três secretarias.

Não nega e

nem confirma
o presidente do Pp,Ademir Izidoro, não
confirma o fechamento do acordo com
os petístas, Mas, também não nega.
Segundo ele, não houve nenhuma
confirmação da quota de cada partido.
Izidoro lembra que a proposta é reduzir
o número de cargos comissionados.

Mudanças em 2013
As mudanças no comando da nova gestão do prefeito reeleito
Luiz Carlos Tamanini (PMDB) devem ficar para 2013. Lideranças no
governo afirmam que nesteano vai permanecer tudo como está.
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Bananaestá

compreço
de banana'

Superprodução faz com que agricultores
comercializem a fruta abaixo do custo

CORUPÁ
Natália Trentini

Diante da superprodução de
banana em todo o País, os

produtores estão enfrentando
uma crise severa que se reflete

principalmente na desvaloriza

ção do preço da fruta. Em Corupá,
município responsável por 22,6%
da produção no Estado, a situação
não é diferente.

.

De acordo com a diretora ad
ministrativa da Associação dos
Bananicultores de Corupá (As
banco), ElianeMüller, fatores cli
máticos anteciparam a safra em
Santa Catarina, coincidindo com
o pico de produções em outras

regiões do Brasil.
"A banana é produzida em cli

ma tropical, aqui temos o clima

subtropical. Um cacho de banana

que demora seis meses para ser

cultivado aqui leva 11, já que o frio
acaba inibindo a produção. Este
ano -tivemos um clima seco, que
adiantou a safra. Todos os Estados
estão produzindo banana juntos",
explicou Eliane.

Com isso, o município atingiu
o pico de produção já em setem

bro, o que normalmente acon

teceria apenas entre os meses de
novembro e dezembro. Os efeitos
recaem diretamente no bolso dos
bananicultores. A caixa de bana
na de 21 kg, que tem um preço de

produção deR$ 5,5, está sendo co
mercializada emmédia aR$ 3.

A grande quantidade do pro-

Este ano tivemos
um clima seco, que
adiantou a safrao
Todos os Estados
estão produzindo .

banana juntos.
Eliane Müller,
daA5banco

duto no mercado provoca o acú- ,

mula debanananaspropriedades,
tomando necessário até mesmo o

descarte da fruta. "Essa é uma das
maiores emais bonitas produções
que já tivemos, uma banana clara
de bom calibre. Com essa situ-

ação, o produtor está tendo que
descartar o seu melhor produto",
comentou a diretora.

Produzindo banana há 31

anos, Aldo Gaedke, 59 anos, está
em uma situação estável diante
da crise devido a sua experiência
na agricultura. "A gente tem que
pensar não só no melhor. Per
cebemos que nesse inverno não

teve geada, que a produção esta

va boa e já estávamos preparados
para uma grande produção, mas

'"' tiveram produtores que nunca

esperavam isso", comentou.
Segundo Gaedke, a caixa da

banana vendida hoje abaixo do
valor de produção já chegou a ser

comercializada a R$ 16. Agora,
o produto sai da lavoura apenas
para justificar os investimentos e o
excesso acaba virando adubo. "Há
três anos não tínhamos nenhuma

crise, o preço estava segurando,
mas hoje a produção está muito
boa em vários lugares, émuita ba
nana", ressaltou o agricultor.

Mesmo com a desvalorização,
o preço no mercado permanece
igual. Segundo Eliane o valor do

quilo que fica em tomo de R$ 0,19
para os agricultores, chega ao con
sumidor final emmédia a R$ 0,90.
"Só que a gente vai ao mercado e

o preço sempre está ali, não baixa
nunca. Se baixasse a procura iria

aumentar", criticouGaedke.
Em Corupá, 750 famílias so

brevivem com a produção da ba
nanas e as propriedades somam

cerca de 5,5 mil hectares de área
cultivada. A crise reflete 'também
no mercado da cídade, que de

pende especialmente do consumo
dos agricultores. '�produção tem

um poder econômico aqui, estan
do a banana em crise isso reflete
no comércio local", disse Eliane.

EDUARDO MONTECINO

USO Aldo disse que o excesso da P!"odução está sendo aproveitado como adubo

,lUtern,ativaf§

Momento para pensar em soluções
Outra medida que poderia

melhorar a situação dos bana
nicultores é cooperativismo,
diminuindo a distância entre

produtor e consumidor final.
"O problema de todo o agricul
tor é vender o seu produto, cul
tivar eles sabem muito bem",
explicou Eliane. Com a união,
seria possível a venda direta da
banana, melhorando o preço
obtido pelos produtores.

De acordo com a diretora ad
ministrativa da Associação dos
Bananicultores de Corupá (As
banco), Eliane Müller, é preciso

zenamento por um longo perí
ado, ocasionando o descarte do
excesso dessa produção.

Para resolver a situação, se

ria importante que o município
contasse com número maior de

empresas de produtos deriva
dos. "Uma meta é ter aqui uma
fábrica de farinha de banana,
que é uma substituta da farinha
de trigo e pode ser armazenada",
comentou Eliane.

torcer para que a crise passe e

os agricultores possam respirar.
Mas a situação também deve
servir como impulso para o de
senvolvimento de soluções.

Diferente de outras frutas, a
banana é altamente perecível,
o que torna impossível o arma-

Informa abertura de processo seletivo

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC
.' .através do site WWW:J�lªJi.S!�sc�ç_Qm.,br ícone Trabalhe Conosco
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Pelo Mundo

1965

O Oruaeíro Novo
No dia 13 de novembro de 1965, foi estabelecido o Cru

zeiro Novo como o padrão monetário brasileiro. Até então,
o Cruzeiro vigorava como moeda nacional, mas perdeu
valor por causa da inflação e da instabilidade econômica e

política. Um Cruzeiro Novo valia o mesmo que mil Cruzei
ros. As novas cédulas entraram em circulação gradualmen
te, na década de 1970. Também foram criadas moedas de I,
2,5, 10,20 e 50 centavos. O Cruzeiro Novo circulou até 14
de maio de 1970. Depois, o Cruzeiro voltou a ser o padrão.
nacional. O presidente do Brasil, na época, era Costa e Silva.

1985

Vulcão na Colômbia
Em 13 de novembro de 1985, o vulcão Nevado DelRuiz
entrou em erupção e causou amorte de cerca de 23mil

pessoas, naColômbia.A avalanche de lava cobriu a cidade de
Armero, emTolima, no sudoeste do país. O desastremarcou
a história colombiana, pois dizimou quase toda a população,
que na época era de 29mil habitantes. O vulcão, de 5.389
metros de altitude, possui neve no cume e ainda está ativo.
Atualménte, o ObservatórioVulcanológico ySismológico de
Manizalesmonitora as atividades do vulcão e, em junho deste

ano, foi emitido um novo alerta de erupção.
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Personagem histórico

Henri Cartier
Bresson

Nascido em 22 de agosto de 1908, em

Chanteloup-en-Brie, na França, Cartier-Bres
son foi uma figura importante para o fotojor
nalismo. Ele ganhou a primeira câmera fo

tográfica ainda quando criança e, a partir de
então, desenvolveu o talento e a curiosidade
sobre as imagens. Durante a Segunda Guer
ra Mundial, foi capturado, mas, na terceira
tentativa, conseguiu fugir do campo de pri
sioneiros. Mais tarde, uniu -se à Resistência
Francesa para lutar por liberdade. Em 1947,
ao lado de Robert Capa, BillVandivert, David
Seymour e George Rodger, fundou a agência
fotográfica Magnum. O seu olhar e sensibili
dade o destacaram nos trabalhos publicados
em várias revistas do mundo. Henri Cartier
Bresson morreu em 2 de agosto de 2004, na
cidade de Montjustin, na França

A invenção do e-maãl
Em tradução literal, "e-mail" ou "eletronícmail"
significa correio eletrônico. O termo e o conceito
foram inventados pelo norte-americano Ray
Tomlinson, na década de 1970. Na época, ele
usou aArpanet, a rede de computadores que
deu origem à Internet, para enviar e receber
mensagens. O software usado chamava -se
SNDMSG, também criado por Tomlinson.
Todos os endereços contêm uma "@" (arroba)
entre o nome do usuário e o provedor.
Em inglês, o termo significa "at", ou "em".

1975

Sede para os escoteiros
Em-novembro de 1975, o jor

nal O Correio do Povo publicou a

notícia intitulada "Escoteiros em

ação para construir sede", O texto

começava com "Segundo o Presi
dente do Grupo de Escoteiros la
coritaba desta cidade, empresário
Rolf B. Hermann, está se desen
volvendo uma campanha pelos
próprios meninos-escoteiros que
visa colher subsídios para a futu-

ra construção da sede própria do

Grupo". E terminava com "O Pre
sidente do Grupo Escoteiro Iacori
tiba, mostrando seu interesse pelo
sucesso da campanha, determi-

"Cnau que sua empresa, arroce-

rias Argi" fizesse a doação de um
milheiro de tijolos, esperando-se
que as pessoas consultadas proce
dam damesmamaneira, receben
do bem aos garotos escoteiros".

Acompanhe as

sessões da Câmara
de Vereadores de

, Iaraquá do Sul.
Todas as terças e

quintas-feiras, a
partir das 18h.
Ou assista pela rll,
no canal 27 da Net.
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Barro

E por falar
em arte ...
Exposição encerra projeto de alunos

de cerâmica de Jaraguá do Sul
s aulas duraram
seis meses. Tem

po suficiente

para o ceramista

Rogério José Hre
zuck colocar em

prática o projeto "E Por Falar
em Barro". Divididos em dois

turnos, 15 alunos trabalharam
a argila disforme do início,
transformando-a em uma obra
de arte. O resultado das aulas
ministradas pelo artista está

exposto à visitação pública até
dia 14.

Natural de Mafra, Rogério
entrou no mundo da cerâmica
há 15 anos. Com a experiência

acumulada nesse período o ar

tista busca através do projeto
"E Por Falar em Barro", fomen
tar talentos e estimular o gosto
pela arte nas pessoas. "Esta é
a segunda vez que realizo essa

oficina de cerâmica. A ante

rior, com o mesmo tema, foi
em 2009. O bacana é que além
de ensinar meu ofício aos alu

nos, estimular esse gosto pela
arte cerâmica, muitos acabam
desenvolvendo uma segunda
atividade como alternativa de

renda", revela.
Com o encerramento do

projeto, que contou com o

apoio do Fundo Municipal de

MOLDANDO

Rogério José
Hreczuck
mostra
como tratar
a argila na

confecção
de obra no

ateli�r que
montou há
sete anos

Serviço
O quê: exposição de trabalhos em cerâmica realizados no projeto
(IE Por Falar em Barro"

Quando: 10 a 14 de novembro, 14h às 17h e 19h às 21h
Onde:Atelier 507 - ruaVenâncio da Silva Porto, 507 - Vila Lenzi (pró
ximo ao novoAngeloni) - Iaraguá do Sul

Quanto: grátis

FOTOS ARISTON SAL JUNIOR

Cultura e Fundação Cultural de
Jaraguá do Sul e foi realizado
no próprio Atelier 507, Rogério
inaugurou a exposição com um

vernissage, que aconteceu no

dia 9, para convidados. "Todas
as peças estão aqui no atelier.
Entre os dias 10 e 14 a comuni
dade pode vir aqui conferir os
trabalhos", informa.

curso de curta duração, mas o

suficiente para conhecer a ar

gila e me apaixonar pela ma

téria'" confessa. Logo depois
iniciou outro curso com Dilma

Oppermann, na Scar, e _ dessa
vez o contato foi com os esmal
tes cerâmicos. Após adquirir
um forno elétrico para cerâ
mica e com ajuda de livros im

portados continuou os estudos
e pesquisas por conta própria.
"Quando comecei a dominar a
técnica alguns amigos come

çaram a ver meus trabalhos e

querer aprender. Foi assim que
comecei a dar aulas, passando
meus conhecimentos ainda em

um pequeno espaço, a lavan
deria da minha casa. Só depois
de dois anos abri o atelier para
minsistrar cursos para o públi
co em geral".

Com sete anos de ativida

des' completos em setembro,
o Atelier 507 já recebeu 76 alu
nos. "Alguns estão comigo des
de o começo, como a Mariléia

Rengel e Rodivana Kõhntopp",
que recebeu recentemente o

prêmio n� "Coletiva de Artes
Visuais de Iaraguá do Sul", pro-

.
movido pela Associação Iara
guaense de Arti§J&s Plásticos

(Ajap), com uma peça produzi
da nas aulas livres do atelier.

Apaixonado pela argila

Ceramista há 15 anos, Ro

gério José Hreczuck teve seu

primeiro contato com a argila
em um curso básico com a pro
fessoraMarisa Piazera. "Foi um

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

Previsão do Te:mpo
.

Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora .

Canoinhas
.. Â
13° 18°

São Miguel
do Oeste
.. Â
13° 26°

Chapecó
.. Â
13° 24°

Joaçaba
.. Â
130 21 °

Declínio de
temperatura
Namadrugada e início da
manhã há condições de
chuva noVale do Itajaí,
Litoral Norte e Planalto
Norte. No decorrer do
dia, o sol aparece entre
nuvens em todas as regiões.
Temperaturamais baixa na
madrugada, com chance
de geada fraca nas áreas
altas do Planalto Sul, e em
elevação à tarde.

Instável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

Nublado Chuvoso Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Sul-Sudoeste 8km/h 89
• 9h Sul-Sudoeste 7km/h 87
• 12h Sul-Sudeste 12km/h 71
• 15h

.

Sudeste 12km/h 59
5mm

90%• 18h Leste-Sudeste 12km/h 55
de possibilidade

• 2-1 h Leste-Sudeste 8km/h 67 de chuva.

Humor
Prova de leite
A professora chama o Joãozinho e diz:
- Joãozinho, cite cinco coisas que contenham leite.
- É pra já, professora. Um queijo, um iogurte e três vacas.

udoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

C
lftl
C>t
:=
-

C
cn

MINGUANTE 7/11

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

SEXTA
MíN: 13°C
MÁ)(: 25°C

Blumena
.. Â
15° 23°

i '

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁ)(: 23°C

Rio do Sul
.. Â
14° 29°

iaquim
"Â
9° 19°

14°C

21�C QUINTA
MíN: 13°C
MÁ)(: 24°C

-:
Casaco

leve para a

temperatura
amena.

m Fr ncisco o Sul
• Preamar
• 2h28: 1,8m
• 15h26: 1,5m
• Baixamar
• 6h45: 0,4m
• 19h29: O,1m

taj
• Preamar
• 1h16: 1,2m
• 14h01: 1m
• Baixamar
• 9h06: O,2m
• 20h47: O,1m

Aorianõpolis
• Preamar
• 1h19: 1,2m
• Baixamar
• 9h02: O,2m
• 20h21: O,2m

• NOVA 13/11

CRESCENTE 20/11

Tábua
das marés 'mbítuba

• Preamar
• 1h11: 0,7m
• Baixamar
• 13h30: O,5m
• 20h09: Om.

CHEIA 28/11

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Viaja pelo prazer de conhecer outros lugares
2. Flexível, dobrável
3. Hábito nocivo / O fim do ... retiro
4. O sentimento oposto ao amor / Ser publicado, difun':

dido
5. Pronome pessoal da segunda pessoa do plural I

(Med.) Febre intermitente que se repete no terceiro
dia, deixando intervalo de um dia entre os episódios

6. O paisagista Burle (1909.,1994), considerado um dos
melhores do mundo / A combinação de uma prepo
sição com um pronome demonstrativo

7. Expelir pela boca o comendo gástrico
8. Gemido, lamento / Um dos mais conhecidos apare

.

lhos portáteis para reprodução de música, vídeos,
etc.

g. A atriz e apresentadora Alice, de uCidade de Deus" J
Ministério de Minas e Energia

10. (Fig.) Quem cumpre mecanicamente as ordens re

cebidas / Aquele que mantém a promessa
11. Instituto Superior de Agronomia / História inventada

para iludir outras pessoas
12. As partes da mucosa bucal que cobrem as raízes

dos dentes
13. Lugar em que se conservam os despojos dos de

funtos.

VERTICAIS
1,. O pai da mãe, na linguagem infantil / Refúgio
2. Levemente molhado I Qualquer doença transmitida

, por microrganismo patogênico
3. Atitude de hostilidade em relação a determinada cate

goria de pessoas I Leque, ventarola
4. O osso mais extenso da bacia / Companheiro fiel/Os

extremos de... Galápagos
6. (Ingl.) Sigla de Search Engine OptimizatiO(J, conjunto

de estratégias para otimização de sites J Intestino
animal/Abreviatura de física

6. O tântalo, em qufmica / Que, em uma série, vem de

pois de outros cinco / Vagem de uma planta hortense
1. Preparar o medicamento prescrito em receitai Obser

var com prazer
8. Arrepiar I Jogador de futebol argentino, um dos me

lhores da atualidade
g. (Bof.) Inflorescência (capitulo) característica da famí

lia das compostas / Mulher formosa.

,I� I/t,l I' J 'ij </',' II I' J
I
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FOTOS REPRODUÇÃO

c mque
e

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Você vai amar a
hora do cafézinho.

3275.1403

It bag para iPhone

I

Semana passada postei sobre
uma capinha para iPhone
super fofa que está bombando
na Internet e recebi vários
emails de leitoras agradecendo
o post. Como eu sei que vocês
também amam esse tipo de

novidade, não poderia deixar
vocês de fora, não é, meninas?
De uns tempos para cá é difícil
você encontrar alguém que
tenha o iPhone e não tenha
uma capinha super estilosa
para vesti-lo. É isso mesmo,
vestí-lol E não estou falando

daquelas "meínhas" que vocês
guardam o telefone não, mas
sim de capinhas cada vez
mais fashionistas e divertidas.
Aliás, quando mais chamativa,
melhor. E a bola da vez é
uma capa em forma de bolsa,
daquelas que você coloca o
telefone dentro e sai com ela à
tiracolo. Uma verdadeira graça,
eu tenho e adoro.Amarca é
Cliché e pode ser encontrada
tanto no Ebay quando no
Mercado Livre.
Perfeita para quem
gosta de sair de casa levando
apenas o telefone.

o
Sou o tipo de pessoa que tem um cabelo complicado, do
tipo "ondulíso" onde a raiz é ondulada e o restando é liso.
Dá pra entender? Pois é! O fato é que como todamulher -

que nunca está contente com o cabelo que tem - eu vivo

querendo mudar. Aliás preciso dizer que tenho fases, agora
mesmo estou nummomento de querermeu cabelo mais
liso - acho mais prático pra cuidar no verão - portanto, fiz
uma escola inteligente nele. Confesso que gosto muito,
meninas, pois além de domar minhas madeixas, dá uma
super hidratada e não preciso passear com o secador a
tiracolo. Mas também tenhomeumomento ondulado,
onde fico louca pra sair de casa numa vibe Gisele.
E eu sei, que assim como eu, outras de vocês também

passam por isso, seja naTPM, em um dia de bad hair, ou
em algum outro momento. A verdade é que isso não vai
mudar nunca, não é? Então, pensando nisso enquanto
ficava umas horinhas na Illuminé fazendo minha escova,
eu conversei com oAle sobre esse assunto, e na hora surgiu
o post: liso ou ondulado? Segue então diquinhas práticas e

boas de produtos e procedimentos que ajudam seu cabelo
a ficar do jeitinho que você quer.
Para quem quer cabelo liso:Vapo Fusion e Escova

Inteligente. Se você já tem o cabelo mais ou menos liso a

dica pra proteger o fio e ajudar a deixá-lo bem domesticado
é o Termo Repair (da I'Oreal) e você usá-lo junto com a

linha de shampo Liss
Ultime ou o Real Control
da Redken.
Para quem quer cabelo
ondulado: escova
modeladora e baby liss.
Já quem tem o cabelo
ondulado e quer darum

up pode usar a linha Fresh
Curls da Redken. É só

aplicar o mousse + creme

de pentear que o efeito é
incrível. Dependendo do
cabelo, omousse já dáum
bom resultado.
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Bom dia!
Hoje é terça-feira, dia mun

dial da gentileza. Eita coi
sa boa! Fim de ano chegando,
sola pino,mulheres bronzeadas
e muitas confraternizações. As
sim começamos mais uma co

luna social de hoje. Vamos que
vamos! Antes uma frase para
refletir: Feliz é aquele que vê a

felicidade dos outros sem ter in

veja. O sol é para todos e a som
bra para quem merece.

Trocaram
idade
São homenageados pelo
aniversário, comemorado
ontem, dia 12, Juliana Correia,
Camila Dalagnolo e Zinho
Tomio. Tim tim para vocês.

AMIGAS
Geni Dal-ri,
esposado
presidente
do Beira

Rio,Odenir
Dal-ri, e
Janice

Kumlelm,
esposado
Tenente
'Coronel

Rogério Luiz
Kumlelm,

sexta-feira,
no Baile do

Beira Rio

l:..ab€Jl'lJJormiO
,k.ellZi

Sofia
o bancário Ioel e sua esposa
Deise Basegio Luclanann
ainda estão distribuindo
mimos e chocolates. Nasceu
no último dia 21 de outubro
a primogênita do casal. A

gatinha recebeu o nome de
Sofia Basegio Luclanann.
Os amigos mandammuitas
felicidades para a família!

Ideia
Que tal ter aulas de dança
grátis ao ar livre, todos os

dias, sempre após as 18h,
no antigo palco da Praça
Ângelo Piazera? Além de

queimar muitas calorias,
faz bem para o corpo e

alma. Algum professor
se habilita?

(47) 3055-0878

ISO 9001
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Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br
FOTOS MAURICIO HERMANN

�SP�oo
Troféus e Medalhas

�3""",,,�"75-4044

COQUETEL Pâmela Tomasi foi conferir
o coquetel de inauguração da Lez a Lez,
quinta-feira, em Balneário Camboriú

Jonathan & Kátia
Os amigos e leitores assíduos da coluna Jonathan Titz e

, Luiza Schoppping, domingo curtiram dia especial, em torno

de mais um mês de aniversário de namoro. E viva o amor!

'Garage'
Amanhã a esquina mais concorrida de nossa terrinha

promete agito e dos melhores. A famosa 'Garage', que ferve
normalmente, tem motivo duplo para tal: quarta-feira
é véspera de feriado nacional e o frege tem a presença

, garantida do "cacique americano".

FOREVER LIVING
PRODUTOS NATURAIS

47 3370-8820

- Nas rodas
• o empresárioMartin
Werninghaus já prepara .

.

o tempeso dà"chlirrasl.'·
"

.

,

e as loiras geladas para
"bebemorar" com os

amigos, no próximo dia 23
de novembro, a idade nova.

• Mais um novo casal
. destaque é Ricardo Silva
e Bia Soares, que estão
no maior Iove, Ela não
perde um jogo do amado
e o status do Facebook
de ambos já está com
relacionamento sério. Aí

,

'não temna(li'·,''.
.

.'1"'

de enrolação. Rolou
e é pra valer!

• Depois de longa data,
sexta-feira tive um tete-a-

o

tete qom.a g.ueric;la Sandra.
"l?açoca' tl;rSilvat.Ela está

"

solteira, feliz 'e de bem
coma vida.

Degustação
Na quarta-feira à noite os

amantes do bom paladar
poderão mergulhar no
empolgante universo de

queijos, frios e vinhos, durante
movimentada degustação, na
concorrida Mercearia Dona
Rita. O valor do convite será R$
70, sem restrição ao consumo

de bebida. Que saber mais?

Ligue 3084-3012.

Todo dia uma
Da série morro e não vejo
tudo: rola na Internet

informação sobre um recall
de ração para gatos que causa

problemas renais nos EUA.

FOTOS MAURICIO HERMANN

PRESENÇA O presidente daMarisol
Gillliano Donini e sua Rafaela Teixeira

Moraes, nos corredores da Scar

S :NRHVEST
Empres� genuinamente CATAftlNENSE atua há 20,an05 com
EMPRESTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUBLICOS

ISem consulta ao SPC/SERASA
ICréditos com excelentes taxas
ISem oobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

.Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985
,

0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO

.':A Unda Soraiah. ,

Saritôs arrasou com seu

corpaço bronzeado, no
finde, na orla daPraia
de Gravatá, arrancando
suspiros. Ai, ai...

.1yo,:PJóximo dia 2 de '

dezemijro, ndrian'inho-'li

Iunkes 'promove no
PavilhãoMunicipal
deEventos o 5° Car
Shaw. Um desfile de
CarrosAntigo», Motos,
Caminhões, Desafio
Internacionai de Som .

Automotivo e muitas
outras atrações.
Agendem.

• Devido à chuva
do último sábado,
a Stammttscn 'de
Massarandubafoi
adiada para o dia
24 de novembro.

. • A dupla Bruno &
Dionatas, revelação do
sertanejo, estampa a

capa daRevista Nossa
Weekend, do próximo .

fim de semana.

• Não abandone
seu cão.

• Com essafui!

BELA

:trernanda Bogo
Marcatto abre
lindo sorriso

sábado,na
sofisticada Epic
Concept Club

Apaixonados
Depois de quase um ano sem 'pegar' ninguém, o meu estimado
Jair Scheuer, o Seco, finalmente arrumou uma namorada e agora
está em altos laves com sua amadaMayara.

Cheers Irish
Muitos são os elogios e os comensais de bom gosto e paladar
apurado chegam a suspirar com os pratos elaborados pelo
Restaurante Cheers Irish Pub, em Corupá. Dizem que o dono do

pedaço, Rafael Borges, trouxemuita bagagem europeia e sempre
dá um tempero especial, de sofisticação e beleza. E o resultado
dos pratos é uma delícia, surpreendente e belo! Vale conferir!

Às vezes, só uma mudança de

ponto de vista é suficiente para
transformar uma obrigação
cansativa numa interessante

oportunidade.
Albert Flanders
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Daniel Medeiros
Graduado em Comunicação Social -

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

Crítica de cinema

"Um alguém apaixonado"
Principal nome do cinema iraniano, o

cineasta Abbas Kiarostami ("Gosto de
Cereja") recentemente resolveu sair do seu

país de origem e explorar o mundo. A pri
meira parada foi na Itália, onde rodou "Có
pia Fiel", em 2010. Agora é a vez de o diretor
expor seu estilo cinematográfico no Japão. O
país oriental é palco e personagem do novo e

intimista longa de Kiarostami, "Um Alguém
Apaixonado" (Like Someone in Love).

Escrito pelo próprio diretor, o roteiro
acompanha uIh dia na vida de uma prosti
tuta (Rin Takanashi, lindíssima), começan
do quando ela é convencida pelo "patrão" a
aceitar um trabalho envolvendo um simpá-"

tico velhinho (Tadashi Okuno) que mora fora
"

da cidade. É claro que .isso é só o começo da
trama, que ainda envolve um namorado ciu
mento qu�, deseja cont!ol� a protagonista
(Ryo Kase) e alguns segredos do passado.

Apresentando u�'n ritmo bastante lento,
'

o cineasta toma o tempo necessário no de
senvolvimento das ações, corno se cada cena

'"

fosse um filme separado. Sendo assim, cada como forma de, talvez, não quebrar o encan
sequência é explorada à exaustão, utilizando to provocado pela atriz.
de maneira extensa tanto os diálogos quanto Nos' quesitós técnicos, "Um alguém apai
os silêncios. E éprincipalmente nos silêncios xonado" 'se mostra impecável. Seja na dire
que Kiarostami melhor desenvolve os seus ção de arte (com o apartamento abarrotado
personagens, como o olhar da protagonista de livros), na fotografia (onde Tóquio é vista
dentro do táxi - fitando sua avó do lado de através dos reflexos nos vidros dos carros) e

fora - ou o fato do cliente ficar tão preocu- no design de som (que une diversos ruídos na
pado e se importar tanto em cuidar da garo- cena final para ampliar a angústia dos perso
ta - algo que 0'0 diálogo final com a vizinha nagens), tudo é utilizado de maneira primo
até apresenta uma possível explicação, mas, rosa. Já as idas e vindas. do roteiro, principal
obviamente, sem entrar em muitos detalhes. mente no terceiro ato, 'e o mencionado ritmo

E é interessante notar a construção de, lento da narrativa acabam prejudicando um,
quadro' feita pelo diretor, que parece gostar pouco o resultado final.
de "esconder" certas informações do público Ainda assim, trata-se de um belo filme,
- corno a cena inicial corri um plano aberto e digno "da filmografia de um grande cineasta.

, o som de urna pessoa falando, sem que essa ,;" ' li
"

«»
u

pe�soa seja apresentada inicialmente -jlus- Direçõo:Abbas
'

trando assim a áurea de mistério que envolve
"

Ki,flros(Çt1Jli
aquele universo. E a adoração de Kiarostami Elenco:Rin
por sua protagonista .é tão grande que ele faz Takunashi; Tadashi
questão de não enquadrá-la quando essa al- Okuno, Ryo Kase.
tera sua atitude ao conversar.com.o patrão-,

LADO A LADO - GLOBO· 18R
Melissa não consegue dizer o nome de seu pai e Laura fica intrigada. Zé

Maria volta para o Morro da Providência. Laura cuida de Melissa. Afonso e
Jurema fazem as pazes. Constância se orgulha de Assunção. Zenaide pro
íbe Elias de se aproximar de Zé Maria. Zé Maria pergunta por Isabel. Edgar
e Laura se reencontram no colégio de Melissa e tentam conter a emoção.
Fernando tenta descobrir algo sobre sua mãe biológica. Catarina estranha
o comportamento de Edgar. Neusinha afirma a Quequé que ela é a única
que pode salvar a companhia. Jurema conta para Zé Maria o que aconteceu
com Isabel enquanto ele estava no navio. Celinha diz ad.aura que Edgar
se manteve solitário. Edgar lembra da audiência de seu divórcio. Catarina
surpreende a todos no Teatro Alheira.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Zenon humilha Carolina. Felipe deixa a casa de Roberta no momento

em que Nando chega. Veruska confirma que as peças da Positano estão
com defeito. Nieta entrega para Carolina as roupas que pegou na Positano.
Carolina ameaça Zenon para Lucilene. Otávio leva Vânia para jantar em seu
iate. Hoberta e Nando chegam ao cais. Zénon mente sobre o que fazia no
Rio de Janeiro. Dino descobre o defeito na peça que Nieta pegou. Ulisses
ajuda Zeca a se mostrar para um empresário. Nando fica deslumbrado com
o jantar preparado para ele 'e Roberta. Dino leva a peça com defeito para
Charlô, que suspeita da sabotagem. Manoela afirma que Fábio tinha uma
amante na loja e Felipe fica intrigado. O empresário escolhe Ulisses para
agenciar. Otávio se desespera ao ver que seu iate não está no cais. Roberta
serve a poção para Nando.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Morena e Theo reatam. Lívia manda Wanda levar o contrato de aluguel

da boate nova para Antônia assinar. Russo vende Waleska antes de chegar
ao aeroporto. Leonor finge desorientação e assina o documento que Aída lhe
entrega. Bianca e Stênio chegam à Istambul. Lívia flagra Haroldo mexendo
em seu computador. Vanúbia tenta seduzir Pescoço. Lívia consegue o tele
fone de Ricardo. Morena não conta para Theo que sua casa está à venda.
Adam conta para Fatma que vai trabalhar em uma nova boate. Demir marca
um encontro com Tamar. Irina chantageia Russo por causa de Waleska. Luci
mar e Morena pensam em como irão comprar a casa em que moram. Celso
não deixa Antônia assinar o contrato que Wanda lhe entrega.
* o resumo dos capíbdos é de responsabUidade das emissoras_

ri nt

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

Tobias José

completou
três aninhos
no dia 11. O

clique é de
Leonardo
Vieira

12/11
Ana L. Colella
Angela C. Priebe

Angelika Grandberg
Antonio C. Padilha
Carmin B. Hoeft
Caroline Luciani
Debora Altine
Débora dos S. Silva
Delirio Tassi

Everson Hoegen
Felipe Boga
Fernando A. Springmann
Gabriela Kauling
Helena Maria Vieira da Rosa
Helmuth Becker
lliane Krueqer
Jaciara Kammers
Juarez A. Demarchi
Juciane Vicznevsky

13/11
Alcir dos Santos
Alécio Piovezan
Andrea L. Sporrer
Anelia E. Rux
Denilson Murara
Denise J. Pommerening
Esilda C. Campos
Fernanda Signoretti
Jane Brand . I ',I

Neide Eichstaedt
Neide Linder
Nilsete Teresinha Francener
Otília Eichinger
Paulo J. Terme
Renato J. Freiberger
Ricardo Schimidt
Schaiane J. Marquardt
Selma Pinho

Sérgio M. Melchioretto

Levino Bahr
Liliane Benke

Magrid Rahn
Márcia Rutsatz
Marileia Krueger
Marli Schroeder
Revelino G. da Silva
Sônia R. Kroegel
Tatiane todt

I ,I, I'

Amor De Alma·
rtista: Victor & Leo

A duplaVictor& Leo lança
seu novo trabalho. Com um

repertório notavelmente
maduro, o CD foi totalmente

produzido e arranjado pela .

dupla. Também conta com

aparticÍlJação da cantora
Paula Fernandes em. uma das
canções:A primeiramúsica
de trabalho do álbum carrega� .

,
' "

J ' "' lj..

o nome do disco, I�or de
, Ahpa'�. É,belíssim�,�.JeJ.P. é\
cara dnprojeio: intenso,
pra, cima e 'l:patxonéInte.
Lançada em 26 de setembro
nas rádiqs de todo o país, ar
canção já está em primeiro
lugar em várias praças.Victor
e Leo acumulammais de 2
milhões de 'Copias v�ndidas

Ónde estão as

moedas? • Joan
Garriga Bacardí
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Tirinhas

inema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:45, 19:35, 21 :30
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:10,15:50
• ARCOIRIS 2
• Ted - Leg. -14:40,16:50,19:00,21:10
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 13:30, 16: 1 0, 18:50,
21 :30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall- Dub. -13:10,18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 16:00, 21 :40
• GNC 2

-

• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:20, 15:35, 19:40
• Possessão - Leg. - 17:40, 22:00
• GNC3
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17: 10, 19: 10, 21: 1 °
• Possessão - Leg. - 13:30, 15:20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 16:00, 18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :40
• Atividade Paranormal 4 - Leg. -14:00
• GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:20, 16:30,
19:10,21:20
.GNC3
• Argo - Leg. - 14:10, 16:40, 19:20, 21 :50

.GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:00, 18:20, 21: 1 °
• O Diário de Tati - Dub. - 13: 15
.GNC5
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. - 13:45, 15:45,
• Ted - Leg. - 17:40, 19:50, 22:00
.GNC6
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 19:30, 21 :30
• Frankenweenie (3D) - Dub. - 13:30, 15:30, 17:30

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• O Mar Não Está Prá Peixe: Tubarões à Vista! (3D) -

Dub.- 13h50, 16hOO
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 18hOO, 21 hOO
• CINÉPOLlS 2
• Três Histórias, Um Destino (Estreia) - Dub. - 14hOO,
16h15,18h30,20h50
• CINÉPOLlS 3
• Frankenweenie (3D) - Dub. - 13hOO, 15hOO, 17hOO
• 007 - Operação Skyfall- Leg. -19h10, 22h10
• CINÉPOLlS 4
• Argo - Leg. -12hOOA; 14h30, 17h20, 20hOO, 22h30B
• CINÉPOLlS 5
• O Diário 'de Tati - 13h1 0, 15h20, 17h30, 19h40
• Possessão (Estreia) - Dub. - 21 h50
• CINÉPOLlS 6
• E a Vida Continua ... - 13h20, 15h50, 18h20, 20h40
• CINÉPOLlS 7
• Até que a Sorte nos Separe -14h10, 16h40, 19hOOC,
21h20C

• Coldplay Live 2012 (Estreia) - Leg. - 19hOOD, 21 h30D

A - Somente sábado (10/11), domingo (11/11)
B - Somente sexta (9/11), sábado (1 0/11�
C - Exceto terça (13/11),
D - Somente terça (13/11)

UEStGNER
GRRFiCO

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 16:00. 18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21:40
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 14:00
• GNC2
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 22:00
• Frankenweenie (3D) - Leg. - 13:30.15:30.17:30
• Frankenweenie (3D) - Leg. - 19:30
• GNC3
• 007 - Operação Skyfall- Leg. - 15:00. 18:20.21 :10
.GNC4
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub.

- 13:20.15:10
• Possessão - Leg. - 17:00.19:00.21 :20
• GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:30. 17: 15. 19:45,
21:50
• SALVA VIP

·Ruby Sparks - a Namorada Perfeita - Leg. - 14:15

16:30, 19: 15, 21 :30

Morre o ator e
diretor Marcos Paulo

o ator e diretor Marcos Paulo, de 61

anos, morreu domingo, de embolia pul
monar, em sua casa no Rio de Janeiro. Ele
era casado com a atriz Antonia Fontenelli
e pai de Giulia, de 12 anos, fruto de seu

casamento com Flávia Alessandra. Ele
descobriu um câncer no esôfago em maio
de 2011, passou por uma cirurgia e estava

curado. O velório e a cerimônia de crema

ção aconteceram segunda-feira.

Geisy passa por
cirurgias plásticas
A última de Geisy Arruda - que ficou

conhecida no Brasil após ser humilhada
na faculdade onde estudava direito por
usar um vestido curto cor-de-rosa - foram
as múltiplas cirurgias plásticas que reali
zou no dia 7. Ela mudou o nariz, fez uma
nova lipoaspiração na barriga, corrigiu
uma cicatriz que tinha nas auréolas dos
seios e ainda fez uma correção na vagina.
Geyse contou sua aventura pelo Twitter.

Gusttavo Lima reclama
dos sertanejos

Gusttavo Lima resolveu desabafar no
último domingo através do Twitter. Sem
citar nomes, o cantor semostrou revoltado
com alguns cantores de seu meio sertane

jo. "Polidez em excesso é terreno fértil para
a mágoa e para a intolerância. Música ser

taneja... Mundo de puxa-sacos bajulado
res, são como anjinhos com alma de cães!
Fal E

.

'A
'

di"( e menos... scutemaISSss. te um a... ,

escreveu Gusttavo.

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• 007 Operação Skyfall - Dub. - 18:50
• 007 Operação Skyfall- Leg. - 21 :30
• O Mar Não Está Pra Peixe 2 (3D) - Dub. - 13:50,
15:3, 17:10
• ARCOPLEX 2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40,
19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 18:00, 21 :00
• Frankenweenie - Leg. -14:20, 16:1 °
• ARCOPLEX4
• Hotel Transilvânia - Dub. - 13:20, 15:10, 17:00
• Ted - Leg. -18:50, 21 :00
• ARCOPLEX 5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 15:00, 17:00
• E Agora Aonde Vamos? - Leg. - 19:00, 21: 1 °

'llrgo" conta a história de seis diplomatas
que, em plena Revolução Iraniana,
conseguiram escapar da embaixada
americana tomada-por rebeldes e se
refugiaram na casa do embaixador
canadense. Sabendo que seria mera

questão de tempo até serem descobertos
e mortos, eles fingiram ser integrantes
da equipe defilmagens de um longa de
Hollywood. O planofoi coordenado por
TonyMendez, especialista da CIA.

Mishâliri ais inagro e pe o 1 10;3 kg, dêi a lTie�
nos do que tiriha quando começouaparticipar do quadro
"Medida Certa", do Fantástico, o ex-atacante Ronaldo Fe

nômeno aproveitou o bom desempenho em sua dietapara
brincar com seus seguidores. Em seu perfil no Instagram,
o empresário divulgou uma foto de um esqueleto deitado
tomando l.lll}sole escreveu: l�chQ q1Je emagrecidemais!

#medidacerta". Dentro dasmetas do ex-jogador está perder
mais seis quilos e seis centímetros de cintura.

,

oroscopo

CV') ÁRIES
-

I
-

CUidado com o que fala e para quem fala: manter
a discrição no trabalho pode ser a melhor fonna de
alcançar suas metas. Aposte no seu crescimento e

não fique na dependência de outras pessoas. Sua
cara-metade precisa de mais atenção. Cor: marrom.

� TOURO .

U Não conte com a ajuda de outras pessoas para
cumprir com suas responsabilidades ou poderá
desanimar. Incentive os familiares a batalhar pelos
próprios sonhos. O relacionamento a dois precisa de
mais dedicação de sua parte: invista! Cor: cinza.

l[ GÊMEOS
.

Mantenha suas atividades profissionais sob controle
para não ter que encarar imprevistos mais à frente.
Cuidado com pessoas oportunistas! Seu carisma
está em alta, aproveite para conquistar quem deseja.
Na união, sensualidade ardente. Cor: preto.

� CÂNCER
.

� No trabalho, mantenha o foco naquilo que é de sua
responsabilidade ou poderá perder prazos e se ver

em apuros. Se deseja a colaboração de colegas em
suas atividades, aprenda a confiar. O ciúme pode ser
seu pior obstáculo no romance. Cor: marrom.

11l.fÃo
UL Vai assumir novos desafios, mas deve se preparar

para lidar com tarefas mais competitivas. Confie
nos conselhos e na experiência dos outros antes de
iniciar tarefas. Com a sua cara-metade, aposte no
diálogo e evite se aborrecer à toa. Cor: creme.

YYk VIRGEM

11.f Bom dia para começar uma nova etapa em família
ou até mesmo iniciar uma reforma em sua casa. Nas
conversas do dia a dia, prefira ouvir a fazer os seus
comentários. No romance, o clima é de amor e troca
de carinhos com o seu par. Cor: tons claros.

Erin Heatherton e

DiCaprio se separam
Após o rompimento do namoro com

Leonardo DiCaprio, após 10 meses juntos,
a modelo de 23 anos insistiu que ela está
muito bem. "Eu não podia me sentir mais
bonita e estou perto de todos os meus ami
gos. É maravilhoso... ". Leonardo, que re

centemente admitiu que ainda não conhe
ceu o amor de sua vida, não perdeu tempo'
desde a separação e foi flagrado flertando
com uma série demodelos em uma festa.

11. UBRA
- A comueícação será um desafio, não acredite em tudo

que ouvir ou poderá se ver em apuros. Em famHia,
conija os enganos dos mais jovens antes que piorem.
No amor, o seu carisma está em alta! Aproveite para
fortalecer o relacionamento. Cor: laranja

m ESCORPIÃO .

I I L. Confie em seus talentos para driblar as dificuldades
na carreira. Mostre a sua disposição quando estiver
na companhia de parentes e amigos. Alguém pode
precisar muito de você. A dois, esteja mais presente,
oferecendo carinho a quem ama Cor: creme.

.. /\ SAGITÁRIO
)(..

•

No campo profissional, tenha metas em mente para
colocá-Ias em prática. Observe como seus colegas
atuam e poderá aprender com eles. Não leve tudo
tão a sério, esforce-se para relaxar! A força da sua
sexualidade vai embalar o romance. Cor: tons claros.

Y\_ CAPRiCÓRNIO

"P Confie nos seus talentos e acredite que os obstáculos
na carreira serão rapidamente superados. Não espere
tanto dos amigos, pois poderá se decepcionar. Dia
ideal para trocar confidências e conversar sobre os
seus sentimentos com o seu par. Cor: preto.

� AQUÁRIO
� Lute por suas ambições e melhore sua qualidade

de vida Confie no seu taco, pois você tem potencial
para transformar situações de risco em resultados

surpreendentes. O trabalho pode fazer com que a

paixão fique em segundo plano. Cor: vinho.

PEIXES
Fazer contatos poderá lhe trazer benefícios
importantes, como aumento de salário ou promoção.
Se estiver fora do mercado, uma chance inesperada
poderá surgir. Expresse suas emoções à sua cara
metade. Na sedução, manifeste seu desejo. Cor: bege�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 116 1 TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEM!3RO DE 2012 www.ocponline.com.br

" .,
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. ,J?"3'J

Um clique 'da visita dos alunos do 5° e 3° anos
da Escola Santo Estevão. Eles vieram conhecer
as dependências do jornal O Correio do Povo no
dia 8. Na foto também estão os professores e

a fotógTafa do OCP Marcele Gouche .

O pequeno
". .

prutclpe
Brwmo

Henrique
completa seis
meses no dia
14. Os melhores
meses de

nossas vidas!

Papai e mamãe
amam você!

t'

Jefferson Guilherme Jurck e Elizete Evangelista
completaram 10 anos de namoro no dia

31 de outubro e dia 10 de novembro casaram-se

na IgTeja Santo Estevão, no bairro Garibaldi
em Jaraguá do Sul. Felicidades!

Essa princesa
".

- e a pequena
Alice Schiessl

que completa
hoje três
meses de vida.
Alice agora
você é a razão
donosso

viver, mamãe
Adriana e o

papai Ademar
te amam

muito!

Ratigel Aquiles
Campestrini comemorou
aniversário no dia 11.

A família e a namorada o

parabenizam e desejam
muitas felicidades!

Dia 11 foi a Conflrmação
de MireUy A. F'rontório.

Parabéns!

-eflamos
.

PREPARANDO
a chegada do

CASA DI DÉ,LIA
Decoração & Presentes

47 3371-6859
facebook.com/casadidelia

R.Ângelo Schiochet, 335· Centro> Jaraguá 40 Sul se
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Benyamin
Parham Fard

benyamin@biovita.com.br o

Holanda, o país das bicicletas
�

Edifícil de acreditar, mas já imaginou umlugar onde existam mais bicicletas do que
carros ou até mesmo pessoas? Pois esse lugar
existe e se chama Holanda. O país abraçou
essemeio de transporte sustentável em sua

política, cultura e economia desde a década
de 1970, com a força de vontade de combater
congestionamentos, a poluição do ar e
melhorar a qualidade de vida da população.
Hoje, a Holanda tornou-se exemplo mundial
quando o assunto são as "magrelas", sendo

que 26% de todos osmovimentos de tráfego
em seu território são feitos sobre duas rodas.
De forma errônea, grande parte da população
mundial associa as bicicletas a atividades
de lazer, entretanto na Holanda 9 em cada
10 viagens sobre duas rodas são para ir ao
trabalho, ao mercado, à escola - ou seja, lá as

magrelas são parte do cotidiano das pessoas,
ummeio de transporte para os deslocamentos
diários. Sobre as feito ciclístico holandês,
confira alguns dados importantes:

• 40% dos alunos do ensino primário, e 75% dos
alunos do ensinomédio vão estudar de bike;

• Há investimentos constantes na criação
de infraestrutura cicloviária;

• Existem políticas públicas mais restritivas
ao transporte particular sobre quatro rodas;

• Houve redução do acesso de automóveis
aos centros das cidades;

• Foram criadas áreas livres de carros
nas cidades;

• Houve redução da velocidade máxima para
veículos automotivos em algumas ruas;

• Implantou-se cobrança de taxas elevadas
para estacionamento;

• Manutenção constante damalha
cicloviária, com 29mil quilômetros;

• Foram implantados corredores
compartilhados;

o

• Foram criados postos de aluguel, de
guarda e até sinaleiros especiais

Muito mais do que os benefícios para o bolso, os holandeses conhecem bem as consequências
positivas das bicicletas para o meio ambiente e para sua própria saúde.

DF testa ônibus elétrico
o

para a Copa de 2014
o Distrito Federal está de olho no meio ambiente e na Copa do Mundo 2014, e irá testar um
ônibus 100% movido a eletricidade. Nos próximos três meses, especialistas daUniversidade
de Brasília (UNB) e população poderão avaliar a eficiência do veículo que, além de usar fonte
de energia renovável, promete reduzir a poluição atmosférica e sonora. Fabricado na China,
onde circulam cerca de 1,8 mil ônibus elétricos, o modelo funciona com um conjunto de
baterias de 538V, que garantem ao coletivo percorrer até 150 quilômetros numa única recarga.

FOTOSDIVULGAÇÃO

EUA serão líderes mundiais
na produção de petróleo até 2020 _

Recente anúncio daAgência Internacional da Energia (AlE) prevê que os Estados Unidos se

tornarão o primeiro produtormundial de petróleo até 2020, e maior exportador em torno
de 2030, provocando uma profundamudança no cenário do setor energético. Com isso, os
Estados Unidos poderão obter sua independência energética e a autossuficiência neste setor.

G

"

BIOWASTE
Procouam.l'11o,GI»flo d. Re!lduQ,

� "

ELEMENTAR
EN!�ROII\S RENovAvelS

www.biovita.com.br

Nova lâmpada com

Ledo dura até 40 anos
Criada pela empresa norte americana Firefly, a Firefly LED é
uma lâmpada que pode durar até 40 anos, com economia de cerca
de 90% da energia usada por lâmpadas comuns para iluminar
edifícios residenciais ou comerciais. A nova tecnologia consegue
reduzir o calor que se forma ao redor da luz, através
de um dissipador de calor capaz de diminuir a temperatura
interna em 32%, prolongando assim a vida útil da lâmpada,
e acabando assim com as constantes trocas.

le II" a�frJI' :1)11,11,;�),PJ[:�U;'�,�I Il/e , ,iD;p

pjal� Ited:�illm CO
A grande resistência das empresas líderes do setor elétrico em

renovar suas concessões nos termos propostos pelo governo
federal ameaça a promessa da presidente Dilma Rousseff de
reduzir a conta de luz em 2013 e pode ter, inclusive, efeitos sobre
a política monetária. A estatalmineira Cemig já deixou fora da
lista de prorrogações três hidrelétricas que somam potência de

o

2,5 mil megawatts (MW), o que sozinha causaria impacto de 1%
na redução média da tarifa anunciada ao usuário final, que foi
de 20%. Analistas do setor elétrico são praticamente unânimes
ao afirmar que a geradora Cesp e a transmissora Cteep também
devem rejeitar a renovação antecipada e condicionada de
suas concessões. A concessionária que não aceitar a

renovação antecipada continua como empreendimento até o

vencimento dos contratos atuais, entre 2015 e 2017, cobrando
um preço maior pela geração e transmissão da energia.

Venda de OVOs

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

videomaniasc@hotmail.com I (47) 3374-1657
Rua Mal. Castelo Branco, nº 3507 Sala 02 - Centro - Schroeder

E
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Elétrica F
ESTÃO TECNOLOGIA
DA,INFO

E

Ç'i/lilO':A:····:,,��I�
47-3370-4273

47-9700-4089

www.funke.co l. rjeletrica heinz@funke.com.br
Rua Araquari, 198 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBliCA FEDERATIVADO BRASIL ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL- SCNovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.

R$ 332.48 . Juros: R$ 1,10 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 51,45

Apontamento: 227929/2012 Sacado: FERNANDOTOMIODEREm Endereço: RUA OSCAR SCHNElDER
- 153 - JARAGUA 99 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-640 Cedente: COMERCIAL HAVEG LIDA Saca
dor: - Espécie: DMI - N°TItulo: 112662167 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 246,19 - Data para paga
mento: 19/11/2012- Valor total a pagar R$327,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 246,19 - Juros:
R$1,31 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 227781/2012 Sacado: GRAFICAHüITLIDA Endereço: RUA JOSEEMMENDOEFER 1051-
JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-000 Cedente: ICONE PRE IMPRESSAO LIDA Sacador: - Espécie:DMI
- N°TItulo: 1241- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.262,02 - Data para pagamento: 19/1lI2012-Valor
total a pagar R$1.338,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.262,02 - Juros: R$ 3,78 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 228248/2012 Sacado: GUSTAVO SCHUlZ Endereço: RUA REINOIDO RAU 67 SL 03 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: Cedente: ANTONIO CARLOS MARANGONI Sacador: - Espécie: CH - N" TItulo:
182-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.540,00 - Data para pagamento: 19/11/2012- Valor total a
pagar R$2.789,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.540,00 - Juros: R$ 182,03 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228249/2012 Sacado: GUSTAVO SCHUlZ Endereço: RUA REINOIDO RAU 67 SL 03 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: Cedente: ANTONIO CARLOS MARANGONI Sacador: - Espécie: CH - N" TItulo:
190-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.600,00 - Data para pagamento: 19/11/2012-Valor total a
pagar R$3.761,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$·3.600,00 - Juros: R$ 93,60 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228165/2012 Sacado: lRICEMA LAUBE Endereço: RUA GUSTAVO GUMZ 548 - CENTRO
- Iaragua do Sul-SC - CEP: Cedente: OESA COM E REPRES LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
2536846U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 210,00 - Data para pagamento: 19/11/2012-Valor total a
pagar R$297,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 210,00 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 227305/2012 Sacado: JONAS CONSTANCIO Endereço: RUAHIIDA FRIEDEL lAFlN 433 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-275 Cedente: BVFINANCEIRAS/ACF! Sacador: - Espécie: CBI - N"TItulo:
131038032 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 881,44 - Data para pagamento: 19/11/2012- Valor total
a pagar R$1.180,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 881,44 - Juros: R$ 204,78 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,t)4

Apontamento: 228190/2012 Sacado: JOVINA IND E COM DE PROD AUM IlDA Endereço: RUA FEIl
CIANO BORrOLINI 62 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-180 Cedente: GLUCOSUL COM DE DOCES
E AUM IlDAME Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 78982-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
775,00 - Data para pagamento: 19/11/2012-Valor total a pagar R$855,92 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 775,00 - Juros: R$ 2,06 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 227907/2012 Sacado: KIKOWCADORADEMAO DEOBRALIDA Endereço: RUADACO
ABE S/N - TRES RIOS DO NORTE - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-055 Cedente: COMERCIAL SANTO
ANTONIO lTDA - EPP Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 60614 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
360,00 - Data para pagamento: 19/11/2012- Valor total a pagar R$446,69 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 360,00 - Juros: R$ 0,84 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 228082/2012 Sacado: MAR! & TACI COM DE MEDICAMENTOS E PERFUM Endereço:
RUA EURICO DUWE 2322 SL Ol - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-000 Cedente: CERVOSUL DISTRIBUI
DORA DE MEDICAMENTOS LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 001110254 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 267,63 - Data para pagamento: 19/1112012-Valor total a pagar R$347,47Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 267,63 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 227429/2012 Sacado: MARIOZAN EVANGEUSTA GONCALVES Endereço: RUA JOSE VI
CENZI 228 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-240Cedente: EBERSONALEXANDREDACOSTAME Sacador:
- Espécie:DMI - N°TItulo: 467BIL003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 698,53 - Data parapagamento:
19/1lI2012- Valor total a pagar R$795,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 698,53 - Juros: R$ 2,09
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 227433/2012 Sacado: MAR!OZAN EVANGEUSTA GONCALVES Endereço: RUA JOSE VI
CENZI 228 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-240 Cedente: ALC QUADROS E ESTAMPAS LIDA Sacador: -

Espécie: DMI - N'Titulo: 1568BIL001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 540,93 - Data parapagamento:
19/1l/2012- Valor total a pagar R$637,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 540,93 - Juros: R$ 1,98
Emolumentos; R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64 \

Apontamento: 228087/2012 Sacado: MARI'EX IND E COM DE ART DO VST Endereço: R URUGUAI 77
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente: COSTA RICA IMPORrADORA E EXPORrADORA DE
Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 000386/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.324,32 - Data para
pagamento: 19/11/2012-Valor total a pagarR$4.417,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.324,32
- Juros: R$ 20,18 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 228221/2012 Sacado: MARTEXIND E COMDEARTIGOSDOVESTL Endereço: RUAURU
GUAI 77 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-230 Cedente: TEXTILWALFRAN MENEGHEL LIDA Sacador:
- ESpécie: DMI - N°TItulo: 020842-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 395,00 - Data para pagamento:
19/1lI2012-Valor total a pagar R$463,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 395,00 - Juros: R$ 1,05
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228142/2012 Sacado: MARI'EXIND.E COMART.DOVEST.L Endereço: RUAURUGUAI, 77
- CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente: NANETE TEXI1L LIDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N° TItulo: 3031363U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.029,41 - Data para pagamento:
191.11/2012- Valor total a pagar R$10.294,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.029,41 - Juros:
R$197,24 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
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EDITALDE INTIMAÇÃODE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:
Apontamento: 227651/2012 Sacado: A J EQUIPAMENTOS LIDA - ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES
500 - W RAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-430 Cedente: BRlNEL COMERCIO & SERVICOS LIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 013183-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 742,50 - Data para
pagamento: 19/11/2012-Valor total a pagar R$820,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 742,50 - Ju
ros: R$ 2,72 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 227940/2012 Sacado: AFONSO PABST NEro Endereço: RUAAFONSO NAGEL, L0TE67 -

CHICO DE PAULO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-768 Cedente: DECORPISOS COMMAT CONST
I1' ME Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 1007/10804 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.586,50
- Data para pagamento: 19/11/2012- Valor total a pagar R$1.671,77 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.586,50 - Juros: R$ 11,10 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$16,27

Apontamento: 228238/2012 Sacado:AGNAIDO JOSEDIAS Endereço: RUA 1092ALVINO FWRDASILVA
314 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-875 Cedente: RADIO BRASIL NOVO LIDA EPP Sacador: - Espécie:
DMI - N" TItulo: 5139 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 320,00 - Data para pagamento: 19/11/2012-
Valor total a pagarR$410,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 320,00 - Juros: R$ 2,88 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligên.� R$ 29,65

Apontamento: 227917/2012 Sacado: BRUNO WlIllANS MORAIS SANTOS Endereço: ESTRADA ANO
BOM S/N (MAQUINAS KNISS) - ANO BOM - CORUPÁ-SC - CEP: Cedente: DANIW PEDRO MARCON
Sacador: - Espécie: CH - N° TItulo: 000019-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 8.000,00 - Data para
pagamento: 19/11/2012- Valor total a pagar R$8.333,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.000,00
- Juros: R$ 221,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$53,82

Apontamento: 226377/2012 Sacado: CHAMA DISTRIBUIDORADE MERCADORIA LIDA Endereço: RUA
ANTONIOALBERTO KLEIN 172 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-827 Cedente: BANCO PANAMERICANO
SA Sacador: - Espécie: NP - N° TItulo: 35981575 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 31.733,96 - Data

para pagamento: 19/1112012- Valor total a pagar R$45.072,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$
31.733,96 - Juros: R$ 13.264,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 228199/2012 Sacado: CONFECCOES SETA LIDA Endereço: RUA FEUCIANO BORrOU
Nl 555 - BARRADO RIO CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Cedente: POSTO PERÓLA DO
VALE LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 17793BB - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.531,02
- Data para pagamento: 19/11/2012-Valor total a pagar R$1.616,51 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.531,02 - Juros: R$ 6,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 228247/2012 Sacado: DEFASE SERVICOS ELETRlCOS LIDA ME Endereço: RUA BRUS
QUE 170 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-400 Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A Sacador: - Espécie: CT - N°Titulo: 001052384 - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 14.038,24 - Data

para pagamento: 19/11/2012- Valor total a pagar R$22.l17,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$
14.038,24 - Juros: R$ 8.015,83 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução; R$ 23,20
- Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 227824/2012 Sacado: DIFAC COM DE FERR LIDA ME Endereço: R: DONAANTONIA -

SALA02441 - NOVABRASlU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-210 Cedente:AMATOOLSCOML E._IMP
LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 030797/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 431,49 - Data
para pagamento: 19/11/2012- Valor total a pagar R$506,25Descrição dos valores: Valor do título: R$ 431,49
- Juros: R$ 2,15 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
�71

•

Apontamento: 228027/2012 Sacado: DYNAMIK DO BRASIL LIDA Endereço: AV. MARECHAL DEODO
RO DA FONSECA, 1188 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Cedente: BETACOMERCIO DEACRlUCOS
LIDA EPP Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 005076/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.562,79
- Data para pagamento: 19/1112012-Valor total a paI@!" R$1.633,77 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.562,79 - Iuros: R$ 3.12 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227954/2012 Sacado:ELENICERODRIGUESTELES Endereço: RUAJULIOGADOmLOTE
56 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-744 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0216564002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$162,92 - Data para
pagamento: 19/11/2012-Valor total a pagarR$249,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$162,92 - Ju
ros: R$1,14 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 228245/2012 Sacado: EUAS EDUARDO DA SILVA Endereço: R.JOAO JANUARIO AYROSO
915 CASA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO SA Sacador: - Espécie: CT - N° Titulo: 20017484658 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 4.812,31 - Data para pagamento: 19/1112012-Valor total a pagar R$5.252,25 Descrição dos valores: Va
lar do título: R$ 4.812,31- Juros: R$ 367,33 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 228164/2012 Sacado: FABIANA REIS Endereço: RUADOMINGOS RODRIGUES DANOVA
635 SALA 5 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: MARIAADELAIDE FWRES EPP Sacador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 99719 04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$161,83 - Data para pagamento:
19/1112012- Valor total a pagarR$230,n Descrição dos valores: Valor do título: R$ 161,83 - Juros: R$1,02
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227918/2012 Sacado: FARMACIA ESPOSITO LIDAME Endereço: AV GETULIO VARGAS
SL/4 159 - CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: JOHNMAR COMERCIO E REPRESENTA
COES LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: N139613/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 332,48
- Data para pagamento: 19/11/2012- Valor total a pagar R$442,93 Descrição dos valores: Valor do título:

Apontamento: 228143/2012 Sacado: MARIEXIND.E COMARIDOVEST.L Endereço: RUAURUGUAI, 77
- CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente: NANETE TEXTIL LIDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N° TItulo: 3030925U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 16.638,47 - Data para pagamento:
19/11/2012- Valor total a pagar R$17.094,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 16.638,47 - Juros:
R$ 388,23 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228206/2012 Sacado: MARI'EXINDUSTRIA E COMERCIO DEARTIGOSD Endereço: RUA
URUGUAI 77 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-230 Cedente: HUVISPAN IND COM FIOS r.:rr;:>A Sacador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 21480-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.477,99 - Data parapagamento:
19111/2012-Valor total a pagarR$1.550,77Descrição dosvalores: Valordo título:R$1.477,99 - Juros: R$ 4,92
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228166/2012 Sacado: PAlRICIAMACHADO Endereço: RUAFRANCISCO HRUSCKA 1022-

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-600 Cedente: FRIGORlFICO GESSNERLIDA Sacador: - Espécie:DMI - N°
TItulo: 145487/Al- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.177,59 - Data para pagamento: 19/11/2012-Va
lor total a pagar R$1.261,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.177,59 - Juros: R$ 7,85 Emolumen
tos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 227871/2012 Sacado: PIZZARIA SCHMIDDEL BONETTI LIDA ME Endereço: RUA BA
RAO DO RIO BRANCO 1000 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: GRAFICA PASUCH LIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 16415C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.400,00 - Data para
pagamento: 19/11/2012-Valor total apagarR$1.471,12Descrição dos valores: Valor do título: R$1.400,00-
Juros: R$ 3,26Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228077/2012 Sacado:RAFAELADESOUZARODRIGUES Endereço: PEDROGONZAGA345
�

- VILA NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320 Cedente: TONS & CORES INDUSTRIA E COMERCIO
LIDA M Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 077/001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.416,66 -

Data para pagamento: 19/1112012- Valor total a pagar R$1.491,16 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.416,66 - Juros: R$ 11,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 227673/2012 Sacado: SOCIEDADE ESPORTIVA JOAO PESSOA Endereço: RUA MANOEL
FRANCISCO DA COSTA 4220 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-000 Cedente: FISCHER COMERCIO DE
TINTAS E MATERIAIS A Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 13640 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 111,80 - Data para pagamento: 19/11/2012- Valor total a pagar R$190,88 Descrição dos valores: Valor
do título: R$111,80 - Juros: R$ 0,22 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 227889/2012 Sacado: SONETTIAUMENTOS LIDA Endereço: REXPEDIC FIDEUS ESTIN
GHEN 71 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: SEGALASAUMENTOSLIDA Sacador: - Es
pécie: DMI - N°Titulo: 010944321 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.065,25 - Data para pagamento:
19111/2012-Valor total apagarR$2.l50,11 Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 2.065,25 - Juros: R$ 7,57
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 227898/2012 Sacado: SONETTI AUMENTOS LIDA Endereço: R EXPEDIC FIDEUS ES
TINGHEN 71 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: SEGALAS AUMENTOS LIDA Sacador:
- Espécie:DMI - N°TItulo: 010944301-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 503,19 - Datapara pagamento:
19/11/2012-Valor total a pagar R$582,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 503,19 - Juros: R$ 1,84
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 22815112012 Sacado: THIAGOAIROSOMENEZESME Endereço:AVMARECHALDEODO
RO DAFONSECA 1188 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: BRU IMPORTACAO EXPORTA
CAO E COMERCIODEBEBIDAS Sacador: - Espécie:.EJMI - N°TItulo: 230 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$1.926,00 - Data para pagamento: 19/11/2012-Valor total a pagarR$2.002,46Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.926,00 - Juros: R$ 3,85 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$23,20 -Diligência: R$14,71

Apontamento: 227967/2012 Sacado: UPPERMAN COM pOVESTUARIO LID Endereço: AVPREFWAL
DEMARGRUBBA 5249 SL 24 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente: NOVAPELU INDUSTRIACO
MERCIO I E LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0010421195 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.171,37 - Data para pagamento: 19/IV2012- Valor total a pagar R$1.243,13 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.171,37 - Juros: R$ 3,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227985/2012 Sacado: UPPER MAN COM DO VESTUARIO LID Endereço: AV PREFWAL
DEMAR GRUBBA 5249 SL 24 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente: ORACON COMERCIO E
INDUSTRIA DE CONFECCOES LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 035236/E - Motivo: falta de

pagamentoValor:R$2.476,04 - Dataparapagamento: 19/11/2012-Valor totalapagarR$2.557,63Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.476,04 - Juros: R$ 7,42 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 228146/2012 Sacado: VANILDA KRAUSE Endereço: RUA IRMAO LEANDRO RJI 99 1640
- VILA LENZI - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-395 Cedente: FABIANA REGINA COELHO ME Sacador:
Espécie: DMI - N°TItulo: NF2637/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$132,00 - Data para pagamento:
19/11/2012-Valor total a pagar R$208,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 132,00 - Juros: R$ 0,35
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 228213/2012 Sacado:VILMA BYLAARDT HERZO ME Endereço: RUA CORONEL PROCO
PIO GOMES DE OUVEIRA 148 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Cedente: GSN GWBAL SECURITY
NEIWORK CO Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: PR96701l02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
950,00 - Data para pagamento: 19/11/2012- Valor total a pagar R$1.020,39 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 950,00 - Juros: R$ 2,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
13/1lI2012. Iaraguá do Sul (SC), 13 de novembro de 2012.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 40

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Passagem terá que ser paga
Usuários com idades entre 60 e 64 anos não
têm mais direito à gratuidade no transporte

JARAGUÁ DO SUL
.. , ..

quem tem 65 anos oumais con
tinua valendo como determi
nado pela Constituição Federal
e os que fizeram a carteirinha
antes dos 65 anos devem ir até
o ponto de atendimento daVia

ção Canarinho para retirar um
novo documento.

O diretor de Transportes
da empresa, Rubens Míssfel
dt, afirmou que a gratuidade
foi encerrada após pressão de

empresas de outras cidades do
Estado. "Sofremos pressão das
demais cidades e, pelo que nos

consta, Iaraguá era a única que
não cobrava dos usuários nesta
faixa etária", afirma o diretor.

A decisão da Viação Canari
nho de bloquear os cartões dos
usuários com idades entre 60 e

Carolina Veiga

Estão bloqueadas as carteiri
nhas de transporte coletivo

que davam gratuidade a apro
ximadamente dois mil usuários
com idades entre 60 e 64 anos

em Iaraguá do Sul. Ontem, eles
voltaram a desembolsar de R$
2,75 ou R$ 3 (no caso da pas
sagem embarcada) para ir e vir
com o auxílio do transporte pú
blico, o que não acontecia há 16
anos na cidade. Em Jaraguá do
Sul, o benefício estava em vigor
desde 1996 e foi garantido por
LeiMunicipal até 2011, quando
funcionou através de um acor

do entre a Viação Canarinho e

a prefeitura. A gratuidade para

Carro capota na Vila Lalau
ARISTON SAL JÚNIOR

o capotamento de um veículo Jetta deixou o

motorista ferido na tarde de ontem em Jaraguá do
Sul. O acidente ocorreu por volta das 15h, na rua
Domingos Sanson, no bairro Vila Lalau. O carro

colidiu na lateral direita de um Fox, que estava
parado� sinaleira, e em seguida capotou. Com o

choque, o Jetta ficou com as rodas para cima. Os
Bombeiros Voluntários e a equipe do Samu foram
cbamados para atender omotorista, que foi levado
.

para o Hospital São José. Ele apresentava alguns
cortes e suspeita de traumatismo craniano. No
Fox estavam duas pessoas. O motorista e uma

mulher grávida. Eles não sofreram ferimentos.
Assista ao vídeo do atendimento
no site www.ocponline.com.br.

64 anos foi amparada pela de
cisão judicial de 10 de outubro
de 2011 do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina (TJ /SC), em
benefício da Federação das Em -

.

presas de Transporte de Passa

geiros de Santa Catarina.

Lei Municipal
Rubens Missfeldt explica

que a Lei Municipal foi derru
bada em outubro de 2011, após
decisão do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina (TJ/SC), sob
argumento de uma alternativa

para o custeio do benefício. "A
Lei não previa quem pagaria a

conta, que até então era paga
pelos demais usuários. Foi uma
questão de justiça social", argu
mentou.

Segundo Missfeldt, até en

tão a gratuidade era mantida

através de acordo entre a dire
toria da Viação Canarinho e a

prefeitura. "Mantivemos a gra
tuidade através de um acordo
verbal com a administração
municipal. Foi uma decisão da
diretoria da empresa". A repor
tagem do OCP não conseguiu
contato com a Procuradoria

Municipal de Jaraguá do Sul.

Sofremos pressão
das demais cidades.

Jaraguá era a única

que não cobrava
dos usuários nesta

faixa etária.

Rubens Missfeldt,
dir. de Transportes

Illcêndio

Parte da história pega fogo
A casa incendiada no final de
semana na rua Barão do Rio

Branco, no Centro, pode ser

tombada como patrimônio
histórico de Jaraguá do Sul.
Parte do telhado e algumas
esquadrias foram destruídas

pelo fogo. O imóvel foi cons
truído em 1947 e o proprietá-

.

rio já recebeu a documentação
do processo de tombamento.

Segundo o arquiteto e fiscal
do Patrimônio Histórico da

Fundação Cultural, Carlos
Baratto, o dono do imóvel já
protocolou um pedido de de

molição que deve ser avaliado
nos próximos dias. "O Conse
lho Municipal de Patrimônio
Histórico deve votar, até o

final deste mês, se a casa vai
ou não ser tombada", explicou.
A construção tem caracterís
ticas típicas da região e por
isso pode ser entrar na lista de

prédios históricos da cidade.

Morte

Vítima de afogamento é
enterrada emGuaramirim

O corpo deVanderlei Felisbino, de 32 anos, foi enterrado ontem
em Guaramirim. Elemorreu domingo de manhã afogado no rio
Itapocu. A suspeita é que teria caído na água quando tentava
lavar o cabelo. Ele não conseguiu sair da correnteza. Mergulhado
res dos bombeiros foram chamados para fazer o resgate do rapaz.
A vítima era popular na cidade por fazer interpretações do cantor
Michael Jackson. Felisbino era conhecido pelo apelido "Mazo",

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

facebook.com/ocorreiodopovo

Leiliw da Prefej.tm�

Lucro deve ser
de R$ 100mil
O plenário da Câmara deVere

adores de Guaramirim ficou mo

vimentado na manhã de ontem.

Nenhuma proposta estava em

votação, mas um leilão acon

tecia na Casa. O leiloeiro per
guntava e os braços levantavam
rapidamente para adquirir um
carro, caminhão ou até sucatas

de pneus que estavam no depó
sito da prefeitura. O evento teve

o objetivo de dar um novo des
tino aos bens sem utilização. Os
lances variaram deR$ 90 atéR$19
mil. Os produtos mais disputados
foram os carros e caminhões.

A bancada anunciou o lance
inicial do caminhão tanque por
R$ 9,5 mil e, em menos de cinco

minutos, o veículo já estavavalen
do R$ 19 mil. No último instante
e com muita rapidez, Cezar Bon
siwqwi, 52 anos, arrematou o veí
culo por R$ 19.200. 'Achei o preço
justo e o caminhão vai ser muito
útil no meu dia a dia na minha

empresa de terraplanagem", disse.
O empresário explicou que o

veículo precisa de algumas modi
ficações, mas que tomam o valor

. parecido com o praticado em al

gumas revendas externas. "Vou
investir dinheiro, mas o preço que
paguei foi bom". O caminhão era

utilizado para lavar as ruas da ci
dade e deve ter a mesma função
na empresa de Bonsiwqwi.

O transformador que estava

desligado vai ter um novo uso a

partir de hoje. Ele foi adquirido
pelo empresário Hilário Mader,
49 anos, com o lance final de R$
1,4mil. Mader também levou para
sua loja o lote de sucatas de infor
mática e um pulverizador. "O lei
Ião foi bom, pois posso revender

algumas destas peças na minha

loja", destacou. Mader já partici
pou de outros eventos, mas não
escondeu o nervosismo em dar os
lances para garantir os produtos e

o melhor preço. "Fiquei nervoso
no início, mas isso faz parte da ro
tina de leilões", brincou.

Os carros foram o destaque
do evento e antes das 9h da ma
nhã já tinham sido vendidos.
Iairson Luiz CostaAlves, 40 anos,
foi um dos mais rápidos e levou

para a sua revenda de veículos,
em Fraiburgo, um Celta por R$
7,2 mil. O valor ficou dentro dos
interesses de Alves. A Prefeitura
deve divulgar nesta terça os valo
res arrecadados. com o leilão dos

produtos. A expectativa é que a

arrecadação alcance R$ 100mil,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL I 20 I TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

� ,-. . •
• -. .�f'

ORNAMENTOS Prédio do Museu EriúIid:,� Silva, na Praça Ângelo Piazera�Çent,ro deJ�, foi i1UDiinado com sÚDbolos do Natal->

}:
'. ; I';'��:�::." .;.;:';

,

.

;
Decoraçãó eSpe.eia1· ',,,, ,.

""".�-
��.ú
":/'�

-

gentes Lojistas de Iaraguá do Sul, Neivor
Bussolaro, o evento dá um novo brilho à
cidade. Satisfeito, ele destacou a participa
ção da comunidade como principal moti
vação. "A chuva não estava no script, mas
a presença da comunidade tornou a noite

perfeita", disse.
De hoje em diante, a expectativa é de

que o público compareça às demais apre
sentações e-que a programação "incentive o

consumo. Mesmo o não funcionamento de
uma das principais promessas da noite, a
máquina de neve artificial, não tiroua em
polgação de Bussolaro. "Algum problema
sempre acontece", afirmou ele, prometen
do que o equipamento voltaria a funcionar
ainda na noite de ontem.

A programação especial do Natal em

Jaraguá do Sul encerra dia 18 de dezem
bro com a apresentação do Auto de Natal,
a partir das 20h, na Praça Ângelo Piazera,
onde também foimontada a Casa do Papai
Noel. Já o comércio abre em horário espe
cial até o dia 24 de dezembro.

.
-

A noite estárnaís
c'

bonita na cidade
Evento de abertura das festividades natalinas em Jaraguá do
Sul, ontem à noite, contou com a presença de 500 pessoas

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Embaixo das marquises ou empunhan
do guarda-chuvas aproximadamen

te 500 pessoas, segundá a Polícia Militar,
acompanharam, às 20h de ontem, na Pra

ça Ângelo Piazera, o acender das luzes da

decoração especial de Natal e a chegada
do Papai Noel em Jaraguá do Sul. A apre
sentação das clássicas melodias nata

linas pelas crianças do Coral Pequenos
Vencedores emocionou o público até o

momento que a iluminação tomou conta

do espaço. O acionamento das luzes foi

acompanhado de palmas e expressões
de admiração.Iogo transformadas em de

ansiedade, que aumentava conforme se

aproximava o momento mais aguardado
pelas crianças, a chegada do bom velhi

nho, que este ano deixou o trenó de lado

para se abrigar da forte chuva dentro do
carro do Corpo de Bombeiros.

Para o presidente da Câmara dos Diri-
PEDIDO Júlia Beatris Pless foi uma das primeiras � , ,

conversar com o bom velhinho, na casa do Papai Noel
;.
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Famílias acompanham
chegada do Papai Noel

A expectativa eufórica para
a chegada do tão esperado Pa

pai Noel transparecia no brilho
dos olhos de crianças como

a pequena Ariely Zanghelini,
de quatro anos. Acompanha
da pela mãe Denise Pires, 29

anos, e pelo pai Bruno Cord, 22
anos, ela assistia ao espetáculo
pela primeira vez. Atenta a toda

movimentação, a menina só
desviou os olhos das luzes que
abrilhantam a praça central da
cidade quando o caminhão do

Corpo de Bombeiros se apro
ximou. Dele sairia o convidado
mais importante da noite: Pa

pai Noel. Ariely estava ansiosa

para conhecê-lo e, emmente, já
'

carregava o pedido de presente
para a noite de Natal; uma bo-

neca com uma coleção comple
ta de roupinhas.

Para Jair e Simoni Nunes,
pais da pequena Nicoli, de um

ano e sete meses.e do garoto
Lucas, de nove, a aproximação
das festas natalinas é uma óti
ma oportunidade para semear

nos filhos valores como o da
união familiar. Por isso, para
eles, presenciar o acendimento
das luzes e prestigiar as apre
sentações da noite, já é tradi

ção. Para Jair, a magia que o

período desperta nas crianças e

nos adultos é o mais importan
te e deve servir para reflexão.
"Mesmo se você não àcredita
no Natal, alguma coisa especial
sempre acontece nesta época",
conclui ele.

A chuva não estava no script,
mas a presença da comunidade

tornou a noite perfeita.
Neivor Bussolaro, presidente
da CDL de Jaraguá do Sul

.

Veja a galeria de imagens da
eerimônia no www.oeponJine.eom.br &
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TALENTO Coral Pequenos Vencedores emocionou o público que fpi ao evento

PROGRAMAÇÃO
/

• Programação Casa do Papai Noel:
• Dias 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 16,23 de
dezembro: 17 às 21 h

• Dias 10 a 14 de dezembro: 17 às 22h
• Dias 8, 15 e 22 de dezembro: 1 Oh às
12h30min e das 16h30min às 21 h

• Dias 17 a 21 de dezembro: 16h às 22h
• Dia 24 de dezembro: das 9h às 13h

• Inauguração das Luzes de Natal e

chegada do Papai Noel
• Data: 22/11 • Horário: 20h
• Local: Shopping Center Breithoupt

• Natal de Luz
Data: 30/11 • Horário: 20h
• Local: E.E.B. Holanda Morcellino Gonçalves

• Auto de Natal
Data: 30/11 • Horário: 19h
• Local: Sociedade Amizade

• Programações de Natal
• Data: 100 22/12 • Horário: Diversos
• Local: Confira a programação no

site: www.sesc-sc.com.br

• Auto de Natal
• Data: 7/12 • Horário: 16h
• Local: CM.E.I Guilherme Tribess

• Inauguração das Luzes de Natal e

Apresentação do Quinteto de Sopro
• Data: 5/12 • Horário: 19h
• Local: Museu Weg

• Auto de Natal
• Data: 6/12 • Horário: 19h30min
• Local: E.M.E.F. Alberto Bouer

• Auto de Natal
• Data: 6/12 • Horário: 20h30min
• Local: MARISOL

• Peça Teatral de Natal
• Data: 8/12 • Horário: 20h
• Local: Salão Borg

• Auto de Natal
• Data: 9/12 • Horário: 19h
• Local: SCAR

• Auto de Natal
• Data: 12/12 • Horário: 19h
• Local: SCAR

• Auto de Natal
• Data: 7/12 • Horário: 19h30min
• Local: E.M.E.F. Anna Tõwe Nogel
• Auto de Natal
• Data: 7/12 • Horário: 18h
• Local: E.M.E.F. Ricieri Marcotto

• Auto de Natal
• Data: 12/12 • Horário: 19h30min
• Local: E.M.E.F. Ribeirão Molha

• Auto de Natal
• Data: 18/12 • Horário: 20h
• Local: Praça Ângelo Piozera
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Será'"!
o patrocínio daChevrolet ao
Campeonato Catarinense
pode render uma boa grana
ao Juventus. Ontem, ao final
do arbitral, converseipor
telefone com o presidente
Ierri Luft. Ele estava
esperançoso em consegurr
umaboa cota para o
tricolor, que pode chegar a
50% domontante orçado
inicialmente paraa disputa.

Na rede
Uma parceria inédita na
região entre. o jornal O
Correio do Povo, o blogue
Avante! Esportes e a Irineu
Vídeo Futebol trás até você
os principais gols do futebol
e futsal amador e profissional
doVale do Itapocu. Os
principais são indexados
diretamente na seção de

, vídeos do www.ocponline.
com.br. Os demais estão no

www.avanteesportes.com

Jogos Abertos

Mira certeira
no tiro

A delegação de Iaraguã do
Sul somou mais quatro me

dalhas de ouro e três de prata
nos 52° Iasc, Destaque para o

tiro de armas longas, ouro por
equipe na carabina ar � apoia
da. Os resultados valeram o

troféu da modalidade para
os jaraguaenses, que tiveram
Bruno Heck - com dois ouros
- como expoente. Rocco Rosi
ta (carabina ar), Samuel Lopes
(carabina apoiada) e Letícia
Pereira (xadrez) foram meda
lhistas de prata. O basquete
feminino foi eliminado na pri
meira fase, enquanto o futsal
nos dois naipes - estreia hoje.
'1 r '. 'J I

Boa hora
Se essa ajuda damontadora
realmente chegar ao clube
embom valor, aliada com
a cota de televisionamento,
será emboa hora. Só em
investimentos estruturais
no estádio JoãoMarcatto
calcula-se que serão gastos
80mil reais. E isso a toque
de caixa, por em breve tem a

vistoria feita pela Federação,
Bombeiros e PolíciaMilitar.

t I

Tudo igual na decisão
da Copa Interbaírros

Segundonaconheceu
seus semifinalistas,
enquanto a Copa
Interbairros realizou

. . .

o pnmerro Jogo para
a decisão do título

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

Henrique Porto

Ofim de semana do futebol
amador foi marcado por

jogos decisivos na Segunda Di
visão e na Copa Interbairros.

Enquanto a Segundona conhe
ceu seus semifinalistas, a Inter
bairros iniciou sua decisão.

Pela Segundona, o atual

campeão Operário /Rotabe
la/Sipar reverteu a vantagem
do Guarany ao marcar 2 a O e

se classificou nos pênaltis. A
mesma sorte não teve o Roma,
que até alcançou o placar que
precisava contra a Vidraçaria
Barrabaxo (2 a O), mas acabou
eliminado nas penalidades.
Os outros classificados foram
o Flamengo B - que venceu,

o Nova Geração/CSM/Elian/
Mime, por 4 a 1 - e a Tecnopan/
Belmec - que superou o Atléti
co Independente por 3 a 2.

As semifinais iniciam no dia
17, quando o Operário recebe a

Vidraçaria Barrabaxo no Molha
e a Tecnopan mede forças com
o Flamengo B naVila Lalau. Os

jogos iniciam às 15h30.
Na Copa Interbairros, tudo

igual no primeiro jogo da deci
são. João Pessoa e Três Rios do
Norte ficaram no 1 a I, na par
tida realizada no João Marcatto.
O João Pessoa pulou na frente

logo em sua primeira investida
ao ataque, com Esquerdinha
tocando na saída do goleiro
Waldemar. O empate de Três
Rios veio na segunda etapa,
com Pedreiro, que finalizou e

contou com um desvio na zaga
para vencer o goleiro Xande.

A segunda e decisiva partida
entre as equipes acontece no

dia 25, às 10h, também no está
dio João Marcatto. O vencedor
comemora o título.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SEGUNDONA Barrabaxo levou um susto no

tempo regulamentar, mas passou pelo Roma

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

'JN'rERBAIlUtOS ' Empate acabou sendo justo, na
truncada partida entre João Pessoa e Três Rios. i I : , :

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Vai começar quente
Na semana passada existia um boato que 'um grande' faria
a abertura do Campeonato Catarinense contra o Iuventus,
aqui no João Marcatto. Ontem anunciaram oMetropolitano,
de Blumenau, como adversário do dia 20 de janeiro, às 17h.
Certamente nãoera o adversário esperado, aindamais por
ser um confronto direto por uma vaga na Série D. Mas é bom

começar assim, na fogueira. Dá paramedir o potencial do time!

Amador
Acompanhei parte da
final da Copa Interbairros
e um tempo da partida
entre Roma e Barrabaxo.
Na final da Interbairros,
o empate acabou sendo
justo. São duas equipes
muito qualificadas e não
há favorito. Na Segundona,
apenas o Flamengo B teve

certa 'tranquilidade' na
rodada. Nos demais jogos, o
equilíbrio foi a tônica.

Estadual 2013

Juve eMetro
naestreia
Ontem foi realizado o con

gresso técnico do Campeona
to Catarinense de 2013.Assim
como em outros 20 Estados,
a competição vendeu seu

nome para uma montadora
de veículos e se chamará Ca
tarinão Chevrolet. Os clubes
não serão remunerados por
isso e ainda terão que ceder

placas em seus estádios. O

regulamento será o mesmo

deste ano, com turno, returno
e semifinais em cruzamento

olímpico. A estreia do Iuven
tus será em casa, no dia 20 de

janeiro, às 17h, contra o blu
menauense Metropolitano.
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Agora a disputa é
pela vice liderança

Fluminense foi o

campeão,mas Grêmio
e Atlético-MG brigam
pelo segundo lugar

segundo lugar. Logo em segui
da, com 65 pontos vem o Atlé
tico Mineiro. A conquista des
sa vaga pode parecer estranha

para a maioria, mas nos olhos
das comissões técnicas é mui

to importante. Ela possibilita
que o time entra diretamente
na Libertadores, sem a neces

sidade de passar por uma fase
de acesso, que é disputada para
quem fica em teceiro e quarto
lugares. Dessa forma, a equipe
terá mais tempo de preparação
para a disputa, porque entrará

num período após o início da

competição. Os dois times têm

páreos distintos pela frente.

No próximo final de semana, o

Grêmio encara a Portuguesa no
Canindé, em São Paulo. O time

paulista briga contra o rebaixa

mento e deverá dificultar a vida

do tricolor gaúcho. Já o Galo de
Minas Gerais recebe em casa

o rebaixado Atlético de Goiás.

Nas duas últimas rodadas, o

time gaúcho vai jogar fora ainda
contra o Figueirese, que tam

bém foi rebaixado, e encerra a

participação do clássico Gre

nal, no último jogo da história

do Campeonato Brasileiro no

Olímpico. O time mineiro ainda

pega o Botafogo fora e termina

com a briga contra o Cruzeiro.

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Com campanha impecável, o
Fluminense garantiu o tetra

do Brasileirão. A conquista veio
após vitória, suada por 3 a 2 so

bre o Palmeiras, no Prudentão.
Mas agora outra disputa está em
jogo, a da vice liderança. Com
66 pontos, o Grêmio está em

NELSON PEREZ/FLUMINENSE

DECISIVO Fred marcou duas vezes e colocou seu nome na história do Flu

Mundial de Futsal

Brasil goleiaPanamá e encara aArgentina
OMundial chega a reta decisiva e com ela surge

a pressão. Porém, isso parece não atingir o Brasil,
pelomenos nas oitavas de final. Com atuação con
vincente a seleção goleou o Panamá por 16 a 0, em
Korat. Destaque paraAri e Ié, autores de três gols.

Recuperado, Falcão retomou, marcou e alcançou
3370 gols com a camisa do Brasil, se tomando 6
maior artilheiro mundial de seleções ligadas ao

futebol. Nas quartas de final, a seleção brasileira
enfrenta aArgentina, que venceu a Sérviapor 2 a 1.

Tênis

UFC em solo chinês

Boxe

Inspiração nos cinemas
Imbatível, Wladimir Klitschko não tem opo

nente a altura no p�so pesados. O polonês Ma

riuszWach surgiu como candidato a destronar o

império, mas acabou derrotado. Com um cartel

de 59 vitórias, Klitschko só perdeu três lutas na
carreira. Na luta realizada em Hamburgo, estava
na platéia o astro do cinema Sylvester Stallone,
que reverenciou o.ucraniano. ',' i

O UFC aterrissou pela primeira vez no país
mais populoso do mundo e obteve sucesso. O
evento arrecadou 1,3milhão de dólares só de bi
lheteria. Um brasileiro colaborou efetivamente

para o sucesso. No co-evento principal, Thiago
Silva venceu por finalização o búlgaro Stanislav
Nedkov. Na luta de destaque, o vietnamita Cung
Le venceu o americano Rich Franklin.

F\ttebol catariu"ellse

Entre alegrias e tristezas
Momentos opostos refletem na rotina de dois clubes cata

rinenses. O Criciúma venceu América-RN por 4 a 1, em Natal, e
vencendo o Atlético-PR retornará a Série A. Por outro lado, o Fi

gueirense iniciou a contagem regressiva do Adeus. O Furacão do
Estreito empatou em 1 a 1 com o Sport, no Orlando Scarpelli, e

está matematicamente rebaixado para a Série B.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá dó Sul I'Z" Vara Cível.
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC - E-mail:

jaragua.civeIZ@ljsc.jus.br
Juiz de Direito: Ezequiel Schlemper
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITALDE INTIMAÇÃO DA PENHORA: - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 45 DIAS.
Execução de Sentença n" 036.97.U0232�-O/OOl
Exequente: Agostinho Cesar Voltolini "

.

Executado: Adolar Machado e outro

I!llima�do(a)(s): Adolar Machado, brasileito(a), Casado com Emília: Machado, RG 2/8-i,473.681, CPF
310.587.289-20, Rua Leopoldo Malheiro, 15, Apartamento 101 - Edifício Gardênia, centro - CEP 89.Z51-

490, Fone (047), Jaraguá do Sul-Se e Emília Machado, brasileiro(a), Casada com Adolar Machado,
Comerciante, CPF 891.909.479-91, Rua Leopoldo Malheiro, 15, Apto 205, Centro - CEP 89.251-490,
Fone (047), Jaraguâ do Sul-SC.

Valor d� Débito: R$ 11.565,60. Data do Cálculo: 15/0612010. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) deque, neste J�ízo'de

. Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como INTlMADA,(S) �a p:nhora viaB�CEN
JUD no valor de RS 1.909;18 , bem como para ofereceríem) IMPUGNAÇAO .A EXECUÇAO DE

.

SENTENÇA, querendo, pm 15 (quinze) -dias, contados do transcurso do prazo deste edital.

OBSERVAÇÃO: Recaindo a penhora em bens imóveis, resta, .igualmente, procedida à intimação do

cônjuge do executado. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

presente edital, o qual será afundo. no local de costume e publicado. 1 vez(es), com intervalo de O dias na

forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 17 de outubro de 2012.

O referido é verdade, do que dou fé.

'�'�.
Ana Lucia Rozza,

Chefe de Cartório

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobili

ário de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba,
convoca todos os Associados, em pleno gozo dos seus direitos sindicais,
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á,
no dia 30 de novembro de 2012, às 18 horas em primeira convocação ou

às 18 horas e 30 minutos em segunda convocação, com qualquer número
de associados presentes em sua sede social, na rua Presidente Epitácio
Pessoa, 345,na cidade de Jaraguá do Sul, SC, para deliberarem sobre a se

guinte ordem do dia:
- Suplementação da proposta orçamentária do exercício de 2012.
- Leitura, discussão e votação por escrutínio secreto da proposta orçamentá-
ria para o exercício de 2013, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal.

.

Jaraguá do Sul, 13 de novembro de 2012.

Helenice Vieira dos Santos - Presidente.

'A
Mcnsot

A Marisol vem a público informar, a quem interessar possa, que não contrata nem mantém

qualquer tipo de relação com Agências de Modelos/Publicidade ou pessoas que, no

intuito de contratar possíveis modelos para a divulgação de marcas e produtos, realizam
abordagens de crianças, adolescentes e pais em locais públicos, utilizando e fazendo

menção às marcas das quais a Marisol é titular.

A Marisol possui criterioso e rigoroso procedimento para a contratação de Agências
de Modelos/Publicidade visando a divulgação de suas marcas e de seus produtos, não
autorizando, muito menos anuindo, que sejam realizadas abordagens por terceiros junto ao

público em geral, com a utilização ou menção àquelas marcas e produtos.
Da mesma forma, a Marisol esclarece que não exige e nem autoriza que quaisquer
Agências/pessoas exijam a cobrança de valores para a realização de fotos visando a

eventual contratação para trabalhos futuros de divulgação de suas marcas e produtos.
Diante disto, estando esclarecido que a Marisol não autoriza, não anui e não contrata

Agências de Modelos/Publicidade e pessoas nas condições acima expostas, vem a

público expor que não se responsabiliza por quaisquer eventuais prejuízos decorrentes
das situações aqui mencionadas, especialmente no tocante ao ressarcimento de eventuais
valores pagos para a realização de fotos por conta da atuação das Agências/pessoas que
adotam as práticas ora expostas, não estando a Marisol obrigada a executar a contratação
de quaisquer modelos vinculados a estas Agências/pessoas.
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Diretoria
MARISOL COMERCIAL DO VESTUÁRIO LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Para zerar as dívidas

Justiça incentiva
a fazeracordo

Semana da Conciliação, que segue até amanhã no Fórum

de Jaraguá do Sul, facilita acertos com as pendências

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Oproblema pode ser uma dívida com a

Prefeitura por falta de pagamento do

Imposto sobre Propriedade Territorial Ur
bana (IPTU), ou uma briga com o banco

por causa das taxas de um financiamento,
ou até algumas mensalidades da faculdade
que ficaram esquecidas na gaveta. Proces
sos deste tipo estão sendo resolvidos ami

gavelmente na SemanaNacional da Conci
liação, que termina amanhã.

O caminhoneiro Nedeumar João Mar
tins, de 54 anos, foi convocado e foi nego
ciar urna dívida com aPrefeitura de Iaraguá
do Sul. "Estou com o IPTU atrasado e a taxa

de pavimentação da rua sem pagar. Já nem
sei qual o valor da dívida, pois hámeses não
pago porque não concordo com a cobran

ça. Mas também não quero ficar devendo,
por isso vim negociar e ouvir a proposta."

Casos como o de Martins atingem ou

tras 350 pessoas que foram chamadas para
participar de audiênéias de concili�ção.
"Durante a Semana de Conciliação, os con-

tribuintes podem regularizar a situação
sem precisar pagar custas do processo ou

honorários de advogados", explicou a Juí
za daVara da Fazenda, Cândida Inês Brug
noli. E ela convida: "mesmo quem não foi
convocado e está em débito, pode vir ao
Fórum para resolver a situação antes que
a dívida vire um processo."

Nos três primeiros dias de mutirão, fo
ram realizadas 83 audiências relativas a

dívidas com o município e, em 66 casos, o

conflito terminou em acordo. Segundo a

juíza Cândida, aVara da Fazenda vem rea

lizando audiências de conciliação durante
todo o ano. "Nosso 'mutirão' é permanente,
e de maio a agosto conseguimos realizar
500 audiências."

O ônibus Jaraguá Digital, da Prefeitura,
estacionou ao lado do Fórum e participa da
Semana de Conciliação. "Trouxemos uma
extensão da Secretaria de Tributação para
que o contribuinte não precise se deslocar.
Ele passa no ônibus e recebe o.boleto de

parcelas com os valores que acabaram de
ser negociados", explicou o diretor de tribu
tação da PrefeituraMilton Pereira Junior.

MARCELE GOUCHE

APOIO Sala do Júri virou centro de atendimento da mobilização

Posicionamento

POUCOS interessados em negociar
Para ala Vara Cível, os três primeiros

dias de mutirão foram de baixo compare
cimento, com apenas 19 negociações entre
clientes com bancos. "Ficou claro que os

devedores não estavam interessados em

negociar. Quando os bancospropõemuma

redução em até 80% da dívida, os clientes
não compareceram e então não há acordo",
avaliou o juiz LeandroAguiar.

Esta semana será dedicada a processos
de cobranças diversas, como mensalidades
escolares ou universitárias, taxas de condo
mínio ou compra de veículos. lias institutos
estão dispostos a discutir e negociar, e para
o devedor que não tem condições de pagar,
a via da conciliação é mais rápida e barata',
garantiuAguiar. "Basta que um dos envolvi
dos tenha interesse em fazer acordo", disse.

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

DeR$�

PorR$ 799,90ÀVlSTA
Pam.>I.adoem 12xR$ 79,99 no cartão de crédito

Computador Intel Core i3
Processador: Intel Core 13-2120
3.3GHZ 1155P
Memória: 4GB DDR3
Disco Rígido: 500GB
Mouse, teclado e caixas de som

Gabinete slim
Sistema Free Dos �.�
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Computador Intel Core i5
Processador: Intel Core 15-2310
2.9GHZ 1155P
Memória: 4GB DDR3
Disco Rígido: 500GB
Mouse, teclado e caixas de som
Gabinete slim
Sistema Free Dos
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MONITOR LED 18,5"lG MONITOR LED 21,5" LG

De�
PorR$399,90ÀVlSTA

De�

PorR$339,90ÀVlSTA
Parcetadoem 12x R$ 33,99110 cartão de crédito
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Parrelado em 12x R$ 39,99110 cartão de créd�o

•
Garantia estendida: +1 ano � R$ 100,00 I +2 anos - R$150,OO

Rua Roberto Ziemann,201 - Czerníewícz
Jaraquá do Sul - se

473371 0034
vendasraformigâri.com.br

www.formigari.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




