
para ações sociais na cidade.

Juventus

Clube firma parceria
inédita com empresa
ATronic fornecerá itens personalizados
e sem custos para a equipe. O pacote

. inclui chuteiras, tênis e chinelos, entre
outros, que serão utilizados pela equipe
tricolor em 2013. Página 22

Aprendizado
Luiz Carlos Prates é a

atração amanhã naScar
o colunista do jornal O Correio do
Povo palestra em Iaraguá do Sul
sobre dicas de como vender
melhor no mercado. O evento é

promovido pela CDL. Página 19

Evento social

Ação paraajudar quem
sempre apoia os outros
AAssociação de Senhoras de Rotarianos
- Casa daAmizade, de Iaragua do Sul,
realiza amanhã a lSa edição do Café
Natalino. Renda será usada

ar s l

MARCELE GOUCHE

Câmara de Jaraguá do Sul

Vereadores
eleitos a

·

culam
a presidência

DISTRIBUiDOR AUTORIZADO SCHUlZ COMPRESSORES

3376-4080 As conversas estão limitadas aos bastidores, mas alguns nomes
começam a surgir para se candidatar à eleição para o comando da
Mesa Diretora, que será realizada no dia 10 de janeiro de 2013.
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Papelaria
do Pedrinho
Comemora hoje 27 anos de fundação
'esta papelaria que já cresceu e se

transformou em distribuidora de

material de expediente, mas continua'
fiel à vendade livros aóIãdo dos'

produtos de papelaria.

'Premiação
Um queijo petit suisse àbase do soro
do leite, desenvolvido emChapecó,
e o espectrofotômetro portátil, de
Florianópolis, ficaram entre os três

primeiros colocados na categoria
produto daMostra InovaSenai 2012. O
evento foi realizadono ParqueAnhembi,
.em São Paulo, junto com aOlímpíadado
Conhecimento. A premiação, IlOúltimo
dial", é o reconhecimento às iniciativas

inovadoras desenvolvidas por alunos e

professores do Senai/SC.

I '.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Jota de Miami

Já estão sendo comercializa

das as credenciais para o 6°

Encontro Regional de Jovens

Empreendedores, que aconte

ce no próximo dia 28, a partir
das 20h, no Centro Cultural

da Scar. O evento é promovi
do pelo Núcleo de Jovens Em

preendedores da Acijs/Apevi e
neste ano traz a Iaraguá do Sul

a palestra "O Sucesso anda de

Limousine", com Jota Abussa-

fi - conhecido como o Jota de

Miami. Na palestra em Iaraguá
do Sul Jota falará sobre empre
endedorismo, sucesso e opor
tunidades. "No ano em que o

Núcleo de Jovens Empreende
dores completa 13 anos, nada

melhor do que trazer um gran
de empreendedor, que come

çou pequeno como todos nós",
comenta a coordenadora do

NJE, Graziela Bordin.

DIVULGAÇÃO

xponáu'tica 2012
este evento que aconteceu no último final de semana

na Foz do Rio Biguaçú, trouxe diversas novidades e

brinquedos náuticos, além de permitir test drives.
Mostrou a forçaque está adquirindo este setor em Santa

Catarina, que conta com um litoral dos mais belos e com

diversos atrativos para quem se desloca pelo mar.

Cipa
Prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de
modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a

preservação da vida e a promoção da saúde de trabalhador, é o

foco deste curso promovido pelaApevi que acontece de 26 a 30

de novembro, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

Indústria pela educação
A importância das empresas apoiarem e

desenvolverem ações relacionadas à qualificação
e formação escolar de seus trabalhadores será
tema de 7encontros que o Sistema Federação das
Indústrias (Fiesc) promove pelo Estado. Participarão
empresários, profissionais de recursos humanos,
representantes da classe patronal, autoridades

políticas emembros da sociedade civil organizada.
Lançada em setembro em Florianópolis, a ação
é baseada em dois pilares: investir na ampliação
da oferta de programas de educação do Sistema
Fiesc e incentivar empresas a destinarmaior

atenção a ações voltadas para a área. Além disso,

prevê investimento de R$ 330 milhões em ações
educacionais do Sistema Fiesc (Sesi, Senai e IEL).

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04711
° 71.181 500,000,00
2° 86.964 32,600,00
3° 74.924 32,000,00
4° 51.058 31.600,00
5° 49,430 30,446,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1298
03 - 08 - 12 - 19 - 27

30 - 35 - 46 - 48 - 50
51 - 52 - 56 - 58 - 65

77 - 87 - 92 - 93 - 99
I

MEGASENA

SORTEIO N° 1443
12 - 20 - 32 - 48 - 52 - 54

QUINA
SORTEIO N° 3047
21 - 40 - 63 - 72 - 74

DUPLASENA
SORTEIO N° 1125
Primeiro Sorteio

'

09 - 17 - 22 - 31 - 35 - 47

Segundo Sorteio
07 - 13 - 22 - 33 - 35 - 40,

wwwocponlíne.corn.br
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Embalando sonhos
A Indumak dá início à arrecadação de

brinquedos para a 2a edição da Campanha
Embalando Sonhos, que ajudará crianças
carentes neste Natal. A iniciativa visa envolver

colaboradores e familiares em prol de um fim

de ano mais solidário entre todos. No ano

passado, foram distribuídos 200 brinquedos
e a expectativa para este ano é aumentar o

número de arrecadações. Os brinquedos
estão sendo arrecadados entre colaboradores,
fornecedores e demais parceiros. A Indumak
vai providenciar as cestas de Natal, que serão
recheadas com chocolates, biscoitos natalinos

e outras guloseimas, para alegrar o fim de ano

das famílias. A distribuição dos presentes será
feita dia 15 de dezembro - um sábado - nos

bairroslaraguá 84 e Jaraguá 99.

Fórum de SPED
Reunidos pela primeira vez no Estado, alguns
dosmais destacados especialistas brasileiros
no SistemaPúblico de Escrituração Digital
(SPED) vão abordar as novidades trazidas por
esta complexa e revolucionária ferramenta,

que está impactando fortemente a relação
entre as empresas com aAdministração
Pública, especialmente a Fiscalização
Tributária. O evento acontece no próximo
dia 7 de dezembro, em Florianópolis, no
auditório do CRC-SC, no horário das 8h às

19h30. Entre os palestrantes destacamos dois
representantes da cidade:A terceira palestra
do dia..está a cargo do contador Denilson

Roberto Kasteller, diretor de eventos técnicos

do Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá
do Sul e Região e sócio da Fiscall Soluções.
Ele abordará a "Desoneração na Folha de

Pagamento: dificuldades apresentadas
e novidades para 2013". Na sequência, o
contador e tributaristaTiago Coelho falará
de um tema espinhoso: "Guerra dos Portos:

Resolução 13/2012, o que muda em janeiro de
2013". Diretor-presidente da Fiscall Soluções
Ltda. (www.fiscallsolucoes.com.br) de Jaraguá
do Sul. Ele também dirige o Portal Dia aDia
Tributário (www.diaadiatributario.com.br).
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,

transparecer que estão em articulações para derruba-
rem qualquerprojeto do Executivo.

O vereador oposicionista que se mostrar crítico,
mas sem fundamentação; irá perder uma referência
de representante da comunidade. A eleição da Câma
fá não pode ser uma disputa entre oposição e situa

ção. Agora é hora do entendimento, de saber ceder

para encontrar uma lidetança que tenha boa artícú-

, lação com a, equípejlo fqturo 'prefeito, bom relacio-
,

namento com os demais parlamentares e que saiba

, pdoriza;I1 nas pautas os projetos que vão nortear o prh:.,
meiro ano do mandato do prefeito eleito. É hora de

aeordo é não de disputa na Casa do Povo,

, .

" /\ s eleições já terminaram, mas agora começam as ar

Tlticulações para uma outra disputa: â da presidência
da CâmaradeVereadores. Em 2009, a oposição se arti-

"
,

,', I,., ,e

I

..
' 'I; I', ,r' ii,' J

culou para cnar o G8, ou seja, o grupo que reurua os OlIO
.

I , parlamentares contr�ios ao governo da atual adminis-.'
tração. Esse entendimento acabou sendo desarticulado
durante agestão, quando alguns vereadores se dejJ@ram
levar pelas tentações do Executivo, e acabaram deíxan-

lido aUnha opositora p!,lra viraremparteda base aliada. ,

Esse corporativismo não parece ser uma boa al-
..

têtnatlva para:.garantir um av:aJ. ou reprovação dos:

projetos propostos B�la futura administração. Com a

'"I'CâMara deJ�ltâguá (1'6' SUltenâo a'maiatfà;:blnt seis'·

Agora é hora do entendimento,
.' desaber ceder. pa'ra eDcontrar uma

liderança que tenha boa articulação
com a equipe do futuro prefeito.

I vereadqr�s opositeres .fio governç do pr�feüo eleito
Dieter Ianssen, se eles tentarem criar um grupo fe

eJ\ado,'aexemplQ,p0 que oéerreu em 2009, poderão,
ser vistos como articuladores contra um governo am-

. d'rJ�rad(f�eonimi�s l'vO�OS tlê maIS I de '461 mil��leit(J17es. �ai

Charge

o' leitor

Os impostos na nota
/\ provado pela Câmara dos

n.neputados Federais, no

último dia 13, está o Projeto
de Lei nv 1472/2007, que já
passou pelo crivo do Senado

Federal, e atualmente aguarda
a sanção da presidenta Dilma.

Tal proposta obriga aos co

merciantes a discriminarem

nas notas fiscais, o valor dos

impostos relativos aos produ
tos adquiridos 1consumidos. O

texto estabelece a identifica

ção de nove tributos: Imposto
de Renda, CSLL, IOF, IPI, PISI

Pasep, Cofins, Cíde-combustí
veis e ICMS.

Pela iniciativa pública em

mais de um milhão de assina

turas apresentadas em 2006 ao

Congresso Nacional, e autoria
do Senador Renan Calheiros

(PMDB/AL), agora o que era

oculto aos olhos do povo, terá

maior atenção quando no pa

gamento do produto. Situação
esta que causará espanto, a

exemplo quando o consumi

dor ler na nota que o governo
tomoumais de 50% da sua "cer

vejinha' em impostos, ou então
que, em um simples sabão em

pó, os tributos podem chegar a
40%, sem contar a gasolina, que
rende aos cofres públicos cerca

de 53,03%, segundo o Instituto

Brasileiro 'de Planejamento Tri

butário (lBPT).
Se sancionada pela presí

denta, os comerciantes terão

seis meses para adequar o de
monstrativo de impostos nas

notas emitidas. Fico curioso

para a prática da lei, pois vai
servir de informação para a

população que vive na tercei

ra maior carga tributária do

mundo, e que nesse ano, até os

dias de hoje, já arrecadou mais
de R$ 1,3 trilhão em tributos.

Vanícius Femancles

Zavadniak,
assessorj�dico

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie suaCarta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

•
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redacâo@ocorreiodopovo.com.br

o pior dos lugares
Paz alguns dias que um dos meus assuntos mais

"batidos" tem sido ver, dia destes, o Pelé chorar.

Mais que chorar, Pelé pareceu-me velho, feio, sofri
do...Até então eu tinhaVisto Pelé chorar apenasuma

vez, um choro que todo jogador de futebol gostaria
de chorar, o choro de ganhar um jogo final de Copa
do Mundo. Isso foi em 1958, na Suécia. De lá para
cá, só tinha visto Pelé sorridente, faceiro, "imortal",
o imortal craque de todos os tempos nos gramados
de futeboL Mas o tempo passa, passa e traz os ven

tos gélidos da velhice e de suas caquexias ...
Semana passada, Pelé precisou submeter-se

a uma cirurgia de reparação de desgastes ósseos

no quadriL Cirurgia comum. Mas ao sair do hos

pital, Pelé chorou, um choro fundo, emocionado,
o choro de quem se descobre mortal., Mais cedo

ou mais tarde, essa ficha maldita da vida cai para
todos nós. Cai e nos faz pensar duramente na fi

nitude inevitávelAposto que foi isso que fez Pelé

chorar, o "imortal" viu-semortal ...
A experiência do Pelé nos deve aguçar a cons

ciência dessa finitude, e da consciência deve re

sultar aquilo que de há muito os sábios antigos e

os budistas de hoje vivem a pregar: o desapego. De
que nos valem os neuróticos apegos às glórias, aos
bens damatéria, às fugacidades da vaidade passa
geira? Melhor é dar de ombros, viver o aqui e agora
e apegar-se, isso sim, ao amor, amor a algo que não
nos prenda a nada e nos liberte para a vida, vida
sem apegos...

Não há poder, não há dinheiro, não há títulos

ou glórias da terra que nos deem a fortaleza física a

nos preservar das ações contínuas e solertes da In

desejada das Gentes. Nada ter ou a nada se apegar
senão ao amor talvez seja a única saída para um

sofrimento menor. E que a consciência dessa ver-

dade não nos chegue no pior de todos ás lugares
para chegar: uma UTI. Não é mesmo, Pelé?

�

Etica
Os americanos estão revendo o código de ética

dos militares depois de tantos e tantos casos envol

vendo "pecados" de altas figuras do Exército dos EUA.
Tem cabimento que o Pentágono precise repensar o
código de ética para colocar nos trilhos velhos vaido

sos e desleais às suas esposas, por exemplo? Então um
general todo metido a sebo não sabe que desrespeitar
a mulher é incompatível com a postura que se exige
de quem exige tanto de outras pessoas? Eu queria es

ses figurões americanos, e os de cá também, naminha
delegacia. Com moralistas de cuecas a conversa tem

que ser lá na salinha dos fundos...

Brasil
E o Brasil, hein? Pior que a Colômbia esteve em

seus pioresmomentos em décadas passadas. E Bra
sília quieta, quietinha. Engraçado, por que os jorna
listas da esquerda, os que infestam as redações por
todo o país, não entrevistam agora o Lula e pergun
tam a ele o que ele acha do país que ele deixou ...?

Mas como diz um "festivo" da esquerda suja, tudo
o que acontece pelo país é devido às desigualdades
sociais. Diz isso naminha delegacia, diz...

·Falta dizer
Assim não vale, pedi um mês para pensar. Entre

um gole e outro de café, na cozinha do nosso SBT1

SC em Florianópolis, uma colega quase me fez en

gasgar-me com o café ... Perguntou-me sobre o que
eu tentaria fazer se tivesse a certeza de que tudo da
ria certo. Pois não é que não soube o que dizer. Tudo

o que quero e posso, não quero. E você o que faria?

Diretor: Nelson Luiz Pereira • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti

• redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
•Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380 • 9161 4112'Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÍTICA 141 TERÇA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

PSDB tem dois candidatosLegislativo 2013

As negociações
para a presidência

o PSDB orientou os dois vere
adores eleitos pela legenda - Ade

marWmter e Jair Pedri - que dis
cutissem entre si o interesse pela

.

posição, para que, em um segun-
domomento, o partido seposicio
ne a respeito. Entretanto, segundo
Pedri, ainda não teria havido uma

oportunidade para que ambos se

encontrassem. "Não estou tra

tando do assunto, tenho interes-

se, mas não estou obcecado, vou
deixar para a EXecutiva decidir se
tem interesse em ter a presidên
cia", alegou Pedri. Por outro lado,
Wmter anunciou que é candidato

e que já estariamantendo conver
sas particulares com cada verea

dor, o que lhe teria garantido cin

co votos até o momento. "Eleição
também se ganha de últimahora",
alertouWmter.

mais um ou dois vereadores da

oposição para nos dar apoio",
afirmou Fiamoncini.

De acordo com o petista, um
dos nomes que poderá atuar

como reforço é o do vereador

José de Avíla (Zé da Farmácia),
do PSD. Como a eleição será

apenas em janeiro, Fiamonci
ni comentou que até lá muita

conversa ainda irá acontecer.

Ele não descarta a possibilidade
de assumir a posição apenas a

partir de 2014.
Já Zé da Farmácia afirmou

que está em busca da presidên
cia e que tem buscado apoio.
No entanto, confirmou estar

em negociação com mais legis
ladores para formar um grupo a

fim de já definir os nomes dos

futuros presidentes do Legisla
tivo' que irão se revezar no co

mando da Casa até o final do

mandato, em 2016.

NOS bastidores, vereadores iniciam as

conversas para a escolha da Mesa Diretora

Outras apostas
JARAG.UÁ DO SUL recebido maiores orientações

do partido, Fiamoncini tem ar

ticulado ele próprio a chance

de conquistar o cargo. Segundo
o petista, uma reunião com os

demais vereadores da base - a

ser realizada ainda nesta sema

na - irá tratar da postura que o

grupo pretende adotar durante

a legislatura, ocasião em que
também irão discutir a questão
da presidência.

A composição da Câmara

no próximo mandato apresenta
cinco vereadores da situação e

seis da oposição. Para conse

guir a meta, Fiamoncini precisa
contar com voto dos colegas de
partidos fora da base do próxi
mo governo. "Queremos trazer

Segundo a vereadora Natália

Petry, do PMDB, a questão sobre
ter a primeira presidência da Câ

mara do futuro governo passará
primeiro por uma discussão in

terna da sigla. Contudo, Natália
afirmou que seu nome está à dis

posição do partido, por entender
que a vaga na Casa pertence,' na
realidade, à sigla. Da mesma for-

ma, o eleito pelo Pp, Eugênio Iu
raszek, também aguarda maiores
definições do partido e diz que seu

nome está disponível. Vmdo de

partido estreante na Casa, o vere
ador eleito Jocimar dos Santos, do
PSDC, também pretende estar na

disputa. "Queremos apresidência,
mas se houver outro entendimen

to, iremos conversar", afirmou.

Verônica Lemus

Com o fim das eleições, os

vereadores eleitos de Iara

guá do Sul começam a disputar
outro pleito, desta vez pela pre
sidência da Câmara. Ainda que
as conversas tenham se limita
do aos bastidores, alguns cami
nhos já começam a ser traçados
para a escolha, no dia 10 de ja
neiro, quando ocorre a eleição
daMesa Diretora para 2013.

No lado da base do governo
do futuro prefeito Dieter Ians
sen (PP), o nome do vereador

eleito pelo PT, João Fiamoncini,
foi o primeiro a ser colocado em

evidência. Ainda que não tenha

Como será a escolha
Overeadormais votado, Jair Pedri, vai presidir a cerimônia

de posse dos eleitos no dia Iode janeiro. Após isso, a sessão

será suspensa por dez minutos para a preparação da eleição
da Mesa Diretora, para os cargos de presidente, vice-presi
dente, 10 secretário e 20 secretário com mandato de um ano.

Em seguida é realizada a votação aberta.

�

ESTE E
•••
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que tramita no Senado

Fedef� p,<;lde açabar
com o pagamento de
stibsídibs da rrraioria

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

Presidência da Câmara
a passos lentos

A s negociações entre os partidos e vere

r1.adores eleitos à presidência da Câma

ra de Vereadores de Iaraguá do Sul parece
que acontecem a passos lentos. De um

lado, os partidos dizem que não se posi
cionaram no assunto. De outro, os eleitos

aguardam a definição da legenda.
. Quem tem saído na frente nas disputas

são os tucanos Jair Pedri e AdernarWinter

e o petista João Fiamoncini. Mas, parece
que no PSDB, o partido terá de definir por
um ou outro. Pedri foi o vereadormais vo

tado e Winter tem uma larga experiência
na Câmara, com seis mandatos.

João Fiamoncini deve ter o apoio do

governo na disputa. Na atual gestão, o Le

gislativo ficou na mão da oposição que,
aos poucos, foi perdendo o poder para o

governo. Ao final permaneceram cinco

dos oito vereadores que compunham o

bloco oposicionista. Deste modo fica per

ceptível de que o governo leva vantagem
na discussão do comando da Câmara.

Mesmo assim, o presidente do pp, Ade
mir Izidoro, diz que o· Executivo não vai

interferir nos debates da Casa, pois respei
ta a independência.do Legislativo. "Quere
mos mostrar que é possível e que faremos
um governo com respeito aos poderes e à

sociedade", disse. Contudo, aos poucos os

parlamentares e partidos devem focar a

Mesa Diretora da Câmara. Além de garan
tir que o governo tenha um trânsito tran -

.

quilo no Legislativo, miram-se alguns car
gos indicados pela Mesa. E as definições
podem ficar para o dia Iode janeiro.

DÉBORAVOLPI/DIVULGAÇÃO/SDR

Reunião debate mobilidade urbana
o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Lio Tironi, se reuniu
ontem naAssociação Empresarial de Guaramirim (Aciag) com os prefeitos
eleitos de Iaraguá do Sul, Dieter Ianssen, e de Guaramirim, Lauro Frôhlich,

Em pauta, projetos que visam melhorar amobilidade urbana, uma das

maiores necessidades na região. Foram debatidos assuntos referentes à

BR-280 e ao contorno viário. Também participaram do encontro a presidente
daAssociação Empresarial de Jaraguá do Sul (Acíjs), Mônika Conrads, o

empresárioVicente Donini e o presidente da Aciag, Carlos Hugo Dequêch.

Dia da Consciência Negra
Hoje, 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra. É uma data para refletir
e celebrar a conquista de espaços do povo afro-descente nos últimos anos. Na Câmara
deVereadores, a sessão de hoje fará uma homenagem comemorativa à data.

S 'IIWNVEST
Empres� genuinamente ê�l"B!N,I.·NSE atua há 20,anos com
EMPRESTIMO CONSIGNADti' a SÊRVIDORES PUBL'COS

IS�m consulta ao Spã/SERASA
ICrédi�os com excelentes t�xas
ISe":, cobrança de seguro e'tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região ;,'b'emais Regiões do Estado

(47) 3370-5985
..

0800.480506
,

�

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO
Opção 1 - Crédito Pessoal

t ,. I

Nomes
Mesmo com definição do
prefeito eleito Dieter Janssen (PP) em

divulgar os nomes apenas no dia 30,
nos bastidores alguns já são dados

como certos. O vereadorAdernar

Possamai (DEM) está em alta na

composição da nova gestão. Ele é o
mais cotado para assumir a Secretaria

Municipal de Saúde.
Se confirmado, o democrata
deve assumir a secretaria com

o segundo maior orçamento
do município, perdendo
apenas para a educação.

Jean no esporte
Outro vereador que aparece
praticamente garantido no novo governo
éJeanCarlo Leutprecht (PCdoB). O
comunista devevoltar a assumir a

Fundação de Esportes. Leutprecht e
Possamai não concorrem à reeleição
neste ano e são os únicos dos atuais
vereadores que têm encaminhado um

espaço nanova administração.

Lenzina
. Procuradoria
O promotor de JustiçaAristeu
Xenofontes Lenzi concorre a vaga
da procuradoria do município.
Ele é a indicação do PMDB

na composição.

OAB Jaraguá
O advogado Romeu Piazera Júnior
foi eleito ontem o presidente da
Ordem dosAdvogados em Iaraguá
do Sul para o triênio 2013/2015. Ele

era o único candidato e foi aclamado

com 85% dos votos de cerca de 400

advogados. A entidade engloba 545
profissionais que atuam na região.
Piazera tem uma experiência de 20
anos como advogado.

Investimento
no futsal
Nos bastidores da área do esporte
andam dizendo que os investimentos

no futsal devem continuar no

próximo governo.A decisão

passaria por umamudança na
ADJ (Associação Desportiva

.

Iaraguá), como o afastamento

do dirigente Cacá Pavanello.

Candidato

em 2014
o médico e ex-deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB) é um dos
nomes que deve estar na disputa
das eleições para deputado. Mesmo
estando indefinida se a candidatura

será a estadual ou federal, o
tucano não tem escondido a

vontade de. concorrer. ,
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Camam Administração e Participações LTDA CNPJ

03.591.378/0001-03 situado na Rua Exp. Gumercindo

da Silva, 90, sala 02, Centro - Jaraguá do Sul - SC, co
munica que requereu junto à FUJAMA (Fundação Jara

guaense do Meio Ambiente), o Licenciamento Ambiental

de Instalação (LA.!.) para a atividade de Loteamento pre
dominantemente residencial, com localização à Rua 473
- José Picolli - Bairro Estrada Nova em Jaraguá do Sul -

SC, no imóvel pertencente a Matrícula Imobiliária 23.019,
loteamento denominado "Residencial Luiza" O prazo

para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a

partir da data desta publicação, sendo que o licenciamento

será concedido se atendida a legislação ambiental.

COMUNICADO

Sindimóveis/SC Começa a Cobrar Contribuição Sindical
Pela quinta vez consecutiva, o Sindimóveis-SC promoveu o Encontro

de Delegados Regionais. A região de Jaraguá do Sul foi representada
pelo Delegado Vilson Rodrigues Silveira, da imobiliária Dual Empreen
dimentos. Um dos temas do encontro foi a Contribuição Sindical, onde
o advogado Maurílio Leonel, esclarece que é obrigatória para todos os

corretores de imóveis no exercício da profissão e registrados no Con

selho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI - 11 a Região/SC,
independente da condição de ser filiado ou não ao Sindicato.

Informamos ainda, que serão cobrados os anos retroativos de cada

contribuinte, onde o Sindimóveis-SC já está mantendo contato para co

branças extra judiciais, e somente se não houver acordo, será cobrado

via judicial.
O Delegado Vilson Rodrigues Silveira se coloca a disposição para
maiores esclarecimentos, no e-mail vilson@dual.imb.br e/ou fone (47)
96366161.

Atenciosamente,
SINDIMÓVEIS - Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de

Santa Catarina
Telefone: (48) 3222-3580
08006003580 (ligação gratuita em toda SC)
Rua: João Pinto, n 30 - Salas 102 e 208
Centro - Florianópolis/SC

�GHRISTA INGEHlLLEWAGNER, Interventora

REPúBUCA FEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANIACATARINA

Tabelionatodo MunicípioeComarca deGuaramirim - CHRIS11\INGEHILLEWAGNER, Interventora
Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagafho tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou

pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forneci
do pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 37675 Sacado: ACADEMIA STYlD FITNESS IlDAME CNPJ: 07.641.398/0001-94 Endereço: Rua Marechal Castelo

Branco n° 4893, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: RAQUEL SOARES BRIEN F SOROC ME CNPJ: 00.456.569/0001-66 Nú
mero doTítulo: 02357 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNlBANCO SADataVencimento:

22/10/2012 Valor: 518,9J Liquidação após a intimação:R$11 ,60,Condução: R$24,14,Diligência: R$ 35,60,Edital; R$15,oo

Protocolo: 38154 Sacado: ALIMENTOS SANTOANTONJO IlDA - ME CNPJ: 14.932.791/0001-00 Endereço: RuaBraço Campinas
nO s/n°, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: MULPHA EMPRESARlAL IlDA CNPI: 09.050.143/0001-82 Número do

Título: 1280.0503f2 Espécie: Duplicata de Prestação de ServiçosApresentante: CAlXAECONOMlCAFEDERALDataVencimento:
01l1J/2012 Valor: 681,15 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38020 Sacado: CRlSTIANO DE SOUZACOMERClANI'E CNPI: 08.241.007/0001-07Endereço:RuaHelmuth Sprung
n° s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: RETRl COMERCIO DEAUTO PEÇAS LIDAME CNPI: 07.100.553/0001-65

Número do Título: 1952A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN

CIA GUARAMIRlM DataVencimento: 30/10/2012 Valor: 800,00 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38108 Sacado: EDSON LUlS lAZARlS CPF: 566.718.309-91 Endereço: Rua Braço Direito nO s/n, Braço Direito,
89108-000, Massaranduba Cedente: POSTO DE MOlAS GUARAMIRIM LIDA CNPJ: 00.804.148/0002-60 Número do Tí

tulo: 95�,0900 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: I11\U UNlBANCO SA Data Vencimento:

01/11/2012 Valor: 1.659,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 37967 Sacado: ERNANl COSTA CPF: 796.454.299-00 Endereço: Rua Primeiro Braço cio Norte n° s/n°, Primeiro

Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: GRAMS COMERCIO DE MAQUINAS E REPRESENTAÇOES IlDA CNPJ:
82.160.169/0001 -73 Número doTítulo: 317-F Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO

BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 02/11/2012 Valor: 764,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60,

Condução: R$ 77,43,Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 38137 Sacado: NO NEHRlNG CPF: 309.028.009-49 Endereço: RuaAroldo Laffin nO s/n, Centro, 89108-000, Mas
saranduba Cedente: PlRAMlDEAUTO PEÇAS IlDA CNPJ: 04.408.767/0001-05 Número do Título: 1719 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENClAGUARAMlRIM DataVencimento: 09111/2012

Valor: 122,01 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 37994 Sacado: JAlSON SOARES - ME CNPJ: 05.116.238/0001-09 Endereço: Rodovia SC 413, Km 63 n° s/n°, Centro,

89108-000, MassarandubaCedente: PEGASUSAUTOPEÇAS IlDACNPJ: 00.969.728/0001-26 Número do Título: 149800/2 Espé-
.
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVenci

mento: 05/1112012 Valor: 271,77 Liquidação após a intimação:R$l1,60,Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00
Protocolo: 37995 Endereço: Rodovia SC 413, Km 63 nO sltv, Centro, 89108-000, MassarandubaCedente: PEGASUSA1.JfOPE

ÇAS IlDA CNPJ: 00.969.728/0001-26Número doTítulo: 15190111 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 05/1112012 Valor: 161,39 Liquidação após a

intimação: R$11,6O, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 37997 Endereço: Rodovia SC 413, Km 63 nO stt«, Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente: PEGASUSAUTOPE

ÇAS IlDA CNPJ: 00.969.728/0001-26Número doTítulo: 152012/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIM DataVencimento: 05/11/2012 Valor: 197,95 Liquidação após a

intimação: R$11,6O, Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38150 Sacado: NARQSO CESAR GlRARDI CPF: 573.984.379-00 Endereço: Rua Campinas nO s/no, Campinas,
89108-00Q,Massaranduba Cedente: COMPANHA INTEGRADADEDESENVOLVIMENTOAGRlCOlA CNPJ: 83.807.586/0001-

28 Número doTítulo: 13430001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA

- AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 15/10/2012 Valor: 10,00 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$
32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38143 Sacado:ROBERIDDUNKECPF: 081.670.299-30 Endereço:Rua 13 deMaioBaixo n°shr,TrezedeMaio, 89108-
000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 1386 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimento:

071ll/2012 Valor: 440,70 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:R$ 68,54,Diligência:R$ 35,60,Edital: R$15,00

Protocolo: 38157 Sacado: VIDROCAlRA COM E INDUSTRIA DE VIDROS E CAlHAS ITDA - ME CNPJ: 80.095.235/0001-43

Endereço: RuaAndre Kubnik nO s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COMERCIO DE ALUMINlO SH IlDA CNPJ:
05.493.308/0001-30Número doTítulo:NF0032061 Espécie:Duplicata deVendaMercantilApresentante:CAlXAECONOMlCA
FEDERALDataVencimento: 06111/2012 Valor: 630,00 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$15,00
Guaramirim, 20 de novembro de 2012.
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Falta infraestrutura
na ruaTifa Coelho

Via esburacada e sem saneamento causa

preocupação e indignação na comunidade

GUARAMIRIM

Carolina Veiga

São três quilômetros e meio de
extensão de buracos, de esgo

to a céu aberto, de mosquitos e

de lllIl mau cheiro insuportável.
Essa é a situação que enfrentam os

moradores da rua Tifa Coelho, no
bairro Barro Branco, em Guara

mirim. Um dos acessos ao bairro

Iacu-açu e ao município de Mas
saranduba é também lllIla dor de

cabeça para os moradores, prínci
pahnente com a aproximação do

período das chuvas e com o calor
intenso. As chuvas preocupam

já que a água, no local, costuma
atingir o joelho daqueles que se

arriscam a sair pelas ruas. O calor
I

aumenta a insalubridade do lo

cal, traz o mau cheiro do esgoto.
Morador do local desde 2004, Sil
vio Mader, de 48 anos, já está can
sado do problema e afirma: "Nun
cavieramverasituação".Hápouco
tempo ele semudoudo local e dei
xou a antiga casa demadeira para
a filha viver. Na segunda-feira, em
visita, estava preocupado por per
ceber que a situação continuava

a mesma. Segundo ele, seis anos

atrás foi prometida uma tubula

ção.Mas, até hoje, ninguém sabe o

que aconteceu com os tubos leva
dos até a rua. "Chegaram a trazer

os tubos, mas em pouco tempo
levaram embora", afirmou Mader.
Ele questiona por que os tubos
não foram colocados como pro-

MARCELE GOUCHE

CllNSADO DE ESPERAR Mader diz que ninguém
da prefeitura veio para ver o problema de perto

Situação se arrasta há
17 anos, dizmoradora

A dona de casa Valdete da
Silvamora no local há 17 anos e

desde então convive com a situ

ação. Agora, para ela, já passou
do momento de algo ser feito.
Ela exige melhorias e para isso
afirma que todo o dia telefona

para o setor de Obras da Pre

feitura de Guaramirim. Ela e os

demais moradores solicitam o

patrolamento da rua e a tubula-
I, ção para o'esgoto a céu aberto.

Até o momento a única res

posta recebida é a de que eles es
tão cumprindo ordens e que não

podem realizar a benfeitoria. Os
moradores também já solicita
ram o asfalto da rua. "Fizemosum

projeto, mas eles responderam
que a rua não pode ser asfaltada

por ser considerada área rural",
afirmou Valdete, perguntando:
"O asfalto sairia mais barato para
todos. Por que não fazem?".

metido e pergunta até quando a

situação vai continuar como está.

Entre suas principais preocupa

ções' as crianças que brincam no

local. "Essa rua é cheia de criança
brincando. Quando vão solucio

nar isso?", indagou.'O chacareiro

AntônioValmir Zuchi, de 49 anos,

ironizou a situação da rua e os da

nos causados pela chuva. "Daqui
para frente a rua pode melhorar,
vai se formar lllIl buraco só". Para

ele, as melhorias solicitadas são

simples e só não foram feitas ain
da pela falta de compromisso do

prefeito após anão reeleição. "Não
somos responsáveis pelas con

tas que a prefeitura precisa pagar.
A situação precisa ser· resolvida",
indigna-se. Zuchi completa: "Bas
tava fazer o patrolamento, colocar
uma camada de macadame e os

tubos. Isso remedna iaria nosso

problema até o próximo ano".

Prefeiturá
Promessa

demelhoria
O secretário de Obras de

Guaramirim, Dietmar Rowe
der, afirmou que as obras de

patrolamento começaram a

ser realizadas ontem na ci

dade e os primeiros bairros
beneficiados com as melho

rias foram o Bananaldo Sul
e o Caixa D'Água. Segundo
ele, as máquinas chegarão à
rua Tifa Coelho. "Ainda esta
semana amáquina passará
no local", prometeu. Ao
todo, a secretaria dispõe de
dois equipamentos para a

manutenção das ruas de
todo o município e, até a

última sexta-feira, ambos
estavam parados.
Alegando não conhecer a
situação da rua, principal
mente no que diz respeito
à tubulação de esgoto, o se

cretário afirmou que ainda
não teve conhecimento da

solicitação dos moradores
e que, por isso, não pode
'afirmar se a obra será ou
não realizada. "Preciso ver a

situação. Eu não conheço o

local. Não sei quantos tubos
vão", disse.
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Asfalto em Guaramiri

Cobrança vira discussão judicial
FABIO MOREIRA

nior nega as irregularidades; "O
edital publicado ainda em2011,
com divulgação nomural da Pre
feitura e em jornal de circulação
local, comunicava os valores de
cada contribuinte, prevendo o

prazo de recurso para quem não

estivesse de acordo. O edital e a

divulgação foram feitos de acor

do com a lei", justifica.
Na ação judicial, a Aciag

também coloca em cheque a

cobrança dos serviços antes

que a obra esteja concluída. "A

pavimentação do asfalto está

pronta, no Centro, porém falta a

pintura de sinalização, as faixas
de pedestres e lombadas", sa

lientou o advogado Pacher.
De acordo com o artigo 8 da

Lei Complementar 003/2011, a
cobrança só acontece quando a

obra estiver toda executada ou

em parte suficiente para bene
ficiar determinados imóveis.

"O que falta executar é irrele
vante diante do volume da obra e

dos recursos já utilizados.Mesmo
assim são intervenções pontuais
de adequação do projeto que não
interferem na utilização e nem

na valorização dos imóveis", res
pondeu o secretário da Adminis

tração Júnior. "Os boletos foram
emitidos a partir do momento

em que a obra chegou em estágio
suficiente para a realização de co
brança", ressaltou o secretário.

Aciag questionou
o pagamento e

conseguiu mandato
para suspender
temporariamente
a medida imposta

GUARAMIRIM

Débora Remor

Moradores e comerciantes
da rua 28 de agosto, em

Guaramirim, começaram a rece

ber o boleto da Contribuição de

Melhorias, com pagamento em

parcela única para início de de
zembro. A cobrança, referente à
obra de asfaltamento da via, pa
dronização das calçadas e a im

plantação do sistema de drena

gem, é questionada por muitos.
A Associação Empresarial de

Guaramirim (Aciag), que conse

guiu ummandado de segurança
para a suspensão da cobrança,
todo o processo foi feito de for
ma errônea. "Questionamos o

edital publicado em outubro
de 2011, que não atende as exi

gências das leis municipais, e a

cobrança antes que a obra esteja
finalizada", explicou o advogado
daAciag, Gustavo Pacher.

O mandado de segurança
que suspende temporariamente

CONTRIBUIÇÃO Valores são relativos a meUtorias na rua 28 de Agosto

a cobrança, assinado pelo juiz
da Vara Cível de Guaramirim,
Gustavo Schwinger, atende a

uma ação daAciag e beneficia

apenas os 232 associados com
imóveis na rua 28 de agosto.
Para outros donos de imóveis
beneficiados com as melho

rias, a cobrança continua va

lendo e deve ser paga até dia

7 de dezembro. Essas pessoas
que se sentirem lesadas tam
bém devem procurar a Justiça
para questionar a legalidade
da cobrança, através da con

tratação de um advogado.
Ele explica que o texto do

edital dá margem a mais que
uma interpretação. Segundo
ele, deixa a entender que as

obras já teriam sido realiza

das, quando não havia nem

iniciado ainda. Outro ques
tionamento é que os contri
buintes não foram intimados
do lançamento tributário, o

que impossibilitou a defesa.
O Secretário. de Adminis

. tração e Finanças de Guarami
rim, RolfWerner Antônio Iu-

Moradores têm oplníõesdístíntas
O valor cobrado de cada

contribuinte é calculado pela
diferença entre a valorização
do imóvel e o custo da obra. Os
mais de quatromil quilômetros
de asfalto na rua 28 de Agosto,
a construção das calçadas da

Igreja Matriz até a Estação Fer

roviária, e a implantação de um
sistema de drenagem custaram

cerca de R$ 3,1 milhões. esse mesmo", reclamou.
A moradora Mafalda Klein Para a vice-presidente da

Rayniak, de 55 anos, ficou as- Associação de Moradores do
sustada quando o carnê de R$ Centro, Amélia Wunderlich, a

1.465 chegou. "Minha casa tem cobrança da contribuição não

apenas quatro metros de entra- deveria gerar surpresa, já que o

da e até os meus parentes acha- asfalto e a drenagem são pedi
ram absurdo o valor cobrado. dos antigos da região. "O projeto
Fui à Prefeitura questionar, mas foi aprovado pela Câmara deVe
me responderam que o preço é - readores e, na associação, fize-

.

) mos oito reuniões para discutir
este assunto", lembrou Amélia.
"O problema é que a população
não participa dessas discussões
e não percebe que para haver
melhoria é preciso pagar."

O secretário de Adminis

tração, Rolf Werner Antonius

Junior, disse que se Guarami
nm pretende, como cidade,

se desenvolver, tanto na sua

infraestrutura quanto econo

micamente, a população e o

meio empresarial precisam es

tar juntos e abertos a este tipo
de contribuição como acontece
nas demais cidades da região.
"A cobrança da contribuição de
melhoria é uma obrigação pre
vista em lei", ressaltou.

* COMPRA. E VENDA DE IMÓVEIS
* LOCACÃO

'"

.* GESTÃO DE IMÓVEIS

* CONSULTORIA DE-IMÓVEIS
* LOTEAMENTOS
* AVALlACÂO DE IMÓVEIS

'"

Novo Lar
,
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.Pelo Mundo

1695

Morre o líder negro Zumbi
No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palma

rE3S foimorto pelo capitão Furtado de Mendonça. Zumbi
nasceu em 1655, no município de União do Palmares,
no Alagoas. Até os seis anos, viveu no quilombo, uma co
munidade formada por negros que escaparam de fazen

das, prisões e senzalas, mas foi capturado e levado a um

missionário português. Aos 23 anos, tornou-se líder do

quilombo ao proteger a comunidade do governo opres
sor da Coroa Portuguesa. Durante os anos seguintes,
Zumbi lutou contra os soldados lusitanos e, também, às
investidas dos escravocratas brasileiros. Aos 40 anos, foi

traído por seu antigo companheiro, Antonio Soares. O

capitão Furtado Mendonça então o encontrou, o deca

pitou, e entregou a cabeça ao governadorMelo e Castro.

Em 1995, o dia 20 de novembro foi definido como o Dia

da Consciência Negra, no Brasil.

1910

O início da Revolução
Mexicana

Em.20 de novembro de 1910, eclodiu a Revolução
Mexicana. O objetivo da revolta era acabar com a

ditadura do general Porfírio Díaz, que se arrastava há 34

anos. Durante o governo, o país alcançou estabilidade

política e crescimento econômico, em detrimento dos

setores sociais, culturais e financeiros. Diante dessa

situação, Francisco Madero formou um partido político
para concorrer à presidência, mas foi" preso. Quando
escapou da prisão, organizou um conflito armado para
tomar o governo de Díaz. O ditador então renunciou e se

exilou na Europa. Em 1911, Madero assumiu o governo
mexicano, mas seu desempenho destoou dos interesses

de outros revolucionários, como Emiliano Zapata, o que
desencadeou outra revolta e o assassinato de Madero.

tabi idade
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Personagem histórico

Walter BenjalDin
. WalterBenedixSchõnflíesBenjamin nasceu em 15 de ju

lho de 1892, em Berlim, naAlemanha. Seus pais eram Ernil

Benjamin e Paula Schõnflíes Benjamin, dois comerciantes

de produtos franceses. Atuou como crítico literário, tradu
tor, ensaísta, filósofo e sociólogo. Seus estudos contribuíram
com a formação da Escola de Frankfurt e da Teoria Crítica.
Publicou livros como "AObra deArte naEra da SuaReprodu
tibilidade Técnica" e ''ATarefa do Tradutor", por exemplo. Na
década de 1920, ao lado de Theodor Adorno, interessou-se

pela teoriamarxista. Namesma época, publicou estudos so
bre Charles Baudelaire, que lhe renderam omérito de crítico

literário. Em 1940, Benjamin tentou fugir para aEspanha, te
mendo sermorto pela Gestapo, devido à sua descendência

judia.A suspeita é que ele tenha se suicidado.

A invenção do sistelDa
de refrigeração para carros
Frederick IonesMcKinley foi responsável pela invenção que permitiu o transporte de alimentos
perecíveis em carros ou caminhões. O projeto começou no ano de 1935, emMinnesota, nos Estados

Unidos, enquanto trabalhava comomecânico.A invenção foi patenteada em 12 de julho de 1940.

Antes disso, McKinley estudou sozinho sobremecânica e eletrônica. Serviu ao exército durante a

PrimeiraGuerraMundial e, quando voltou, construiu um transmissor para a estação de rádio da
cidade e, também um dispositivo para associar a
transmissão de sons e imagens emmovimento.

Na SegundaGuerraMundial, a invenção de
Frederick Iones ajudou a preservar sangue,
medicamentos e alimentos para o exército, nos

campos de batalha. O inventor nasceu em 17

demaio de 1893, em Cincinnati, Ohio, e faleceu
em 21 de fevereiro de 1961, emMinneapolis,
por causa de um câncer de pulmão. Ele foi o
primeiro afro-americano a ganha aMedalha
Nacional de Tecnologia.

1975

Comentário esportivo de Geraldo José
Em novembro de 1975, o jor

nal O Correio do Povo publicava
os comentários de Geraldo José
em uma coluna esportiva. O tex

to começava com "Para aqueles
que não acreditavam numa fe
liz participação de Iaraguá do

Sul nos Jogos Abertos de Santa

Catarina, este ano disputados
em Chapecó, ficou a certeza de

nossas afirmativas, de que pos-
suímos um potencial humano

• 1 ;.' I excelente, e que este mesmo po-

tencial, sendo beneficiado com

locais para a prática do despor
to salonísta, nos proporcionará
muitas alegrias". E terminava com
"Parabéns de todos os jaraguaen
ses à delegação que nos represen
tou em Chapecó e que estas me

dalhas conseguidas sirvam para
mostrar aos que as conseguiram
de que estamos no bom caminho

e deixando aqui um pensamento
positivo 'estamos correndo para

chegar junto'''.
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Bárbara Elice

m café datar
de cheio de
COIsas gos
tosas e mui
ta conversa

boa. Essa é a

proposta do café natalino da

Associação de Senhoras de Ro
tarianos - Casa da Amizade, de
Jaraguá do Sul. O evento acon

tece nesta quarta-feira, às 15h,
na Duas Rodas Associação Re
creativa. O convite custa R$ 25 e

pode ser comprado na hora, ou
com a comissão organizadora.

Essa é a 15a edição do café. Os
doces e salgados foram todos do
ados à Casa da Amizade e a de

coração foi inteira preparada por
uma integrante da associação.
Haverá também sorteio de brin
des e um bazar para venda de
enfeites e biscoitos natalinos. Há
300 ingressos'sendo distribuídos.

-O valor arrecadado será in

vestido nos projetos filantrópi
cos da casa. Todos os anos, elas

organizam os cafés na casa de
assistência a idosos Lar das Flo

res, além de atender aos pedidos
de famílias que precisam de aju
da com enxovais de bebês, ou
de doação de cadeiras de rodas,
por exemplo. "Nosso objetivo é

promover o companheirismo e

realizar projetos que ajudem as

pessoas que têm algum tipo de

dificuldade", disse a presiden
te da Casa da Amizade, Yvonne
Schmõckel. A associação é for

mada por voluntárias e esposas
de rotarianos.

SERVIÇO
.

O que: Café Natalino da
Casa daAmizade

Quando: 21 de novembro
Quanto: R$ 25. Os ingressos po
dem ser comprados na hora, ou
com a comissão organizadora.
Mais informações pelos telefo
nes 3370-1724, comYvonne, ou
3275-1225, com Zeli.
Onde: Duas Rodas Associação
Recreativa. Rua 25 de Julho, s/n,
bairroVilaNova (próximo ao

posto de gasolina).

Com ao eirism

Confraternização
COID sabor solidário

lCasa da Amizade

promove café natalino

na quarta-feira, com o

objetivo de arrecadar
verba para os projetos

filantrópicos da
• !"

•

'.
•

�

. ,..,

aSSOCI�çao

REUNIÃO Grupo de senhoras da Casa da Amizade, juntamente
com as sócias·fundadoras, em evento de 50 anos da entidade

,

PARA MAIS ESClAREClBTOS,
PROCURE A DEFESAClVl DO SEU

Ministério da
Integração Nacional

GOVERNO FEDERAL

uu
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revisão do Telllpo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

SãO Miguel
do 0este
T ...
17° 32°

hapecó

16° 30°

Semana inicia
com calor
Madrugada commais

nuvens e chuva isolada em
se devido ao deslocamento

de uma frente fria pelo
oceano. No decorrer do

dia, aberturas de sol em
boa parte do Estado,
com chance de pancadas
isoladas de chuva entre a

tarde e noite no Litoral,Vale
do Itajaí e Planalto Norte.
Temperatura elevada.

La�s
T ...
13° 28°

l�s1ável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

Geada
� ��

ChuvosoNublado

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

do vento relativa (%)
• 6h Nordeste 1km/h 95
• 9h Oeste-Noroeste 1km/h 96
• 12h Oeste-Sudoeste 3km/h 61
• 15h Sul-Sudeste 6km/h 46

5mm

80%
• 18h Leste-Sudeste 10km/h 50

de possibilidade
• 21 h Leste 10km/h 71 de chuva.

Humor
Erro geográfico
Amãe chega para o filho e pergunta:
- Joãozinho, o que você está estudando?
- Geografia, mamãe.
- Então me diga: onde fica a Inglaterra?
- Na página 83, mãe.

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.

o
lca
C>
=
-

O
cn -

Jaeag � r

T ...
18° 33°

Rio doSul
T ...
130 31 °

Florianópolis
T �
180 29°

São Joaquim
T'" .�
1 0° 220 'J?'

....�

Criciúma
T ...
160 31 °

MINGUANTE 7/11

CRESCENTE 20/11

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja os

olhos do sol

----/
AMANHÃ
MíN: 18°e
MÁX: 32°e

l8°e

33°C
NáD/

esqueça
de tomar
água!

QUINTA
MíN: 21 De

MÁX: 35°e

MíN: 19°e
MÁX: 37°e

São Francisco do Sul
• Preamar
• 8h41: 1,2m
• 22h19: 1,3m
• Baixamar
• 1h08: O,5m
• 18h54: O,5m

Itajaí
• Preamar
• 13h21: O,9m
• 19h21: O,8m
• Baixamar
• 2h12: O,3m
• 23h25: O,5m

Florianópolis
• Preamar
• 1h58: O,7m
• 6h30: O,8m
• Baixamar
• 3h: O,4m
• 9h45: O,4m

Imbituba
• Preamar
• 1h08: 1,1m
• 15h34: 1,1m
• Baixamar
• 11 h32: O,5m
• 16h45: O,5m

tlOVA 13/11
Tábua

das marés

CHEIA 28/11

HORIZONTAIS
1. O cádmio / (Pop.) Fedor de suor

2. O meio da ... broca / O ponto central de um alvo

3. Causar acontecimento desagradável que envolva

dano, lesão, sofrimento
4. Precipitação de cristais de gelo / Construção im

permeável para conservar cereais ou forragem
verde

5. (Mito!.) A deusa egípcia do casamento e da família

/ Objeto semelhante a um copo, de pouca profun
didade e provido de pé

6 .. Suprimir qualquer {imitação
7. Pesar, remorso
8. Vaso sanitário
9. O resultado de uma atividade / Prefixo: oposição
10. Andamento rítmico pronunciado, característico

do jazz j No cristianismo, o ser supremo
11. Locução que indica hora avançada do período

noturno
12. Concedido / Claridade, brilho, luz
13. O músico de rock norte-americano Axl / A nota 11

musical representada pelo D.

VERTICAIS 13
1. Caixa óssea que contém e protege o encéfalo /

Dividido em lóbulos
2. Os pratos servidos como sobremesa / Conjunto

ríe pelos que crescem nas partes superior e pos
terior da cabeça humana

3. Que diz respeito a todos os cidadãos / Cuidar da
própria saúde

4. Diz-se de quem perdeu a água do organismo
5. A letra que vale mil em algarismos romanas / Ani

mal de estábulo I Pronome oblíquo da primeira
pessoa do plural

6. Profundamente triste
7. Cessar a chuva ou o mau tempo / As característi

cas formações que circundam Saturno

.8. Peça única de roupa que se ajusta à cintura e co

. bre cada uma das pernas / Quem governa, dirige
9. Chuviscar / A modelo Bündchen, de fama mun

dial.

1 234 5 7896

1 fi

II

fi
II II

II

II II

2

3

4

5

6

7

9

10

12
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Comque
roupa eu vou? Você vai amar a

hora do cafézlnho.
Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084 32'15.1403

nsdaMAC
Preciso dizer que quando você visita NY é impossível não
querer fazer um passeio pelas várias MAC espalhadas por

.

essa cidade encantadora. Tanto é que a loja vive cheia. Teve
momentos em que tive que esperar para ver um batom,
acreditam? Pois é! Mas vale a pena! E aqui vai uma dica
para asmeninas: nunca levem os bafes junto, eles não
têm paciência, hehe. Mas enfim, deixa eu continuar antes
que os garotos leiam a coluna e fiquem bravos comigo.
O que eu queria dizer é (e preparem-se porque chega
este mês por aqui) que aMAC lançou uma nova linha
demaquiagem, aOffice Hours. Uma coleção inspirada
no ambiente de trabalho com cores suaves emmeio a

bloquinhos e artigos de escritório. O legal é que a coleção
traz produtos que duram emmédia 8 horas (que também
é amédia de horário de expediente em um escritório não

é?), e vem com sombras brilho labial e blush. Uma graça
mesmo, gente! E o mais importante: promete durar o dia
inteiro. *Aqui em Iaraguá temMAC na Illuminé, viu?

Oi, girlsand boys!
Semana passada foimeu aniversário e aproveitei para
viajar e comemorar essa data tão especial com o meu

namorado, em uma das cidades que mais amo no mundo:
NewYork. Apesar de ter ido para curtir, é fato dizer que
meus olhinhos não deixaram de captar o que encontrei

pelas ruas, e eu anotei tudinho (o que é tendência) para
dividir aqui com vocês. Então, preparem-se, a coluna de

hoje é "importada", viu? Ah, quero agradecer o carinho de
vocês por email e pelo facebook, amei os recadinhos!

Tren : tAn·
Já comentei por aqui que sou apaixonada pelas
peças em neon, não é? E uma das coisas que procurei
por NY foram os tênis em amarelo, laranja ou pink.
Obviamente não precisei procurarmuito, pois em tudo

quanto é loja de esportes havia vários modelitchos em
fluo, e o difícil foi decidir qual trazer. E o engraçadinho
é que essamoda não é só lá fora. Pelo contrário, aqui
no Brasil está super em alta e várias celebridades

já aderiram a essa moda. Como eu postei algumas
colunas atrás sobre looks legais para ir pra academia,
achei que seria uma boa pedida dar esse toque por
aqui. Se vocês procurarem no Google verão que várias

marcas já vendem os seus

tênis em neon, mas o meu

predileto é o da Nike, que
arrasou nessa tendência.

Aqui em Jaraguá vi pra
vender naMaluta, viu?!

Um P.S.: não só de
academia vivem os

tênis fluo na terrinha
do Tio Sam. Encontrei

várias meninas usando
o tênis em looks do dia
a dia mesmo, e achei
bacaníssimo. #ficaadica
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4730'84-3012

Aprende a viver e saberás
morrer bem.

Confúcio

Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso, hoje

é terça-feira, 20 de novem

bro,DiaNacional da Consciên
cia Negra. Putz, já estamos em

contagem regressiva do mês de
novembro. Pois é, o tempo voa,
né? E assim começamos a co

luna social mais lida de toda
a nossa região. Primeiro, repi
ta comigo: "Hoje será um dia

abençoado porDeus"!

Macarronada
No sábado, dia 24, às 9h, vai
rolar no Estádio João Marcatto,
uma concorrida pelada entre
professores e pais de alunos,
contra os amigos do Xoxo. No
cast de famosos a presença
'dos jogadores Carioca, Murilo,
Ricardinho, Xande e técnico.

Após a concorrida "pelada",
acontecerá no salão do clube,
aMacarronada da Escolinha
do Xoxo. O evento contará com

f\

música sertaneja, pagode e

muito pop. Vai perder?

Paqueradas
As loiras Katelini Pasold
e Samanta Kleis sempre
circulam nas altas baladas
de nossa Jaraguá do Sul e

despertam o interesse dos

marmanjos. Essa dupla arrasa!

Vitrine
Mulherio descolado, que
gosta de estar bem vestida
e das novidades do mundo

fashíon, deve dar uma
espiadinha na vitrine da
Donna Anna. Está um arraso!

Niver do
Alcides
Por favor, não ousem esquecê
lo: Alcides João Pavanello, figura
amiga e do bem, é o grande
aniversariante de hoje na cidade.
Liguem! Ele vai adorar saber
que foi lembrado. Parabéns,
amigo! O Meu desejo é que você
e toda a sua bela família sejam
plenamente felizes.

FAMÍLIA
Janice

Haft"ermann

Breithaupt
coma

Cllhas Zélia

Breithaupt
Janssen

(E) e Bruna
Breithaupt
Lunelli nos
corredores

da Scar

Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

Falha nossa
Na coluna de sábado postamos a

foto dos queridos DaviAraújo e

Regiane Milke, e a legenda registrava
os amáveis Juarez e Liliane Brusque.
Falha nossa! Sorry!

LINDA

Mayara
Carvalho,

na lente de

Mauricio

Bermann, .

no Patuá
Music,

direto para
a coluna

Baile da
Primavera
Para os amantes dos grandes bailes,
no próximo dia 23, numa promoção
da Studio de Dança Dois pra lá Dois
pra cá, acontece no aristocrático
Clube Atlético Baependi, o grandioso
Baile da Primavera. Presença musical
da Banda Harmonize, de Joinville.

Finde
Maria Renigo, uma das queridas
deste colunista-passou o finde em

Rio do Sul, na casa dos papis. Fez
churrasco para os amigos mais
íntimos e a festa decolou até altas

horas da madrugada do domingo. Foi
um final de semana regado amuita

conversa boa e grandes risadas!

:,m '
." ,

'

Ana LuizaMarinelli e
RicardoAndrade estão de

" lorJe totaZc;,Me'ca:ntaram
que eles estavam juntinhos
e cplados na noue de
sdbaâo naMooril, em

'""

loinuue. Vai dar.namoro!

• As festas definal de ano
já (lnda� pipocando a,., '

agénda lIa nossa press.�ste
ano elas baterão recordes.
Bom tanibém! !

PATROCINADOR

OFICIAL

• O advogado SávioMurilo
deAzevedo, sempre ao
lado de suaMari.nos
fins de semana, fâz sua

,
1

tradicional queima de '

qiloriasfca,Illinh@do'l1as
ruas da cidade.

"

, ,,'

Bradesco

1 I'

'. 'OS amigos Caflínhos
Buzzi, Guilherme Schmitt
e Ronaldo Gonçalves j4
decidiram a virada do
ano: serána orla, de Porto
Belo, uma dos lugares
mais iluminados de Santa
Catarina. Chique!

SUSID Elenice Ferreira e Claudio Rodrigues
conferindo as delícias do Restaurante Kantan

Toma!
A corretora e amigaMaria
Rosete Fagundes está com um

sorrisão de orelha a orelha.
Não é por nada, a Justiça
foi implacável contra uma
"empresária" que tentou lhe
passar a perna numa comissão.
Se é que você entende. Rosete

vai comemorar o Natal com
os bolsos cheios e o Ano Novo

estourando champanhe.

Vagando
Cresceu assustadoramente

o número de adolescentes

"vagando" e esmolando pela
cidade. Sempre com a mesma

história: "preciso de dinheiro

para pegar o ônibus e voltar
à minha cidade". Sem contar

que eles são cada vez menores.
As instituições devem rever

suas linhas de ações, já que o

problema só deve aumentar.

• Onde chega, todo
mundo quer saber sobre a

passagem, da dra. Márcia
Vieira pelaTurquia.

Dica de terça-feira
Almoçar no Restaurante

Kayrós. Um dos melhores

pratos executivos da região.
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Daniel Medeiros Crítica de cinema
Graduada em Comunicação Social -

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, ,t".Â�O"Linguagem e Crítica Cinematográfica � 61 - "

,
.

Ben Affleck nunca foi reconhecido por seu Tony Mendez, monta um plano megalomaní- perder oritmo ou a atenção do espectador. Já
talento como ator. Consttuindo sua carreira ÇiCO de resgate: fingir-se de produtores de um o ator Ben Affleck mostra-se apenas correto,

através de escolhas no mínimo duvidosas, ele filme de ficção científica em busca de locações visto que não tem espaço para desenvolver
acabou sendo relegado ao título de apenasmais exóticas para filmar. Para tornar a ideia plausí- o lado emocional de seu personagem. Isso
um rostinho bonito, Como roteirista, seu Oscar'

'

vel, Mendez conta com a ajuda do maquíador acaba fazendo com que os coadjuvantes, em'
por Gênio Indomável é atéhoje visto como uma John Chambers e do produtor Lester SiegeL especial Goodman e Arkin, roubem a cena.

injustiça. Levando tudo iS$O em consideração, Ainda que pinte os americanos, como he-' Utilizados principalmente como alívio côrní-
"/ U

é uma agradável surpresa que Affleck te�a· róis anônimos, o roteiro insere algumas pas- co, os dois são responsáveis pelos momentos
encontrado tamanha desenvoltura na sua re- sagens que lembram o real motivo daquela 'mais hilários do longa.
cente carreira como 'diretor, entregando filmes situação "("nós [os americanos] ajudamos, o'�" Argo já é tido como um dos fortes candída-
densos e de qualidade. 'Argo'; seu terceiro lon- cara a'tórturar a população"), além de, corre- tos ao Oscar do ano que vem. Ainda que seja ,

ga na função (depois de "Medo da Verdade" e tameríte, nunca questionar os atos dos íranía-' cedo para indicar favo�itos, é certo dizer que
"Atração Perigosa"), é um thriller político tenso,' "nos, pormais brutais que eles pareçqm;,Mas o.. se º prêmíó de fato víer para'Affleck, dessa vez
empolgante e muito bem realizado, que faz jus -fatode pão desenvolvermais essa questão, ou será muito mais
� filrriografia dôdneasta BenAffleck. ,,' mesmo desenvolver os' personagens estràn d. '::, merecido �dp que

O roteiro, b,aseado em fatos,mostra os even..
"

geiros, denota ii escolha nãrrativa de retratai da antenor., "
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Novelas Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

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

LADO A LADO - GLOBO - 18R
Otávio finge não conhecer Charlô. Semíramis e Nieta ficam enver

gonhadas com o conteúdo dos pacotes de Nenê. Roberta confessa a

Dino que gosta de Nando. Otávio liga para Veruska, mas Charlô toma o

telefone da secretária. Kiko consegue colocar um chip de computador
no sapato de Nando. lenon intimida Carolina para saber o nome de
Vânia. Felipe tenta convencer Fábio a voltar com Manoela. O fotógrafo
vê Juliana com Ronaldo e fica com ciúmes. Roberta e Dino libertam
Nieta da cadeia. Kiko acompanha Nando pela tela do seu GPS. Juliana
chama Ronaldo de Fábio. Charlô aposta toda sua fortuna com Otávio.

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19R
'Otávio finge não conhecer Charlô. Semíramis e Nieta ficam enver

gonhadas com o conteúdo dos pacotes de Nenê. Roberta confessa a

Dino que gosta de Nando. Otávio liga para Veruska, mas Charlô toma o

telefone da secretária. Kiko consegue colocar um chip de computador
no sapato de Nando. lenon intimida Carolina para saber o nome de
Vânia. Felipe tenta convencer Fábio a voltar com Manoela. O fotógrafo
vê Juliana com Ronaldo e fica com ciúmes. Roberta e Dino libertam
Nieta da cadeia. Kiko acompanha Nando pela tela do seu GPS. Juliana
chama Ronaldo de Fábio. Charlô aposta toda sua fortuna com Otávio.

Somos duas irmãzinhas e estamos à procura de um lar

responsável que nos dê muito amor e carinho. Temos 40 dias.
Telefones para contato: 8893-0792, 8873-7306 ou 3370-7532SJU.VE JORGE - GLOBO - 21R

Russo inventa uma desculpa para Lívia. Sarila volta para casa e descobre
que a filha mais nova fugiu. Stênio pede Bianca em casamento. Sidney finge
ser o namorado virtual de Lurdinha. Theo tenta falar com Érica, que o despre
za. Thompson aceita a oferta de Diva pela casa de Lucimar. Raquel conta para
Maitê que as joias que levou para serem avaliadas são falsas. Aisha ouve Stê
nio falar que faltam documentos de sua adoção e decide esclarecer sua histó
ria sozinha. Barros descobre uma pista sobre Djanira/Wanda. MirQ anuncia um

empate no concurso "Garota da Laje". Deborah demite Morena do escritório.
Lívia manda instalar uma escuta na boate. lyah se surpreende ao saber que
Stênio e Bianca vão se casar. Wanda marca com Santiago a entrega de um

bebê. Áurea se espanta quando Theo entra em casa com Morena e anuncia

que ela e Junior vão morar com eles.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.
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Luiz Panstein
Nair G. Milbratz
Nilmara B. Natali
Pedro Celeste Schneider
Renan C. Reitz

Rodrigo Gonçalves
Rodrigo R. de P. Correia
Sandro Brandenburg
Valdevino F. de Melo
Wanderlei W. Mathes

20/11
Airton Viergutz
Anderson Marquardt
Angelica Lamas

Aparecido C. dos Santos
Avelino Uller
Carlos A. Emmendoerfer
Cecília N. Guths
Cirlei V. Pacheco
Cristine Pradi

Deywisson Gonçalves

Dorineia Neumann
Edesio Scherer
Emilia P. Cezario
Etelvina Homburg
Gilberto P. Barros
Gislaine Ferraz
Irene C. S. Renkawski
Irene dos Santos
Iris K. Pommerening
Ivanilde G. Cordeiro

Janete C. Erdrnanm I; i u.: f .'

José F. Scherer
Juliane Cristina Madriga
Liliane Matuchaki
Lisander de Miranda
Lucas Drews
Odete Viero
Osnildo Konell
Protásio Venera
Sandra H. Z. Vitkoski
valdir Fernandes de Oliveira
Wallti Iffiaduenz Oldenburq

19/11
Acelina Forlirn
Alberto luis Fischer

'

Araciana Cardoso
Bruna P. Bittencourt
Doraci F. Radunz
Geovandro Kiatkowski
Iracema Rosa
Kátia R. Holler
Lorena V. Maski
Luciano Wendramin
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Tirinhas

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20

.ARCOIRIS 2
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:30
• Ted - Leg. -16:50,19:00,21:10
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall- Leg. -17:00,21 :30
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 15:00, 19:40

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 13:30,
16:20, 19:00

• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 21 :40
.GNC2
• 007 - Operação Skyfall- Leg. - 21 :20
• Até Que a Sorte Nos Separe -13:15,17:20
• Possessão - Leg. - 15:20, 19:30
.GNC3
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:00, 16:40,
19:20, 22:00

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Dub. -13:30,16:20
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 19:00, 21 :40
.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe -14:30, 16:50, 18:50,21:10
.GNC3
• Argo - Leg. - 19:30
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub. -

13:2015:10
• Ted - L�g. -17:00,22:10
.GNC4
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 13:40 16:30
19:1021 :50
.GNC5
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:00, 16:40,
19:20, 22:00
.GNC6
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 18:30
• 007 - Operação Skyfall- Leg. - 21 :20
• Frankenweenie (3D) - Dub. -14:10, 16:10

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 13:30,
16:20, 19:00, 21 :40
.GNC2
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 14:00,
16:40,19:20,22:00
.GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 13:40,
16:30,19:1021:50
.GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:50, 18:40
• O Mar Não Está Pra Peixe 2:Tubarões à Vista - Dub. - 13:50
• Possessão - Leg. - 21 :30
.GNC5

.

• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:20, 15:40, 18:50, 21:00

Glavber
pas'sou de "),)1';1 reOOiQfu!;lrfll2:
sétld' para '�Jlt:líd'
QJi.t"�w-. i'l5J"'i!\

• SALVAVIP
• Argo - Leg. -14:15,17:00,19:30,22:10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOUS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 13hOO, 18h30
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 15h45, 21 h15
• CINÉPOUS 2
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 12hOO, 14h45,
17h20,20hOO,2�h30
• CINÉPOLlS 3
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Dub. - 14hOO, 19h20
• Crepúsculo: Amanhecer - o final-Leg. -16h45, 22hOO
• CINÉPOLlS 1
• 007 - Operação Skyfall- lego - 17h50, 20h50
• E a Vida Continua ... -13h20, 15h30
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati -13h10, 15h20
• Três Histórias, Um Destino - Dub. - 17h30
• Argo (Estreia) - Leg. - 19h50, 22h25
• CINÉPOLlS 6
• Gonzaga: de Pai para Filho - 13h50, 16h35, 19h20, 22h05
• CINÉPOUS7
• Até que a Sorte nos Separe - 14hoo, 16h20, 18h5O, 21 h20

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Dub. - 14:00, 16:20,
18:40

• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 21 :00
.ARCOPLEX2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40
• Ted - Leg. - 19:25 21 :30
.ARCOPLEX3
• 007 Operação Skyfall- Leg. - 18:00, 21 :00
• Hotel Transilvania - Dubl. -14:20,16:10
.ARCOPLEX4
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20
• ARCOPLEX5
• Gonzaga - De pai para filho - 14:00, 16:30, 19:00, 21.:30 :
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Belchior desaparece
e não paga as contas

Reportagem exibida pelo Fantástico
conta que Belchior está sendo procura
do pela polícia do Uruguai por não pagar
uma dívida de seis meses em diárias do
Hotel Cassino, onde ele passou hospe
dado com a mulher, Edna, em 2011. O
cantor deve mais de R$ 30 mil. Não é a

primeira vez que Belchior se envolve em

um caso 'como este. Suas dívidas no Brasil
chegam a quase R$ 220 mil.

Pattinson não quer
ficar com Kristen
O namoro de Kristen Stewart e Robert

Pattinson parece não' andar bem, desde
que o casal retomou o romance, em setem
bro. Pattinson vem sofrendo para se decidir
se terminaria definitivamente o romance,
mas depois de muita agonia, o ator dediciu
que não dá mais. "Ele está esperando o fim
da promoção de Amanhecer e então ter
minará tudo", disse uma fonte. Ele não quer
mais envolvimento depois de ser traído.

Neymar exibe
aliança na Qlão direita

Na tarde dia 18, o jogador de futebol do time do Santos,
Neymar, esteve no aeroporto de Congonhas, em São Paulo,
onde exibiu umaenorme aliança namão direita. Corri essa
imagem, aumentam os rumores deque ele e a atrizBruna

Marquezine, intérprete de Lurdínha, em Salve Jorge, estejam
mesmo namorando sério. Os comentários sobre o assun
to começaram há cerca deUmmês. Eles não admitem O

relacionamento, mas comenta-se queMarquezine também
está usando uma aliança namão direita.

Dieckmann admite
que cena foi cortada

Carolina Dieckmann, que vive a per
sonagem Iéssíca, vítima de tráfico de mu
lheres na novela Salve Jorge, da Globo, foi
questionada sobre o suposto corte da cena
em que sua personagem seria estuprada e

respondeu: i� cena foi cortada sim, mas eu
entendo. Os diretores acharammuito forte
para ir ao ar", afirmou. A atriz, que faz so

mente uma participação especial na nove
la, devemorrer em breve.

Horóscopo
CV') ÁRIES

.

I· Mantenha distância de tudo que pode virar confusão!
Pormais que não concorde com o que os outros dizem,
não tente impor seu ponto de vista. Seus familiares
merecem mais atenção: ofereça o seu apoio. No
romance, incentive o diálogo. Cor: cinza.

U TOURO

U Decepções não estão descartadas, pois as pessoas
podem não cumprir o que prometeram, mas não
desanime! Seja flexível em suas exigências e não leve
a vida tão a sério. Aproveite a companhia da pessoa
amada para se divertir para valer. Cor: bege.

1[ GÊMEOS
Use o seu jeito ambicioso a favor do seu progresso.
Apenas tenha cuidado para não fantasiar a realidade
à sua volta. Boatos podem surgir envolvendo seu
nome: cuidado! Não deixe que isso interfira em seu

relacionamento afetivo. Cor: tons claros.

� CÂNCER
� Mantenha o foco em suas atividades de trabalho e

evite se expor no ambiente profissional. Se quer se ver
longe de boatos e fofocas, é bom agir discretamente.
No setor amoroso, compartilhe pensamentos e contará
com o apoio do seu par. Cor: verde.

..() LEÃo
UL Não se inite se tiver de enfrentar pessoas competitivas

no ambiente profissional. Evite confrontos diretos com
os seus colegas de trabalho e afaste-se de pessoas
que possam manchar a sua reputação. O clima é de
puro romantismo a dois. Cor: rosa.

YYh VIRGEM .

II..\:' Confie em seus próprios talentos ao invés de contar
com a colaboração dos demais. Com paciência e
tolerância, você vai solucionar pequenas tensões em
seu lar: Um pouco mais de romantismo pode dar o

, , tempero que faltava na vida amorosa. Cor: branco.

Regina Duarte faz
50 anos de carreira
Depois de grandes estrelas da televisão

como Hebe Camargo e Irene Ravache ga
nharem homenagens por toda a dedicação
à carreira, Regina Duarte émais uma estre
la nacional a entrar neste grupo. A Namo
radinha do Brasil ganhará uma exposição
em comemoração aos seus 50 anos de car
reira. "Espelho e Arte - A Atriz e Seu Tem
po'" abre dia22, no liceu deArtes e Ofícios,
na Luz, em São Paulo.

.n.. UBRA
- Sua intuição estará aguçada neste dia, portanto use-a a

seu favor. Não convém misturar a sua vida pessoal com
profissional, assim você também se mantém longe de
fofocas. No amor, aposte na confiança mútua e fortaleçá
a sua união. Cor: lilás.

m ESCORPIÃO
II L. Aposte na sua capacidade enquanto projeta seus planos

profissionais. Desconfie de um colega, decepções não
estão descartadas. Poderá ser vítima de inveja, por isso,
previna-se! Dia perfeito para resolver problemas da vida '.. ,

a dois. Cor: vermelho.

.. '" SAGITÁRIO
)(.

-

Terá um dia harmonioso no seu emprego. Aproxime-se
dos seus parentes e consolide os sentimentos entre
vocês. Isso dará mais equilíbrio emocional e poderá
preservar a tranquilidade na sua casa. Na paixão,
incentive os sonhos do par: Cor: vermelho.

V\_ CAPRiCÓRNIO
"P Se você apostar na discrição no setor profissional,

vai evitar intrigas. Pense antes de falar e evite
desentendimentos. Em famma, controle melhor suas
reações. No campo amoroso, o astral é de harmonia e

compreensão: aproveite! Cor: tons pastel.

� AQUARIO
N'Y'\ Conte com seus próprios esforços no emprego. Em

relação às amizades, confie nas pessoas mais próximas
ou naquelas que conhece há bastante tempo. Não
comente detalhes da sua vida com qualquer um. Curta
a harmonia no seu relacionamento. Cor: verde.

"�I,Corra atrás do que deseja para ser feliz no setor Wprofissional. Será um dia propício para transformar sua
vida e receber apoio dos amigos. Seu charme estará
mais acentuado do que nunca, portanto, cuidado para
não despertar o ciúme do par. Cor: vinho.

PEIXES
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Quer publicar sua foto? �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �

Um clique do

gatinho Vitor
curtindo bem

o feriadão

de sol. Ele é
a alegria da
Dindae do

Dindo, que
enviam beijos

O gatinho Nicolas
Spézia Hubner completa
a aninhos hoje.
Os papais Marcos
e Daniele e os avós

corujas Miro e Valéria

comemoram com alegria

Parabéns para
Valdir que
comemorou

aniversário

dia 15. Muitos

anos de vida
.

e felicidades.

Com carinho

e amor de sua

esposa Giovana

e de sua rJ..lha

Juliana, que te
amammuito!

Os pais de Sarah M. Saganski (Mazinho e Sonia)
e do WelyngtonWiltusclmig (Junior e Rita)
estão orgulhosos e contentes com a dupla que

foi campeã da aa etapa do estadual de Badminton,
realizada nos dias 10 e 11 na cidade de

Ibirama. Parabéns e sucesso aos dois!

A·

O Lar das Flores foi presenteado dia 8 com apresentação da

banda alemã Original MarkgTafler Blaskape. O sr. Alceu abriu as

portas do lar para que os idosos tivessem momento agTadáveis.
O convite foi do casal Vigando e Lali. De acordo com Ema P. Wille é a

primeira vez que um asilo no Brasil abre as portas para a música de sopro

...

A sra. Beatriz

completou 64
anos no dia 14.

Todos os seus

familiares a

parabenizam
pela nova. idade!

Parabéns para
Salete Moser que
aniversariou no

dia 17. Familiares

e amigos desejam
felicidades!
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Eco

Benyamin
Parbam Fard

benyamin@biovita.com.br

Prefeito eleito de Curitiba
irá à posse de bicicleta

Gustavo Fruet, o novo prefeito
de Curitiba, informou que irá à

cerimônia de sua posse de bicicleta,
refletindo assim a estratégia adotada
durante sua campanha eleitoral,
em que boa parte das propostas
apresentadas estava direcionada à

promoção da bicicleta como meio
de transporte na capital paranaense.
Entre os projetos de governo de Fruet
está a construção de 300 quilômetros
de ciclovias e a reestruturação da
cidade com a instalação de paraciclos
e bicicletários, que facilitem a

integração intermodal, com a bicicleta
sendo uma ferramenta importante na
melhoria do transporte local.

o eolapso da civilização Maia e as mudanças
Segundo uin recente estudo publicado na revista Science sobre a civilizaçãomaia clássica, um dos

.

motivadores principais de sua extinção teria sido um surto de fome, guerra e decadência, emmeio ao

aquecimento do clima. Os dados foram obtidos por uma equipe internacional de pesquisadores que
compilou detalhados 'registros climáticos sobre 2.000 anos de clima úmido e seco no atual Belize, onde
cidades maias se desenvolveram entre os séculos 4 e 10 da era cristã. Ao contrário da atual tendência de
aquecimento global, causada principalmente por atividades humanas como a queima de combustíveis
fósseis, amudança no clima daAmérica Central durante o colapso da civilizaçãomaia se deveu.a
uma violenta oscilação natural no padrão climático, onde o clima extremamente úmido permitiu o

florescimento da civilização com a prosperidade agrícola, mas, ao longo dos séculos, o clima se tornou
mais seco, o poder dos reisminguou e houve uma época de guerras por recursos escassos. O estudo
ainda indica que o impacto ambiental da seca foi agravado pelo uso intensivo do solo agrícola; o que
provocou erosão, e que há algumas analogias com isso no contextomoderno com os quais deveriam
nos preocupar, como exemplos naÁfrica e Europa. A atualmudança climática poderá afetar os sistemas
agrícolas de algumas regiões, motivando fome, instabilidade social e conflitos armados que então
envolvem outras populações, exatamente o que se acredita que aconteceu com a civilizaçãoMaia.
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emíssões de c ono,
o Brasil assumiu ameta de reduzir
as emissões de Dióxido de Carbono
(C02) até 2020, e para isso, precisará da
colaboração de diversos setores, sendo

que a Confederação Nacional da Indústria
(CNI) já se comprometeu a também

esforçar-se em amenizar a emissões da sua
categoria. O CNI fechou um acordo com os

Ministérios do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior e do Meio Ambiente
para juntos desenvolveram o "Plano
Indústria" para reduzir em 5% as emissões
do setor produtivo até 2020, com previsão
de começar a reduzir as emissões em sete
setores da indústria: alumínio, cimento,
papel e celulose, químico, cal, vidro e ferro

gusa (aço), por serem estas as áreas da
indústria que mais emitem gases.

Os Estados Unidos
e as mudanças
climáticas
Antes desconfiados da onda global de discussões
acerca do tema aquecimento global emudanças
climáticas, aparentemente agora os Estados
Unidos parecem dar relevância ao tema após
a costa leste do país ter sido atingida pela
supertempestade Sandy. A sede da ONU, em
NovaYork, passou três dias fechada por causa
da supertempestade, que deixou pelo menos
121 mortos nos EUA e Canadá, além de inundar
cidades litorâneas e deixar milhões de pessoas
sem energia. De acordo com o secretário-geral
daONU, Ban Ki-moon, os recentes eventos
devem servir de lição para que o mundo busque
políticas ambientalmentemais saudáveis. Ainda
segundo o secretário, essa pode ser uma verdade
desconfortável, mas que ignoramos por nossa
conta e risco, tendo visto que osmelhores cientistas
domundo estão soando o alarme hámuitos anos.

GRUPO BIOVITA
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www.biovita.com.br

Detentos ajudaDl a
recllp'erar ,a ta ,tlântica
Detentos de uma penitenciária na cidade de Tremembé, interior
paulista, mantêm um viveiro de sete hectares, onde são produzidas,
por mês, 150milmudas de espécies nativas daMataAtlântica. Todo
o processo conta com o convênio entre o Estado de São Paulo e a

Funap, Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel deAmparo ao

Preso, que permite usar essamão de obra para ajudar na recuperação
daMataAtlântica. A Fundação contribui para a recuperação social
do preso, oferecendo estudo, qualificação, aprendizado profissional
e oportunidade de trabalho remunerado através do projeto
"Florestas Inteligentes". A condição do detento para que
possa trabalhar neste projeto é estar em regime semiaberto.

Projeto de parque
linear na Vila Madalena
A cidade de São Paulo ganhou um novo projeto da premiada
arquitetaAnnaDietzch para a criação demais uma área verde
para a capital paulista. A ideia foi implantar um parque linear na
Vila Madalena, além de um plano de bairro. As propostas estão na
Secretaria doVerde e serão encaminhadas para licitação. O Parque
Linear CórregoVerde terá 1,6 quilômetro de extensão e 65,4 mil
metros quadrados, e na sua construção será implementada uma
tecnologia que permitirámaior absorção de água na região, para
conter as enchentes em longas temporadas de chuva, tendo seu piso
feito de ummaterial permeável, funcionando essencialmente como .

um "miní-piscinão" já que, além de deixar a água entrar no lençol
freático, ele próprio conseguirá reter a chuva e diminuir as enchentes.

A SEGURALTACHEGOU
E JUNTO COM ELASUA

TRANQUIUDADE

BOLSA DE SEGUROS

(47) 3084-3300
atendímento.jaragua@seguraltacom.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EElétrica F
I

47-3370-4273
47-9700-4089

Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.

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

Empresa do Ramo de Alimentação
Corporativa em Expansão

CONTRATA:

OPORTUNIDADES PARA: SCHOROEDER, JARAGUÁ E JOINVILLE

Desejável pró-atividade, boa comunicação,
domínio do Exce.l, foco em processos e foco no cliente.

Oferecemos possibilidade de crescimento profissional, plano de saúde,
alimentação gratuita, cesta básica e salário compatível com a função.

Interessados, enviar currículos para
carolinerh@manadobrasil.com.br ou (47) 3467 ..1337
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MUNICIPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO
Schroeder (SC), 19 de novembro de 2012.

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Schroeder considerando o termo
de conclusão de obra, comunica que foi publicado nos dias
13, 14 e 16 de novembro de 2012 no Diário Oficial dos Mu
nicípios, edições 1117,1118,1119 o Edital 02/2012- Secretaria
de Planejamento, Gestão e Finanças, Edital prévio referente a

contribuição de melhoria pela obra de pavimentação asfáltica
das Ruas Acre, Jorge Lacerda e Palmeiras, Centro Norte de
Schroeder. As informações do edital poderão ser contestadas
até o dia 20 de dezembro de 2012.
Os .Editais completos podem ser consultados no mural da Pre
feitura Municipal e também nos endereços eletrônicos: www.
diariomunicipal.sc.gov.br, www.schroeder.sc.gov.br.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal
Milton Trapp Junior

Fiscal de Tributos Municipais
Matrícula 1.559

Apontamento: 228665/2012 Sacado: MAURIA APARECIDA HAfEMANN DA R.oSA Endere
ço: RUA PREF J.oSE BAUER 39 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Cedente: .oESA COM E
REPRES lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 2548911U - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 116,10 - Data para pagamento: 23/ll/2012-Valor total a pagar R$192,25 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 116,10 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
eedital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$17,83

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

\ EDITAL DE INTIMAÇÃ.o
REPúBuCA FEDERATNAno BRASIL ESTAD.o DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes de Olíveíra, 380-Centro
89251-201- JARAGUAD.o SUL - SC NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 228258/2012 Sacado: MINlMERCAD.o RUBENSWALrER lIDAME Endereço:
1 DEMAI.o 0456 - CORUPA-SC - CEP: Cedente: D.oMC.oSTADISTRIBUIDORADEGENER.oS
AllMENTICl.oS Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 026080-1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 540,52 - Data para pagamento: 23/ll/2012- Valor total a pagar R$651,31 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 540,52 - Juros: R$ 1,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

EDl'D\LDE INTIMAÇÃ.oDEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas daCGJ/SC, para
a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartó
rio, parapagamento 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 INTIMAD.oS D.o PROTESTO:

Apontamento: 228670/2012 Sacado: ADRlEL SILVA DA SILVEIRA MANUT Endereço: RUA
AFF.oNS.o NICOLUZZI 1617 M.oD INCUBACAO 02 - RAU - JARAGUA D.o SUL-SC - CEP:
89254-300 Cedente:wrCOMERQ.o DE FERRAM lIDAEPP Sacador: - Espécie: DMI - N°TI
tulo: 8096-2 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$163,50 - Dataparapagamento: 23/11/2012-
Valor total a pagar R$239,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 163,50 - Juros: R$ 0,59
Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 228852/2012 Sacado: CARLOS LE.oPOLD.o DA SILVA Endereço: ESTRADA
ANa BaM 1186 - caRUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: VANDIESEL lIDA EPP Sacador:
- Espécie: DMI • N"TItulo: Fl461-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 817,00 - Data para
pagamento: 23/11/2012- Valor total a pagar R$930,62 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 817,00 - Juros: R$ 1,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 228855/2012 Sacado: DLD MaDAS IlDAME Endereço: R JaSEVICENZI 247
- SL 01 - JARAGUÁDa SUL-SC - CEP: 89266-240 Cedente: CaNFECCaESlHARaG IlDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0056415501- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.086,40
- Data para pagamento: 23/ll/2012-Valor total a pagar R$1.l83,47 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 1.086,40 - Juros: R$ 2,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 228663/2012 Sacado: EUASWPESDaS REIS Endereço: RUAEDWARD KRIS
CH 201- AGUAVERDE - JARAGUADa SUL-SC - CEP: 89254-510 Cedente: BANCO PANAME
RICAN.o S/A Sacador: - Espécie: NP - N°TItulo: 44082351 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 3.639,09 - Data para pagamento: 23/ll/2012- Valor total a pagar R$4.512,99TIescrição dos
valores: Valor do título: R$ 3.639,09 - Juros: R$ 798,17 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 2287l7/2012 Sacado: KIKa WCADaRADEMAa DE aBRA IlDA Endereço:
RUA DA COABE S/N - TRES RIaS D.o NaRTE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-055 Cedente:
COMERCIAL SANTO ANTONIa IlDA - EPP Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 61055A -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 690,00 - Data para pagamento: 23/ll/2012- Valor total a
pagarR$777,23Descrição dos valores: Valor do título: R$ 690,00 - Juros: R$1,38Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 228019/2012 Sacado: MARIaZAN EVANGEIlSTA GONCALVES Endereço:
RUA JaSEVICENZI 228 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-240 Cedente: EBERSaN ALEXAN
DRE DA caSTA ME Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 436BIlD05 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 760,72 - Data para pagamento: 23/11/2012- Valor total a pagar R$858,55
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 760,72 - Juros: R$ 3,29 Emolumentos: R$l1,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 228861/2012 Sacado: MINlMERCADO RUBENSWALrERIlDAME Endereço:
1 DEMAI.o 0456 - CORUPA-SC - CEP: Cedente:DaM COSTADISTRIBUID.oRADEGENER.oS
AllMENTICI.oS Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 026080·2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 540,51 - Data para pagamentm,23/11I2012-Valor total a pagar R$651,12 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 540,51 - Juros: R$ 1,26 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,30 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 227955/2012 Sacado: MaACIR lAMPERT Endereço: RUA NUO GADam
209 - IaraguádoSul-SC - CEP: 89265-744 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTIJRAEEMPRE
ENDIMENf Sacador: - Bspéeíe: DMI - N" TItulo: 0216565002 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 162,92 - Data para pagamento: 23/11/2012-Valor total a pagar R$249,91 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 162,92 - Juros: R$1,14 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 228760/2012 Sacado: SERGIa CARLOS DE SaUZA Endereço: RUA 1173 84
WIE, 136 - NEREU RAM.oS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-645 Cedente: BVFINANCEIRA
S/A C. E I. Sacador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131031010 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 2.052,00 - Data para pagamento: 23/1112012-Valor total a pagarR$2.799,96Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2,052,00 - Juros: R$ 662,11 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 228758/2012 Sacado:VaRNEI PAlHANa Endereço: R SERVIDAa S 96 NR 53
LT BR 280 KM 70 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89254-500 Cedente: BV FINANCEIRA SA CRE
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: • Espécie: CBI - N" TItulo: 131039927
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.772,90 - Data para pagamento: 23/11/2012- Valor
total a pagar R$2,217,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.772,90 - Juros: R$ 369,94
Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital:R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo",
na data de20/ll/2012. Jaraguá do Sul (SC), 20 de novembro de 2012.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, dos Materiais Elétricos, dos Motores Elétricos, de
Equipamentos Elétricos, de Eletro Eletrônicos, de Geradores, deAlternadores, de Implementas Agrícolas, de Máquinas, de Peças para
Reparação de Veículos, de Fundição e das Oficinas de Latoarias e Mecânicas de Jaraguá do Sul e Região, convoca toda a categoria
da base territorial, sócios ou não, para a ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 24.11.2012, em primeira con
vocação às 9h, e em segunda e última às 9h30min com qualquer número de trabalhadores presentes, tendo por local a sede recreativa
do Sindicato, sito a rua João Marangoni, nO 137 (de fronte a Weg II) no município de Jaraguá do Sul.
COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
- DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÃO, PARA A NEGOCIAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO DOANO DE 2013;
-ALÉM DA MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS DA ATUAL CONVENÇÃO COLETIVA, SÃO OS PRINCIPAIS PONTOS DA PAU
TA DE REIVINDICAÇÃO: 1. REAJUSTE SALARIAL COM A REPOSiÇÃO DAS PERDAS DECORRENTES DA INFLAÇÃO NO
ANO DE 2012; 2. AUMENTO REAL SALARIAL; 3. PISO SALARIAL ÚNICO; 4. SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA DO SINDICATO
(CONTRIBUiÇÃO ASSISTENCIAL NEGOCIAL). 5. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO; 6, MUDANÇA NA DATA BASE; 7.
LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS.
- AUTORIZAÇÃO PARAA DIRETORIA DO SINDICATO, EM CASO DE NÃO HAVER ACORDO NAS NEGOCIAÇÕES, INGRES
SAR COM AÇÃO JUDICIAL.

Jaraguá do Sul, 19 de novembro de 2012.
Vilmar S. Garcia - Presidente

EDITAL
DE SEGUNDO PÚBLICO lEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua Bocaiúva, nO 2245, centro, Florianópolis, CEP, 88.015-530 - fone (48)3224-1521/ (48) 9135-7414 FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário designado pelo credor exeqüente Em
presa Gestora de Ativos - EMGEA, VENDERÁ, na forma da Lei (Decreto-Lei nO 70, de 21.11.66, e regulamentação complementar), em
SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, que será realizado no dia 07/12/2012 às 12:00 hrs, em frente ao Fórum da Cidade de Jaraguá do Sul,SC,
o imóvel adiante descrito, a partir do lanço mínimo indicado, para pagamento de dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA.
APARTAMENTO nO 104 e vaga de Garagem nO 10 do Condomínio Residencial da Amizade, situado à Rua 383 nO 220, Amizade, Jaraguá
do Sul,SC com área total de 87,36m2 e 14,53m2, respectivamente, conforme descrito na matrícula nO 23.405 e 23.406, respectivamente,
do Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul,SC, financiado a TADEU APARICIO TUBBS, funcionário público federal e sua mulher NEIVA
JUçÁ CRUZ TUBBS, professora, ambos brasileiros, C.1. nOs 1/R-297,889-SSIISC e 1/R-297,888-SSIISC, respectivamente, inscritos no
CPF sob nO 054.283.439-15, casados pelo regime da comunhão universal de bens, residentes e domiciliados em Jaraguá do Sul,SC, con
forme consta no contrato habitacional nO 304170000022 financiado pela CAIXA em 06/08/1990. Solicitação de Execução de Dívida - SED
nO 0077/2012,
- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indicados, bem como seus cônjuges, caso não sejam localizados.
- A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por cento) do
preço da arrematação, além da comissão correspondente ao leiloeiro, e o saldo restante no prazo impreterível de 8 (oito) dias; ou utilizar-se
de financiamento da CAIXA (mediante apresentação da Carta de Crédito) e/ou utilização de recursos do FGTS (mediante apresentação
da Carta de Habilitação).
- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qualquer agência da CAIXA ECONÓMICA FEDERAL para a obtenção
de maiores informações a respeito da CARTA DE CRÉDITO e/ou DE HABILITAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DE FGTS.
-- O lance mínimo para a venda será o correspondente ao saldo devedor e acessórios, ou avaliação, estando, porém, sujeitos a atualização
até 24 horas antes da realização da praça.
- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da propriedade do imóvel, cO,mo por exemplo, IPTUITLP, condomínios, dentre outras
existentes no município, que estejam em atraso, são de responsabilidades do arrematante.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges,
casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1° e 2° leilões das execuções extrajudi
ciais.
- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
- O(s) imóvel(eis) acima teve(tiveram) sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal nO 7433/85 e na forma do Código de Normas da
Corregedoria de Justiça de Santa Catarina.
- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre o(s) imóvel(eis),
objeto deste Edital de Primeiro Público Leilão e de Notificação.
de Florianópolis para Jaraguá do Sul, 08 de Novembro de 2012,

CÉLIO DE SOUZA
leiloeiro Público Oficial/Se - Matrícula AARC/02

Em Tempo: No 1° Edital de 2° Leilão publicado no dia 08/11/2012 onde se lê "

...SEGUNDO 'PÚBLlCO LEILÃO, que será realizado no dia
23/11/2012 às 12:00 hrs" , leia-se

"

... será realizado no dia 07/12/2012 às 12:00 hrs"
Publicações no Jornal O Correio do Povo - 8,20 de Novembro e 07 de Dezembro de 2012.

,I, , J\I.,I .1; • n ,
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Comunicação
paravender
e crescer

Colunista do O Correio do Povo, Luiz Carlos
Prates, palestra amanhã em [araguá do Sul
sobre relacionamento com o mercado

JARAGUÁ DO SUL entusiasmo e fortalecer a postu
ra dos vendedores.

O psicólogo e comunicador
estará na cidade para lembrar
consumidores, empresários e

profissionais de venda da im

portância de saber utilizar as

palavras e conhecer o seu clien
te na hora de oferecer os produ
tos. A palestra é promovida pela
Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) e acontece às 19h30} na
Sociedade Cultura Artística
(Scar). Prates conversou com O
Correio do,Povo e destacou al
gumas atitudes par� uma boa

relação entre vendedor e cliente:

Diego Porcincula

Como foi o atendimento na

última loja que você visitou!
As reclamações são grandes, mas
ainda são reflexo da falta de ca

pacitação e de responsabilidade
de empregadores e empregados.
As realizações profissionais e as

atitudes que podem mudar este
cenário das vendas serão desta
que amanhã em Jaraguá do Sul.
A palestra I�S palavras e ideias
que vendem", com o colunista
do jornal O Correio do Povo, Luiz
Carlos Prates, promete resgatar o

o Correio do Povo: Quais
são as palavras e ideias que
vendem?

Luiz Carlos Prates: Venda é
um processo natural da condi
ção humana. Todos nós, desde
que saímos da cama, estamos
vendendo nossas ideias, nossa
imagem, nosso produto. Isso
tem que ser feito com muita

qualidade. Temos que gostar do
produto, gostar nós mesmos e

do mercado. Este entusiasmo
é indispensável para que nos

realizemos bem. Mas também
temos problemas e precisam
ser tomados como inerentes
à condição humana e, a partir
daí, nos entusiasmamos, pois
nos realizamos pelo trabalho. O
trabalho não deixa de ser venda,
pois eu preciso convencer, ou

seja, vender a minha ideia ao

empregador e para as pessoas
que convivem ao meu redor. As

palavras são resultados de ideias
e de convicções que podemos
melhorar a nossa conduta. Isso
tudo é discutido em casa, na es

cola e no trabalho.

OCP: O que pode motivar
homens emulheres na hora de
vender e comprar?

Prates: Precisamos enten
der a diferença entre desejos e

necessidades, pois existe um

número grande de endividados
no Brasil. Temos necessidade
de jantar e almoçar, mas não

significa que este jantar deve.
ser em Paris, por exemplo, pois
isto é um desejo. Precisamos
nos educar para conviver me
lhor com os nossos recursos.

Muitas vezes somos desajeita
dos sociais, mas isso pode nos

causar muitos danos para a

saúde física e social. Temos que
levar isso para o nosso ambien-
te de trabalho.

.

OCP: Quais os benefícios da
. boa comunicação na hora de
vender?

Prates:Antes de tudo eu pre
ciso conhecer e gostar do meu

produto. Eu não posso oferecer
um par de sapatos como uma

coisa simples, pois ele pode sig
nificar para mulher, por exem
plo, diferencial social, elegância,
conforto e outras característi
cas. Nenhuma mulher compra
um sapato por ser um simples
sapato. Mesmo na simplicida-

de o produto pode ser elogia
do, por isso, a necessidade de
conhecê-lo. Este conhecimen
to faz com que a fala seja mais
expressiva e o convencimento
pode ser maior. Mas tudo isso
precisa de treinamento, consci
ência, responsabilidade, teatro
de vendas,. enfim, paixão.

OCP: Como o humor entra
nesta história?

Prates: O humor é uma

das coisas que precisam ser

tratadas com muito cuidado.
Ele pode atravessar a linha
do conveniente e é preciso ter
um espírito bem treinado para
não ser confundido com ou

tros valores e isso é um campo
minado para desentendimen
tos, interpretações equivoca
das e desavenças. O humor
bem colocado, posado e opor
tuno sempre será ingrediente
indispensável, mas o melhor é
que se a pessoa não se garan
te neste artifício que fique na

objetividade. A leveza da edu
cação pode até se confundir
com o bom humor.

A responsabilidade
é a grande palavra

do mercado,
pois existem

poucas pessoas
jogando o jogo da

responsabilidade.

OCP: Em relação às tendên
cias da moda, como os vende
dores podem se adequár a esta
perspectiva?

Prates: Ele precisa conhe
cer, de certo modo, o perfil do
potencial comprador. Existem
pessqas que não admitem es

tarem rigorosamente fora da
moda, mas há outras que são
mais conservadores e se pren
dem a qualidade dos produtos
e que reforçam a imagem das
pessoas. É preciso conhecer to
das as questões que envolvem
o mercado, pois em alguns ca

sos a tendência são meramen

te caprichos. Os vendedores e

clientes precisam se conhecer,
pois estão no mesmo braço: o
do consumo.

OCP: Como a briga pelo

lucro pode influenciar o ven
dedor?

Prates: Hoje em dia a pro
dução está muito semelhante
e o que vai fazer a diferença é
a qualidade dos produtos, o

entusiasmo do vendedor e as

características do comprador
e aquelas coisas que são deci
didas por quem produz, lança
e venda. A diferença está no

trato, elegância, no conven

cimento e na inteligência do
vendedor. Esta é a qualidade do
bom profissional, vender o pro
duto que o mercado inteiro está
vendendo, rnas em um número
maior. Isto é para poucos, mas
é possível para muitos.

OCP: Qualo papel do em

presário na capacitação destes

profissionais?
Prates: As empresas ainda

promovem as palestras shows
e que são tratadas como treina
menta, mas não são. Isto é di
vertimento e o empresário não
está ganhando nada com isso.
É preciso que haja uma seleção
mais rigorosa e objetiva. A em

presa pode oferecer o melhor
treinamento, mas se o funcio
nário não I estiver motivado ele
não vai aproveitar. As �mpresas
ainda não fornecem o treina
mento adequado, é preciso que
forneçam a capacitação e mo

nitorem os resultados. É preci
so uma cobrança mais rígida.
A responsabilidade é a grande
palavra' do mercado, pois exis
tem poucas pessoas jogando o

jogo da responsabilidade. Eu

preciso fazer um pouco mais
e melhor para que eu seja um

bom produto disputado.

OCP: Qual sua análise do

comportamento destes pro
fissionais no mercado de tra
balho?

Prates: O atendimento dei
xa muito a desejar. Dificilmen
te se ganha um sorriso, muito
obrigado, por favor, ou estamos
à sua disposição. Enfim, isto
está em falta, mas é um reflexo
do treinamento e da adminis
tração da empresa. O adminis
trador tem que ter prepostos
muito bem treinados e de con

fiança, pois, caso contrário, o

concorrente passa à frente e ga
nha o mercado. Este é um jogo
de todos e não só de alguns.

SERVIÇO
O QUÊ: Palestra "Palavras e Ideias que vendem". QUANDO: amanhã, às 19h30.
ONDE: Na Sociedade Cultura Artística (Scar). QUANTO: Os ingressos estão

sendo vendidos na sede da CDL e custam R$ 20 (para associados e estudantes)
e R$ 40 para o público geral. O telefone para contato é o 3275-7070.
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Solidariedade

O hospital de bonecas da Erotides
Aposentada usa máquina de costura para
recuperar brinquedos há mais de seis anos

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

Diego Porcincula

As mãos de Erotides Cabral
Cardoso são delicadas como

as bonecas que precisam de sua

ajuda. A força da alma solidária

que ela temmovimenta o motor

e as linhas da máquina de cos

tura que dá nova vida a brinque
dos que já foram aproveitados
por algumas crianças e depois
ficaram largados num canto,
quando a infância deu espaço a

outra fase da vida.
As bonecas chegam até a

aposentada de 73 anos, no bair
ro Chico de Paula, muitas vezes

sem cabelos, sem roupas e com

alguns rabiscos. O trabalho de

A força de vontade de Ero
tides chama atenção de todos

que a conhecem. A filha Marli
Cardoso Baehr, 42 anos, lembra

que a mãe sempre foi pró-ativa
e que nunca ficou parada. "Ela é
muito batalhadora. A solidarie
dade dela é muito presente. Te- .

nho muito orgulho". A-iniciativa
da mãe é vista como um exem-

reforma é realizado há mais de
seis anos e ela já perdeu a conta

de quantas já passaram por uma

recuperação. O que realmente

importa é que o trabalho para o

próximo Natal já está bem adian
tado e promete tornar diferente a

vida demuitas crianças carentes.
Dona Erotides fez as pri

meiras reformas em 2006 e o

resultado chamou atenção das

colegas. "Minhas amigas gosta
ram do meu trabalho e come

çaram a trazer mais peças para
que eu reformasse". Os retalhos
que seriam jogados no lixo se

transformaram em roupas para
os brinquedos das crianças.
"Uma mulher trouxe uma sa
cola cheia de panos que seriam

desperdiçados, mas eu lavei as

peças e transformei em 60 ca

misas para as bonequinhas",
disse. Além de vestir as bone

cas, Erotides começou a fazer

roupas de frio para as crianças.
Já são mais de 170 peças guar
dadas no seu refúgio: a sala de
costura. "Tudo era retalho e

transformei em roupas para as

crianças usarem no inverno",
comentou.

O trabalho sempre foi feito'
com muita discrição, pois ela

imaginava que as pessoas pode
riam interpretar a ação de outra
maneira. "Meus filhos também
não sabiam que eu costurava as

roupinhas de boneca", lembra.
O apoio partiu dos amigos e dos
filhos, mas também passou por
algumas situações indelicadas.
"Uma pessoa me perguntou se

eu tinha coragem de passar pra

frente as bonecas tão bonitas". O
motivo para tanta discrição no

trabalho 'é justificado pelas situ
ações que já enfrentou. Erotides
sempre fez o trabalho pensando
nas pessoas e nunca na sua pro
moção pessoal.

Os mimos
em-forma de

brinquedo
Só nesta semana as amigas

levaram mais 12 bonecas até a

casa de Erotides. Normalmente
elas chegam com problemas,
mas que são resolvidos na hora.

"Algumas chegam com o cabe
lo desarrumado, sem roupas e

sem forro, mas eu dou um jei
to". As novas vestimentas são
feitas de acordo com o tecido

MARCELE GOUCHE

·A boa ação que conquistou a família
plo para os demais idosos, pois
ela tem disposição para costurar
até tarde, não reclama de nada e

sempre quer ajudar -

as pessoas.
"Ela usa Internet, faz as roupi
nhas e não reclama da vida. Isso
é o mais importante", contou.

O marido de dona Erotides,
seu Odir João Cardoso, 76 anos,
brinca com a rotina de traba-

lhos da esposa. "Ela já me trocou

pelas bonecas. Não ganho mais

atenção". Brincadeiras à parte, ele
sempre apoiou a companheira
nas decisões de reformar e doar
os brinquedos para a comunidade
carente. "Ela está fazendo o bem

ele sente em ajudar o próximo.
"Quero comprar uma máquina
nova para ela costurar as roupas".

Aneta Priscila Lopes deAmo
rim, 26 anos, diz que o único
sentimento ao ter contato com o

trabalho da avó é único: solida-

e o estilo de cada boneca, mas
tudo precisa combinar. Todas
estão vestidas impecavelmente
e ganham até roupas íntimas
como as calcinhas. Todos os

brinquedos e roupas são doa
dos em comunidades carentes,
no presídio e nas igrejas de Ia
raguá do Sul.

Dona Erotides ganha os te-
. cidos, mas também compra
elástico e outros acessórios

para deixar as bonecas ainda
mais bonitas. Existem doações,
mas ela investe em outros ma

teriais para garantir a durabi
lidade dos produtos. "Só pos
so doar alguma coisa que seja
para usar, pois ninguém vai
ficar com o que não presta". Os
produtos que ela compra são
necessários para deixar as rou

pas infantis e das bonecas ain
da mais bonitas.

Encomendas

para o Natal
Para o próximo Natal es

tão sendo reparadas 33 bo
necas. A única preocupação

. é de que as doações che

guem muito perto da data
e de que os brinquedos não
fiquem prontos. Por isso, se
você for fazer a sua doação
é melhor se apressar, pois o

Natal está perto. As doações
podem ser de tecidos, reta
lhos, bonecas e fios de cos

tura. O contato é feito pelos
e-mails: campo.jaqueline@
live.com ou priscila.lopes- .

deamorim@gmail.com.

TBABALHO
Dona Erotides fez as

primeiras reformas
em 2006 e continua
até os dias atuais

Esse trabalho ajuda quem não
tem condições". Junto com a pri
ma Jaqueline Borges de Campos,
21 anos, elas criaram um evento

em uma rede socialpara divulgar
os trabalhos. A página também é
umamaneira de arrecadar bone-

e eu apoio de coração", destacou. riedade. "Tantas bonecas pode-
.

cas usadas para serem reparadas
Cardoso lembrou que a felicidade riam ir para o lixo e tantas crian - e tecidos para auxiliar na confec
do trabalho dela é amesma que, .ças não temnenhum brinquedo. -ção de novas peças.
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Guaramirim

Acidente COOl carro e ônibus
Um acidente envolvendo

um carro e dois ônibus on

tem de manhã na SC-413, em
Guaramirim, deixou o trânsito
lento no local. A colisão ocor

reu entre um Peugeot 206 pre
to, com placas de Joinville, um
ônibus da Auto Viação Catari
nense e um da Viação Catari
nense. Não houve feridos.

O carro seguia em direção a

Masaranduba. O acidente atra

sou o horário das linhas. De
acordo com a Polícia Rodoviária

Estadual, o motorista do Peuge
ot tentou uma ultrapassagem
numa curva, em local proibido,
e bateu no ônibus daCanarinho,
que seguia no sentido contrário.
Depois o veículo atingiu a lateral
do ônibus da Catarinense, que
seguia namesma pista.

Segundo o motorista da
Canarinho, Edio Rohenkohl, o
acidente poderia ter sido fatal.
"Se eu não conseguisse frear e
desviar, o condutor do carro

poderia termorrido", avaliou.
MARCELE GOUCHE

BATIDA Ônibus foi atingido por 1UD veículo na
rodovia SC-413 ontem de manhã, em Guaramirim

Susto no ponto WILLIAM FRITZKE

1 ,<:' ii,

Uma passageira foi atendida pelos Bombeiros de Jaraguá
do Sul, após sofreI: ferimentos leves, quando descia demn
ônibus, na ruaManoel Francisco da Costa, bairro João
Pessoa.�o testemtmhas, omotorista teria dado

partida e a porta do coletivo, que estaria aberta, atingiu
'

o ponto de ônibus. Aestrutura desabou sobre amulher

Marcha pede atenção ao trânsito

A "Marcha do Silêncio" reuniu cerca de 300 pessoas
no evento rea.lizado domingo, no Centro de Jaraguá
do Sul, para chamar a atenção sobre as mortes no

trânsito. Nesse ano, amarcha contou com a presença de

crianças. "Temos que preparar os futuros cidadãos. São
as crianças que puxam a ol"elha dos pais ao perceberem

os erros", comentou a organiZadora, SueliMader.

1� FM. A rádio que
IS pega no norte catarinense.

Atentado

Jovens atiram
rojões contia
urna escola
Dois adolescentes, de 14
e 16 anos, são suspei
tos de atentado contra
uma escola na rua José
Theodoro Ribeiro, no
bairro Ilha da Figueira,
em Jaraguá do Sul, na
manhã de ontem. Dois

rojões foram atirados
contra janelas de uma
das salas de aula, que
estavam fechadas por
causa do ar condicio
nado. A escola registrou
um boletim por dano e

depredação e apontou
como autores dois ex

alunos, que teriam sido

expulsos este ano por
mau comportamento.
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Visitantes abrem
frente na semifinal

Fora de casa, Barrabaxo e Flamengo vencem
seus jogos e agora precisam de um empate

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

Henrique Porto

Aabertura da fase semifinal
do Campeonato Regional

da Segunda Divisão ocorreu

no sábado, dia 17, quando Fla

mengo B e Barrabaxo se deram
melhor nos jogos de ida e agora
precisam apenas de um empate
para avançarem à decisão.

O Flamengo está em situa

ção mais confortável após bater
o Tecnopan/Belmec, naVila La
lau, por 4 a 1. Com o resultado,
pode até ser derrotado por 2 a

O no jogo de volta, que avança.

Para a Tecnopan resta vencer

por três gols de diferença e le
var a decisão aos pênaltis. Se
vencer por mais, avança direto.

Já a Vidraçaria Barrabaxo
venceu o Operário/Rotabela/
Sipar por 2 a 1, no João Mar
catto. Chegou a estar vencendo

por 2 a O, mas o Operário - que
tinha o mando de campo - di
minuiu. Os gols saíram todos
na primeira etapa. Na partida
de volta, o atual campeão preci
sa de uma vitória simples para
levar a decisão aos pênaltis. Se
vencer por dois gols ou mais,
fica c�m a vaga direto.

Os jogos de volta acontecem

no próximo sábado, dia 24, em
locais a serem confirmados pela
Liga Jaraguaense de Futebol
(LJaF).

IlltelWfficlubes
No domingo, a Copa Inter

clubes apresentou os seguintes
resultados: Unidos 5x2 Galác
ticos (Aspirantes), Ponte Preta
Oxl Unidos (Titulares), Cruz
de Malta lx2 Grêmio Garibaldi
e Cruz de Malta 4x2 Rio Cerro
(Titulares) .

Os jogos de volta
da Segundona

acontecem no próximo
sábado, dia 24.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

NA REDE Gol de BraW1 recolocou o Operário na disputa com o Barrabaxo

Futebol americano

Breakers sucumbem porum ponto
Num jogo muito equilibra

do, o Vasco Patriotas venceu o

Jaraguá Breakers de virada - por
7 a 6 - e garantiu vaga na semi
final do Torneio Touchdown. A

partida, disputada no estádio
da Portuguesa, na Ilha do Go
vernador (RJ), foi marcada pelo
predomínio das defesas.

Os 'Quebradores' abriram o

placar no segundo quarto, com
uma corrida do quarterback

Diogo (# 12). O ponto extra não
foi convertido e fez muita falta
no fim da partida.

O Vasco empatou a partida
com experiente Leduc (#21),
aproveitando um bom trabalho
da linha ofensiva. Na sequên
cia, o kicker Ryan (#15) conver
te o pon�o extra, virando o pla
car em favor dos Patriotas.

Os Breakers ainda tiveram a

chance de sair com a vitória a

menos de 30 segundos do fim,
mas o time novamente foi in
feliz em um chute de campo e

teve que amargar o revés.
"Perdemos por um ponto.

Um chute de 37 jardas, contra
o vento. Fomos para lá saben
do que não tínhamos os atletas
mais fortes, mas voltamos com

a certeza que temos o time mais
técnico do campeonato", anali
sou o 'coach' Dennis Prants.

Futsal

Felipe na Seleção Brasileira
o jovem pivô Felipe Paradynski dos Santos, da CSM, foi con

vocado para defender a Seleção Brasileira adulta, no Desafio In
ternacional de Futsal, que acontece nos dias 25 e 27 de novem
bro. Aos 18 anos, esta foi a primeira convocação de Felipe para
o grupo principal, após passar pelo time sub20 ainda neste ano.
Natural de Ijuí (RS), o atleta foi revelado no projeto Futsal Me
nor, do Colégio Evangélico Jaraguá. Rápido e bom finalizador, já
marcou 397 gols desde que aportou em Jaraguá do Sul, no início
de 2010. Na Liga Putsal deste ano marcou cinco vezes.

DIVULGAÇÃO

HOl\llEM GOL Com 18 anos, Felipe já marcou

quase 400 vezes desde que chegou na cidade

Jllventus

Parceria
inédita

Parajasc

Delegação
de partida

Uma delegação de 55

pessoas - entre paratletas,
coordenadores e equi-
pe de apoio - segue hoje
para Brusque, onde serão
realizados os 80 Parajasc.
Os jaraguaenses disputam
medalhas no atletismo,
bocha normal, bocha
paralímpica, futsal e tênis
de mesa. Os paratletas são
oriundos das entidades

Ajadefi e Apae.

O Juventus anunciou uma
parceria inédita. A empresa
Tronic fornecerá uma gama
de itens personalizados - e

sem custos - para o clube.
O pacote inclui chuteiras,
tênis e chinelos - entre ou

tros - que serão utilizados

pela equipe profissional
em 2013. "Demos mais
um passo importante na
história do clube", festejou
o presidente Ierrí Luft.

. CA PEONA1�O BRASILEIRO -- SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

36° rodada

Coritiba 1 x 2 Vasco
Santos 2 x O Rgueirense
Ramengo 1 x 1 Palmeiras
Atlético-MG 2 x 2 Atlético-GO
São Paulo 2 x 1 Náutico
Ruminense O x 2 Cruzeiro
Bahia 1 x O Ponte Preta
Internacional O x 2 Corínthíans
Portuguesa 2 x 2 Grêmio
Sport 2 x O Botafogo

14 Coritiba

15 Bahia

16

19 Figueirense 30 36 7 9 20 37 65 -2827,8%
20 Atlétíco-Go 27 36 6 9 21 35 65 -3025,0% Rebaixados para Série 8

I III .
I
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Duelosque
.
valem vagas
nasoitavas

Destaques para os encontros entre Juventus
e Chelsea, hoje, além de City e Real, amanhã

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Restando duas rodadas para
o encerramento da primei

ra fase, mais times devem con

firmar presença nas oitavas de
final da Champions League.
Hoje, destaque para o jogo entre
Juventus e Chelsea, às 17h45, na
Itália. Amanhã, o destaque fica

paraManchester City e RealMa
drid, às 17h45, na Inglaterra.

No grupo A, o Porto está ga
rantido nas oitavas. Vencendo
o Dynamo 1<iev, o PSG também
confirma a qualificação. No

grupo B, Schalke 04 e Arsenal
vencendo, confirmam presença
na segunda fase. Considerado
a grande surpresa da competi
ção, o Málaga está qualificado
e lidera o grupo C desbancando
o favorito Milan, que enfrenta o

Anderlecht e com a vitória con

firma presença nas oitavas.
No grupo D, a decepção fica

pela eliminação precoce do
Manchester City. Borussia Dort -
mund e Real Madrid podem
classificar nesta rodada e definir
a chave. No grupo E, quem da
às cartas é o Shakhtar Donetsk,
com Chelsea e Iuventus brigan
do pela segunda posição. No

grupo F, Bayern de Munique e

Valência estão próximos das oi
tavas' mas, o BATE Borisov pro
mete não facilitar.

No grupo G, o Barcelona
vencendo o Spartak Moscou es

tará classificado.A segunda vaga
promete briga acirrada entre

Celtic e Benfica. Qualificado, o
Manchester United lidera o gru
po H com larga vantagem. Gala
tasaray, Cluj e Braga brigam pela
segunda vaga.

GETTY lMAGES

SURPRESA Sensação da Champions, Shakhtar
Donetsk tem como destaque o brasileiroWilliam

tsal

Brasil é campeão com gol
heróico na-prorrogação

Dramático, como não pode
ria deixar de ser. Foi desta forma,
que o Brasil venceu a Espanha e

conquistou o sétimo título mun
dial de futsal. No tempo regula
mentar' Falcão e Neto marcaram
os gols da seleção canarinho no

empate em 2 a 2. Os espanhóis

levavam muito perigo nas joga
das ensaiadas, mas a estrela de
Neto voltou a brilhar na pror
rogação. Faltando 19 segundos
para o fim do jogo, Neto acertou

um belo chute e marcou o gol do
título. De quebra, foi eleito o me

lhor jogador do Mundial.
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Criciúma

Tigre volta
à SérieA

Que pena!
Dois pontos separaram o JaraguáBreakers da semifinal do
Campeonato Brasileiro de FutebolAmericano (Torneio
Touchdown). Mas valeu pela luta, amigosQuebradores. Com
alguns reforços - em posições específicas - é certeza que dápara
chegar aindamais longe no próximo ano. Go Breakers!

,
II

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.comApós oito anos, o Crícíúma

comemorou o retorno à elite.
A trajetória foi difícil, mas
muito festejada pelos joga-

.

dores e torcedores do Tigre.
O artilheiro Zé Carlos se

emocionou e frisou a força
do elenco. "Não somos um

grande grupo, mas sim uma

grande família", afirmou. Na
última rodada, o Criciúma
enfrenta o Avaí e pode con
quistar o título da Série B.

Está errado!
No sábado acompanhei um jogo da Oodles' Cup. E qual não foi
aminha surpresa ao ver dois atletas do atual elenco do futsal
adulto em quadra. Os mesmos atletas que vieram de uma
desgastante semana de Iasc- haviam jogado naquelamanhã
em Caçador e viajaram cerca de cinco horas - e na quinta
decidem uma vaga na final do Catarinense contraTubarão.
Estavam lá, colocando a canela à sorte no torneio. Resta saber o
porquê. Se já estivessem de férias, sequer comentaria o fato.

.

Bolsa atleta
o BolsaAtleta foi a forma
encontrada paramanter
valores do esporte no
município. Foi criado na
gestão deMoacirBertoldi,
mas perdeu seu rumo com o

tempo. Cabe aos responsáveis
pelo esporte na gestão Dieter
Janssen o resgate da ideia
original, bem como zelarpela
correta aplicação dos critérios
de rateio entre asmodalidades.

Seguro
Que tal a criação de um
seguro para o BolsaAtleta?
Uma inovação para que a
municipalidade não sofra
prejuízos caso um atleta - que
recebeu salário durante o ano
inteiro - deixe de participar
de competições importantes
(como os Jasc), independente
do motivo. O seguro seria pago
pelas entidades � ressarciria o

município pelo valor investido.

FÓI"'1IJfula 1

Decisão será
noBrasil

Festa adiada. Pelo menos
este é o sentimento deVet
tel. Em Austín, o alemão en

cerrou na segunda posição
e não conseguiu garantir o
título. O espanholAlonso,
também não colaborou e

encerrou na terceira posi
ção. A decisão do campe
onato ocorre no Brasil, no
dia 25 de novembro. Com

antecipação, a Red Bull
conquistou o tricampeona
to de Construtores.

FOrfJ<>�"
��behuk,ltomla;mmo�n_iP,

.
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Católica SC

R$ 20mi para ter
curso deMedicina

Avaliação do MEC sobre o pedido de instalação da

faculdade em Jaraguá deve ocorrer no ano que vem

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

I\. inda no primeiro semestre de 2013 de

.l\.verá ser entregue ao Ministério da Edu

cação (MEC) para submissão e aprovação
o processo para implantação do curso de

. Medicina na Católica de Santa Catarina, em

Jaraguá do Sul. Se tudo transcorrer como o

planejado, o vestibular deverá acontecer em
2014 e as primeiras aulas em 2015. O curso

deverá atender aproximadamente 80 alunos
ao ano e a expectativa é de 480médicos em

formação em-seis anos.Ao todo está previsto
investimento de R$ 20 milhões para a im

plantação do curso.
A quantia será aplicada na construção

de uma nova estrutura, na implantação dos

laboratórios, adequação das salas de aulas e·
dos setores administrativos. Sob coordena

ção do médico oncologista Luis Carlos Sto

ebert, o corpo técnico docente já começou
a ser contratado e receberá treinamento.Até

o envio do projeto ao MEC, tudo deve estar

preparado para visita da comissão de ava

liação ministerial. Com olhar voltado à Saú

de, de acordo com o diretor da Católica SC

de Jaragua do Sul, Robert Burnett, também
está em estudo de adequabilidade com a es

trutura que será implantada para o curso de
Medicina, a oferta de mais duas ou três op
ções de graduação na área. "Já garantimos
presença significativanas engenharias e nos
negócios.Agora chegou a vez da saúde, uma
das áreas cujos profissionais sãomais neces
sários para o país.", afirmouBurnett.

Paraavalizarumnovo curso deMedicina

o MEC faz uma série de exigências, como a

composição de uma proposta de política
pedagógica e a existência de hospitais com
certificados de ensino aptos a receberem

alunos de residência médica. Em Jaraguá
do Sul foi firmado convênio com os hospi
tais Jaraguá e São José, para que eles possam
atender à demanda de acadêmicos. Com a

certificação de ensino, as unidades hospita
lares deverão receberum adicionalpor cada

atendimento realizado pelo SUS.

Hospitais estão entusiasmados
A expectativa é a de que um ano antes

da implantação do curso de Medicina em

Iaraguá do Sul sejam criadas dez vagas para
residência médica no Hospital São José e

oito no Jaraguá. As consultas praticadas
pelos residentes serão realizados através

do Sistema Único de Saúde (SUS), o que
resultará em um incremento da receita de

cada uma das unidades. Para isso, ambas

já iniciaram os procedimentos necessários
para garantir a certificação.

Confiante e acreditando na transfor

mação de Iaraguá do Sul em uma referên-

Prefeitura

Apoiogarantido
Em reunião com a equipe responsá

vel pela implantação do curso de Medi

cina., o pre.sidente do ·Partido Progres
sista (PP), Ademir Izidoro, garantiu total
apoio da futura administração à Católi

ca. "O governo dará todo o apoio neces

sário para que essa iniciativa, que tem

tudo para ser um marco para a saúde de

Jaraguá do Sul, aconteça", garantiu Izi

doro. Segundo ele, o secretário indicado

pelo prefeito Dieter Ianssen deverá, em

pouco tempo, estar a par da situação
para que o processo transcorra da me

lhor forma possível.

cia na formação de especialistas, o diretor
do Hospital São José, Paulo Mattos, garan
tiu que a princípio tudo já está preparado
para atender aos critérios do MEC. "Quase
todos os itens estão contemplados. Agora
só precisamos preencher a papelada", con
cluiu. Para o diretor do Hospital Jaraguá,
Ieferson Gomes, tudo é novidade, mas o

apoio à universidade na implantação do

curso não poderia ser recusado. "Já co

meçamos a preencher a documentação e

aguardamos para saber se há adequações
a serem feitas", finalizou.

Associação Médica
Ainda semposição
A Associação Médica de Iaraguá do Sul

é cautelosa em analisar a possibilidade da

implantação do curso, mas tem expecta
tivas. Segundo o presidente da entidade, o
médico oncologista Hugo Nora, a princípio
aproposta representaumprogresso científí-

.

coparaa região deJaraguádo Sul,mas ainda
é cedo para qualquer outro posicionamen
to. "O cenário ainda não está totalmente

definido para avaliarmos", afirmou. Para a

. associação, é preciso aguardar o desenrolar
do processo e a concretização da ideia para
pontuar quais serão as reais vantagens deste
curso paraa cidade.
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