
Trânsito

Epitácio com trecho
fechado para obras

SecretariaMunicipal de Urbanismo atendeu pedido feito pelos BombeirosVoluntários
para alterar a posição de faixa elevada e semáforo. Trabalhos serão realizados na

Página16

Mobilização
Incentivo ao conhecimento

Mostra

Reunião de talentos
Associação Jaraguaense deArtistas Plásticos
(Ajap) promove o Projeto "Coletiva de Artes
Visuais de Jaraguá do Sul". Exposição vai até o

dia 28, na Sala Multiuso do Centro Cultural da
Sociedade CulturaArtística (Scar). I

PM volta a usar bicicletas

Fiesc apresenta hoje em Iaraguã do Sul o projeto
''A Indústria pela Educação". Objetivo é estimular

empresários a investirem na área técnica para
formarmais profissionais especializados para
atender a demanda. Página 6

Maior poder de limpeza.
Maior proteção para o motor.

A diferença a cada 10 litros
.

comparando a gasolina comum

com a gasolina V-Power é de

apenas R$ 1 ,50

Comprove o desempenho de
Shell V-Power nos Postos Mime.

EDUARDO MONTECINO

._ .---::.� .... _,_,........!::_-....�
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Depois de três anos sem usar as bikes por causa da falta de efetivo, polícia ganha agilidade no patrulhamento. Página 17
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PERÍODO

Bertel
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.A grife de Massaranduba ,

hªmuito conquistou
o mercado brasileiro.
Sua coleção verão 2013 '

.

está presente com
destaqüe nas revistas
especializadas, çomo a "

Boe'Forrna, Uma e Shape,
Além das roupas leves'

.

de verão, aparece com
muita força a coleção

. de biquínis emaiôs. I

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Campos de luz

Um dos grandes desafios de nossa

comunidade é a rede de ampa
ro para os que necessitam cuidados

especiais. Uma entidade focada nes

ta preocupação é a Comunidade Te

rapêutica Campos de Luz. Ianice H.

Breithaupt esteve na plenária Acijs/
Apevi para apresentar esta unidade
instalada em Guaramirim, no bairro
Caixa d 'Agua.

Atualmente, o local abriga 11 jo
vens com adicção que passam por

internações de nove meses antes de
voltarem ao convívio assistido com

a sociedade. A entidade se apoia na

Disciplina, Trabalho e Espiritualidade
para resgatar estes jovens que consi
deram-se a si mesmo derrotados.

As atuais instalações podem com

portar até 16 jovens e a entidade busca
voluntários e contribuintes para am

pliar seumeritório trabalho no resgate
destes dependentes químicos, muitas
vezes até abandonados pela família.

UETA

Ensino
fundamental
Na plenária das entidades empresariais
da segunda- feira, Silvio Celeste, secretário
municipal de Educação, e Sirley Schappo,
diretora de Ensino Fundamental

apresentaram o cenário atual do Ensino
Fundamental do município. Embora
as maiores discussões normalmente

sejam em torno da disponibilidade de

vagas nas creches, sabe-se que o ensino
fundamental é determinante para o

sucesso futuro de um educando. Sem
. uma sólida base no ensino fundamental,
o aluno não terá condições de obter um
bom desempenho no ensinomédio e
menos ainda no ensino superior.

Educandos
De acordo com o Censo Escolar

20'12, no município existem
12.489 alunos cursando o

ensino fundamental em escolas
da rede municipal, 4.525 na
rede estadual e 1.938 na rede

particular, totalizando 18.952
alunos divididos em turmas do
lo ao 9° ano. O desempenho dos
alunos no município, medido
pelo Ideb, coloca Jaraguá do Sul
no sexto lugar entre as cidades
com mais de 100 mil habitantes
no país. Amédia obtida nas

escolas locais é melhor que a

do Estado de Santa Catarina e

melhor que amédia nacional.

Segundo grau
Pela notas do Ideb, fica claro que o desempenho dos alunos do 5° ano é bem
melhor que o dos alunos do 90 ano, o que mostra que parece haver um certo

desestímulo para os alunos de mais idade. Isto pode ser percebido pela evasão
no ensino médio, que em Iaraguá conta com 6.158 alunos. Claro que devemos
considerar que o ensino médio.é de quatro anos enquanto o fundamental é de
nove anos, mas, mesmo assim, existe um importante percentual de evasão.

Estímulos
sirley Schappo, diretora de Ensino Fundamental do município, enfatizou
a necessidade de estabelecer uma série de atividades que estimulem
os alunos a não só permanecer em sala de aula, mas, principalmente,
estarem motivados. Atividades como concursos, prêmios, atividades
paralelas, robótica, educação financeira, empreendedorismo, atendimento
educacional especializado são alguns dos recursos utilizados.
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LIBRA (EM R$) 3,3114 3,3134 'IUr 0,12%

Vestes BR
Esta empresa utilizou o Espaço
EmpresarialAcijs/Apevi para apresentar a
sua plataforma de e-commerce B2B. Trata

se de um portal que busca fazer a ponte
entre as empresas do setor de confecção
e os lojistas, disponibilizando imagens e

preços dos produtos ofertados.

Escola integral
Embora possa parecer uma questão de

semântica, temos dois conceitos que são;
o ensino integral, que se entende por uma
atividade educacional abrangente, que
estimule osmais diversos aprendizados, e o
ensino em tempo integral que visamanter o
educando na escola em dois turnos que, na

prática, resultará no tal ensino integral, Ainda
assim, existem diversas formas para conseguir
uma ampliação do aprendizado semmanter o

aluno oito horas namesma escola.

Profissionais
da educação
Recentes pesquisas revelaram que apenas
2% dos estudantes que chegam ao ensino

superior pretendem seguir carreira no
magistério. Isto preocupa, pois Iaraguá do
Sul conta com um quadro de 1.860

profissionais na educação. A rede estadual,
que atende todos osmunicípios da região,

\

conta com 1.500 profissionais e, além disso,
temos os quadros das escolas particulares,
instituições de ensino técnico e faculdades,
o que certamente totaliza bemmais de
4mil educadores apenas no município..
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Oprefeito eleito Dieter Janssen trabalha com

um governo mais participativo. Uma das pro
'postas inovadoras é a formação de um Conselho
Político. Na prática essa estrutura será uma espé
cie de apoio à futura administração para saber se
as ações que estão sendo realizadas atendem aos

anseios da comunidade.
O prefeito pretende formar essa estrutura com

pessoas integrantes de entidades de classe e lide

ranças comunitárias. Elas vãoatuar de forma vo

luntária para contribuir com sugestões às ações
propostas pela prefeitura.

e Social do Governo Federal, que é um dos prin
cipais alicerces do governo da presidente DUma
Rousseff em tomar decisões pontuais de impacto
na economia e em políticas de desenvolvimento
social.

Essa proposta a ser adotada em Jaraguá do Sul
pode trazer benefícios se for bem articulada. A efi
cácia dela vai passar pela escolha de pessoas com

capacidade e experiência para contribuir com

sugestões de melhorias e para um bom entendi
mento por parte da estrutura administrativa em

aceitar essas ideias.

o prefeito eleito Dieter Janssen
pretende formar essa estrutura com

pessoas integr,antes de entid.lL(les de
classe e lideranças comunitárias.

Essa linha de gestão segue uma proposta que
está sendo utilizada em outras esferas da adminis
tração pública. Um dos exemplos mais expoentes
� o do Conselho de Desenvolvimento Econômico

Char

QUANDO NÃO HOUVER
MAIS RACISMO, MUDAREMOS

O NOME PARA
'SEMANA DA CONSCIÊNCIA

DA RAÇA HUMAN .�

Do leitor

A situação do trânsito
em [araguá do Sul

/\ atual situação do trânsito
r\.na cidade de Iaraguá do Sul
é delicada e quase caótica. Nos
horários de "pico", a sensação
de muitos motoristas é de ner
vosismo com a lentidão do trá

fego. É cada vez mais comum a

atitude de motoristas que ten

tam "furar a fila" e que buzinam

impacientemente. O Centro da
cidade é o principal tormento,
pelas filas constantes que mui
tos enfrentam todos os dias.

Amaioria das soluções apre
sentadas para esse problema
tem sido imediatistas e não sur
tem o efeito desejado. Isso fica
nítido pelo grande número de

engarrafamentos e as queixas
de pessoas insatisfeitas com a

situação atual. O assunto, aliás,
foium dos preferidos dos candi
datos na última eleição.

Ainda continuamos a mer

cê de um trânsito tumultuado.
O transporte coletivo, que po-

deria ser o desafogo para a si

tuação, vivencia um momento

conturbado com a suspensão
da gratuidade para idosos entre
60 e 64 anos, além do possível
reajuste de 9% na tarifa. A atu

al administração diz rechaçar
qualquer possível aumento e

passou a "batata-quente" para a

futura administração da cidade.
O trem é outromotivo de pre

ocupação e os projetos demelho
rias não saem do papel. Também
é preciso olhar a situação dos pe
destres, que são desrespeitados,
e dos ciclistas, que sofrem com a

falta de ciclovias e "competem"
por espaço com motoristàs e pe
destres. Realmente, o tema me

rece atenção da administração
da cidade, devem ser aplicadas
ideias eficientes vislumbrando o

futuro de Jaraguá do Sul.

SandroMilbratz, Estudante
e Professor de Física

Compartilhe a sua opíntâe. Escreva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

_.-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Física dosmilagres
Paço força, quero crer que seja diferentemas cada

vezmais me convenço de que só pode haver mi
lagre quando há possibilidades. Sem as possibili
dades, nunca haverá milagre. Dito de outro modo,
quando as leis da Física somem do horizonte das

possibilidades, digamos adeus ao que quer que
seja... Milagres são resultados de ordens físicas que
conhecemos ou não, sem elas nadamais existe.

Tenho pensando muito nas inutilidades .das
minhas leituras esotéricas, religiosas, científicas e

de toda sorte, enfim ... Todas me dão consolo, ne
nhuma me deu até hoje a certeza que estupida
mente teimo em encontrar. No livro O Segredo, por
exemplo, é como que um mantra dizer peça, creia
e receba. Quando você pede e crê, receberá, dizem.
Não é verdade. Você só recebe o que for possível e
como resultado dos suores que forem vertidos de
sua testa, fora disso, nada. Então, é uma sonora bo
bagem dizer peça, creia e receba.

Diante dos sinais mórbidos que a Pitinha, ami
nha peludinha de quatro patas passou a demons
trar, orei, orei muito, fiz promessas, cerquei-a de
"símbolos", coloquei-a quase num altar. Foi mais

que pedir, foimuito mais que crer e esperar, foi lou
cura. Nada de nada adiantou, ela foi saindo da vida
e saiu ... Diante da objetividade da "partida" dela me
pergunto: - Se os humanos sofrem porque "peca
ram" ou porque tem, ou teriam que pagar pelos pe
cados, que pecado cometeu um serzinho inocente?
E por que sofrer tanto? De onde veio essa "permis
são" ou "autorização" para que ela sofresse?

Estou definitivamente convencido, sem possi
bilidades físicas, concretas, materiais, não haverá

milagres; milagres seriam o resultado de uma força
"superior", acima de nós, poderosa e inteligente ...
Desisti. Vou continuar crendo sim, vou continuar
lutando, sempre, mas agora acreditando apenas

nas leis da física, que são tão "inteligentes" quan
to a mesa que está à minha frente. O que pode ser

só pode ser por "vontade" das leis físicas, sem elas
não há mais nada ...

Pensamento
Pensamento tem força? Muita. O pensamento

é uma força desconhecidamente capaz, poderosa.
Mas por uma singela razão: pensamento é energia
física, e essa energia pode estar voltada para o posi
tivo ou para o negativo. Essa energia pode derrubar
uma pessoa ou levantá-la, dependendo da energia
de quem se vê como alvo, a própria pessoa ou outra.
Aí está todo o "mistério" dos 'milagres. Eu queria que
fosse diferente, que houvesse mais que isso, não há.

Crer
Quando se diz que se tu podes crer, tudo é pos

sível ao que crê, o que se quer dizer com isso? Sim

plesmente que a força desse credo mobiliza "ener
gias" latentes, potenciais, dentro do ser humano.
Dessa potencialidade resulta a capacidade de vir a
ser, isto é, o que desejas já está dentro de ti, é apenas
uma questão de tempo e suor, muito suor. E suor,

sabes, é energia. Sentado num canto, podes crer à
vontade, nada vai acontecer; levanta-te e parte para
a ação e tudo começa a acontecer. Apenas isso. ela
ro, não esquecer que quando as "leis" da Física não

"querem", nada feito, desistamos ...

Falta.dizer
De tudo, se conclui que não há saída, ou vive

mos bem e intensamente, tanto quanto possível, o
aqui e agora, ou vamos perder tempo. Ame agora,
faça agora, pule e dance agora; depois, de nada vão
adiantar as lágrimas. Pedimuito para que aPitinha
"acordasse", ela não me ouviu ...

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
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Legislativo
A decisão deverá
ficar para 2013 .

Alguns projetos encaminhados para a

Câmara não terão tempo para análise

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Com a aproximação do en

cerramento da atual legisla
tura, a Câmara deVereadores de

Jaraguá do Sul começa a definir

quais projetos ficarão penden
tes para o próximo mandato,
que inicia em janeiro do ano que
vem. Entre os mais aguardados,
estava o que previa a realização
de concurso público para o Le

gislativo e o que dispensava a

votação para os pedidos de in

formação ao Executivo.

Segundo o vereador Amaril
do Sarti (PV), presidente da Co
missão de Legislação, Justiça e

Redação Final (CC]), responsável

pela formação do parecer a res

peito dos dois projetos, ambos
ficarão para apreciação do novo

quadro de parlamentares, a par
tir do próximo ano. Isso porque,
em seu entendimento, para a

realização do concurso não ha
veria tempo hábil para os pre
parativos, que implicam, entre

outros, contratação de empresa.
"Do ponto de vista jurídico

o projeto estaria apto, poderia
ser votado, mas o problema é o

prazo, não é em dois meses que
vai se conseguir fazer o concur
so", explicou Sarti. Além disso, o
parlamentar afirmou que quer
dar a chance para que os novos

vereadores possam opinar so

bre o projeto.

Já sobre o texto que dispen
sa a votação para os pedidos de

informação, o presidente da CCJ
informou que não há previsão
para o parecer final ainda neste

ano. "Não é apenas uma ques
tão de transparência, mas de

governabilidade", alegou Sarti. A
seu ver, o pedido de informação,
"uma ferramenta legítima", po
deria ser usado com o intuito de

perseguição ao Executivo, preju
dicando seu trabalho.

Outros projetos pendentes
• Projeto de Lei Ordinária 39/2012
Dispõe sobre o tempo de espera para
atendimento em hospitais e clínicas
particulares, e dá outras providências.

• Autor: Jaime Negherbon (PMDB)
• Situação: A ser arquivado a pedido do
autor da proposta. Segundo o vereador,
eleito vice-prefeito, os projetos de sua

autoria que ficaram pendentes serão

retomados pelo Executivo.

• Projeto de Lei Ordinária 48/2012
Institui o Estatuto do Pedestre, assegura
os direitos e fixa os deveres do pedestre,
assegura direitos à Pessoa Com
Deficiência (PCD), determina ao Executivo

Municipal a constituição do Conselho

Municipal dos Direitos e Deveres do
Pedestre (CONSEPE) e a instituição da
Ouvidoria do Pedestre, institui a Semana
do Pedestre, que ocorrerá na primeira
semana de setembro de cada ano,
e dá outras providências.

• Autor: Jaime Negherbon (PMDB)
• Situação: A ser arquivado a pedido do
autor da proposta. Segundo o vereador,
eleito vice-prefeito, os projetos de sua

autoria que ficaram pendentes serão

retomados pelo Executivo

• Projeto de Lei Ordinária 50/2012
Dispõe Sobre a Instalação de Sistema
de Aquecimento de Água por Energia
Solar ou a Gás nas Edificações
Novas, Reformadas e/ou Ampliadas
do Município.

• Autor: Ademar Possamai (DEM)
• Situação: Aprovado em primeira votação,
mas não enviado para segunda votação a

pedido do autor. Segundo Possamai, ainda
existem dúvidas acerca da obrigatoriedade
da matéria, sendo que o texto poderia
ser alterado para projeto de incentivo.

• Projeto de Lei Ordinária 166/2012
Dispõe sobre a criação e a venda no vore]o
de cães e gatos por estabelecimentos
comerciais no Município de Jaraguá
do Sul e dá outras providências.

• Autor: Jaime Negherbon (PMDB),
Natália Petry(PMDB)

• Situação: Aprovado na Câmara, vetado
pelo Executivo. Segundo presidente da
Casa, Francisco Alves (PT), ainda não

retornou ao legislativo e não há previsão
para a votcçõo do veto.

• Projeto de Lei Ordinária 204/2012
Institui a Prática de Cremação de
Cadáveres e Incineração de Restos
Mortais no Município de Jaraguá do Sul, e

dá outras providências.
• Autor: Prefeito Cecília Konell (PSD)
• Situação: Recebeu parecer favorável do
[urtdico da Casa, mas aguarda assinatura
da Comissão para poder ser votado.

• Projeto de Lei Ordinária 49/2011
Dispõe sobre a divulgação da advertência
"Se Beber, Não Dirijo" em cardápios
e panfletos de propaganda de bares,
restaurantes e casas de eventos, localizados'
em Jaraguá do Sul e dá outras providências.

• Autor: Justino da Luz (PT)
• Situação: Aprovado em la votação.
VereadorAdemar Possamai sugeriu
alterações, ainda sem previsão para votação.
Segundo o autor da proposta, todos os

projetos de sua autoria que ficarem pendentes
serão informados ao vereador eleito João
Fiamoncini (PT) para que este dê continuidade.

• Estatuto dos Servidores
• Autor: Executivo
• Situação: Foi lido durante sessão de
ontem, tramita em caráter de urgência,
tem 30 dias para ser votado.

FABIO MOREIRA

DECISÃO Nem todos os projetos entrarão em votação neste ano. Nova legislatura deverá apreciar apenas algumas propostas de lei

Ele não pode ctenunc\or,
mas as marcas no corpo dele denunciam.
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Cezar Schorner como
novo presidente.

o candidato da oposição,
advogado Tullo Cavallazzi
Filho, de Florianópolis,
é o novo presidente da
seccional catarinense da

.

Ordernelosl\:g�ogadê� ,.

do Brasil (OAij7SC). Ele
venceu as eleições com
55% dos votos de um

colégio eleitoral de cerca
de 20mil advogados aptos
avotar, Cav:

I
.•• dia 19 .

i, .,J . I

mãndatõ

Nomes que
surgem
Um dos nomes apontados

. para ocupar eS�él?O no
PtocondeJaragua do.Sul
é o do presidente doDCE/
Católica Luís Fernando
Almeida. Ele já trabalhou
no departamento como
estagiário � ern'2013 pode ser

.

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

Estatuto do Servidor
os servidores públicos municipais de

Iaraguá do Sul estão preocupados
com a situação do Projeto de Lei Com

plementar que institui o Estatuto do
Servidor. Conforme o presidente do Sin
dicato dos Servidores Públicos Munici

pais de Jaraguá do Sul e Região (Sinsep),
Luiz Carlos Ortiz Primo, o projeto já está
pronto desde 2010 e até agora não foi

aprovado. "Concordamos com 99% do

projeto e queremos que seja aprovado
da forma que está, pois as divergências
poderemos negociar com o novo prefei
to", enfatizou.

As divergências citadas pelo presi
dente da entidade referem-se às ques
tões sobre as quais a comissão que
elaborou a proposta não chegou a um

acordo. Uma delas diz respeito ao em

prego público. Segundo Ortiz, existem
39 funcionários que foram contratados
como celetistas (em regime de CLT) e

0/sindicato propõe que eles tenham os

mesmos direitos que os estatutários.
Entretanto, o Executivo não acatou a

proposta.
Outra discordância é referente ao fim

da gratificação da pós-graduação aos

professores Admitidos em Caráter Tem

porário (ACT). A gratificação de 8% so

bre os salários é concedida desde 1994,
mas vai acabar com a aprovação do novo
Estatuto do Servidor. "A pós-graduação
é levada como critério na hora de clas
sificar os candidatos, mas não tem este

mesmo peso na hora de ser valorizado
e receber o salário. Por isso, não concor
damos", explica Primo.

Para que o estatuto possa valer desde
o dia Iode janeiro eh:; precisa ser apro
vado o quanto antes. O presidente do

Sinsep se reuniu na manhã de ontem

com o presidente da Câmara de Verea
dores, Francisco Alves (PT), reforçando
o apelo da entidade para que o projeto
seja apreciado o mais breve possível.

DMJLGAÇÃO

Kuchenbecker na
Gestão e Finanças
Um dos primeiros indicados para
participar da equipe de transição, o
peemedebista Sérgio Kuchenbecker,
é apontado para ocupar a nova
secretaria de Gestão e Finanças.

Encontro
dos prefeitos
o vice-prefeito eleito de Schroeder,
Moacir Zamboni (PT), vai participar
nesta semana do seminário dos prefeitos
e vices do Partido dos Trabalhadores,
que acontece em Florianópolis amanhã
e quinta-feira. O encontro servirá para
preparar os futuros governantes petistas.

Mudanças
em Schroeder
A nova gestão deve promover algumas
alterações no organograma atual
da prefeitura. A proposta ainda está
sendo estudada pelos eleitos.

PT em Schroeder
Mesmo que ainda não tenha nada
definido em Schroeder, o Partido dos
Trabalhadores está na expectativa de que
possa ocupar pelo menos um cargo no

primeiro escalão e mais cinco diretorias.

em·abOI10
natalino
o prefeito de Massaranduba, Mario
Fernando Reinke (PSDB), enviou um
oficio à Câmara deVereadores indicando
o veto ao projeto de lei do Legislativo n°
026/2012 que trata do abono natalino
fixado pelo Poder Legislativo.
Namensagem encaminhada ao Legislativo,
Reinke diz que o projeto é inconstitucional.
Mas não é somente por isso. O prefeito
entende "que não há justificativa para
destinar tratamento diferenciado para os
servidores do Poder Legislativo ao conceder
um abono no valor de R$ 350, quando os

mesmos servidores do PoderExecutivo neste
ano não receberão o respectivo benefício".

E

Para crianças, brinquedo não é só brinquedo ... é diversão, passatempo,
companhia e ainda ótimo estimulo à criatividade e inteligência!

Doe brinquedo, doe alegria!
Seu antigo brinquedo pode fazer uma criança feliz....
Esta iniciativa tem por objetivo a arrecadação de brinquedos para a doação no Natal.

Participe dessa ação, procure aquele brinquedo que ninguém usa mais e doe.

Faça o Natal de urna criança mais feliz!!!

Estamos arrecadando brinquedos novos e usados em bom estado.

Faça sua doação até 11 de dezembro no jornal O CORREIO DO POVO.
Rua Pref. Waldemar Grubba, 1400 - Baependi I (47) 2106-1919

() (:OHnuo no I'()\O:
A vida acontece aqui.
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ultura preservada

Educação contrao preconceito
Dia Nacional da Consciência Negra foi
celebrado em escola do bairro Czerniewicz

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

os alunos da Escola Munici

pal de Ensino Fundamen
tal Atayde Machado, no bairro
Czerniewicz, tiveram ontem a

oportunidade de quebrar as bar
reiras do preconceito através da

educação. No Dia Nacional da
Consciência Negra, os estudan
tes realizaram atividades e as

sistiram manifestações culturais
ligadas a essa etnia.

O barulho do berimbau agi-

tau as crianças do primeiro ao

quinto ano da escola munici

pal. Antes das atividades práti
cas, os alunos conheceram um

pouco da história da capoeira.
Os braços se levantavam e to

dos gritavam para tentar acertar
se a prática é jogo ou luta, mas
o que todos queriam era parti
cipar da roda e se movimentar.

"Jogar capoeira é a melhor ma
neira para afastar o preconceito
destas crianças", lembrou o ins
trutor Marcolla Shekínah,

A pequena Bruna dos San-

tos Silva, de 10 anos, parti
cipou da roda junto com o

instrutor Shekínah. As aulas
foram mais do que focadas
no jogo da capoeira, mas tam
bém em informações culturais.
"Aprendi muita coisa sobre os

,

instrumentos musicais como o

berimba e a vara". Ela lembrou

que no início sentia um pouco
de vergonha, pois não tinha
muita afinidade com a capo
eira, mas que logo superou a

timidez e hoje não perde uma

oportunidade de jogar.
Atividades como esta aju

dam a diminuir o preconceito
racial nas escolas e, conse

quentemente, na comunidade
em geral. "É fundamental esse

envolvimento, pois conta a his
tória de um povo que sempre
foi excluído e tratado de forma

pejorativa", disse o diretor da
escola, Luís Fernando Olegar.

O racismo velado, ou seja,
aquelas atitudes não manifes
tadas, segundo Olegar, ainda
são um problema da sociedade.
"Muitas pess?as diz,em que �n
xergam o racismo, mas a maio

ria delas diz que não são racis
tas. Este é um racismo hipócrita
que inda existe no Brasil", falou.

O professor lembrou que
somente com a educação,
principalmente das crianças,
é que se pode evitar adultos

preconceituosos. As atividades
realizadas reforçam' a ideia de

uma nova educação, ou seja, o
preconceito é derrubado pela
informação.

,

As crianças menores' parti
ciparam de atividades lúdicas

para entender o objetivo da
semana de conscientização. A
professora da 2a série, Schana
Chiodini, comentou que as au

las foram mais animadas e vol
tadas ao respeito.

"Todas as leituras foram di
recionadas ao respeito às di

ferenças raciais e culturais".
Schana diz que as crianças já
aprenderam a conviver com as

diferenças e que todo este pro
cesso pode refletir em adultos
melhores e menos preconcei
tuosos.

Formação profissional
Fiesc apresenta projeto em [araguá do Sul

pela Federação das Indústrias de
Santa Catarina (Fiesc).

Para que a indústria catarí
nense possa crescer no ritmo

esperado até 2015, será preciso
contar com um contingente de
461,5 mil trabalhadores com

formação profissional adequa
da. A estimativa é do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) e consta na

pesquisa Mapa do Trabalho
Industrial 2012. Essa necessi
dade produzirá oportunidades

1

em 177 ocupações.
O déficit educacional, além

de um problema social, tam
bém é um entrave às empresas
brasileiras. Pesquisa realizada
em 2011 pela CNI aponta que
quase 70% das indústrias têm
dificuldade de encontrar traba
lhadores com a formação dese

jada - seja por educação básica
ou por formação profissional.
No Brasil, apenas 6,6% dos bra
sileiros com idade entre 15 e 19
anos estão em cursos de edu-

caão profissional, enquanto na

Alemanha esse índice é de 53%.
Em Santa Catarina, cerca de

400 mil trabalhadores das in
dústrias não têm escolaridade
básica completa. Esse quadro
faz com que o país ocupe a 77a

posição no ranking elaborado

pela Organização Internacional
do Trabalho sobre produtivi
dade dos trabalhadores. Além
disso, prejudica, a capacidade
das empresas de inserir novas

tecnologias, aumentar sua pro-

EDUARDO MONTECINO

dutividade e inovar.
Para Neves, um dos desafios

para estimular o interesse à edu
cação é preciso eliminar, gra
dualmente, a formação do que ,

ele chamou de "A Geração Nem
Nem", que atualmente atinge 5,3\

milhões de brasileiros com ida-
des entre 18 e 25 anos. A "Gera
ção Nem Nem", segundo Neves,
é formada pelos jovens que hoje
se 'encontram sem qualquer
ocupação. Ou seja, não estudam
e nem trabalham.

CAPOEIRA Os estudantes da escola Atayde Machado realizaram atividades e assistiram manifestações culturais ligadas à etnia

Investir no professor. Este é
o maior desafio e também a so

lução .para ampliar a qualidade
da educação básica no Brasil, se-

. gundo o presidente executivo do
programa Todos pela Educação
e integrante da Câmara de Edu
cação Básica do Conselho Nacio
nal de Educação, Mozart Neves.
Ele estaráhoje em Iaraguá do Sul
para incentivar os empresários a
investirem no setor educacional,
através do movimento i'A Indús
tria pela Educação", promovido
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FOTOS FABIO MOREITA

DIVERSIDADE Pinturas, esculturas e fotografias
estão entre as obras apresentadas ao público

/

Arte contemporânea
Coletiva de
Artes Visuais

Integrantes da Associação Jaraguaense de
Artistas Plásticos expõe na Scar até dia 28

ara estimular a produção artística, a
Associação Jaraguaense de Artistas
Plásticos (Ajap) promove o Proje
to "Coletiva de Artes Visuais de Ia
raguá do Sul". A iniciativa gerou a

realização de uma exposição com

a participação de artistas visuais da cidade, per
mitindo aos participantes explorar formatos, di
mensões, técnicas e materiais, além do trabalho
habitual de criação que desenvolvem. A meta é

provocar a ousadia estética e apresentar ao .pú
blico a arte contemporânea.

A mostra está aberta até dia 28 de novembro
na Sala Multiuso do Centro Cultural da Socieda-

de Cultura Artística (Scar). A visitação é gratuita
e pode ser feita das 16h às 20h. Interessados em
realizar a visitação com o acompanhamento de
monitoria devem agendar no blog do projeto -

http:// coletivadeartesvisuaisdejaraguadosul.
blogspot.corn.br.

Participam da "Coletiva de Artes Visuais" artis
tas residentes em Iaraguã do Sul, com uma obra
por eixo - pinturas, desenho e esculturas; fotogra
fias, instalação e objeto - com temática livre. O pro
jeto vai premiar dez artistas com R$ 700.

O projeto é uma iniciativa da Ajap, aprovado
pelo Fundo Municipal de Cultura. Mais informa
ções pelos telefones 9614-6994 e 3372-2672.

J'

r· ..

MAIS DO QUE
UM INGREDIENTE,

É UM TOQUE
DE MESTRE .

.•..• ,., ,("'<1>") , .

www.amoaerecta.com

eect
·
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Previsão do TelUpO
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

São Miguel
do Oeste

...
17° 29°

Ohapeeô
...
16° 29°

Temperatura
segue elevada
o tempo continua firme
com sol e calor em se.
Tendência: Quinta-feira
de sol com aumento de
nuvens e calor. Sexta-
feira aberturas de sol pela
manhã e aumento de
nebulosidade no decorrer

do dia. Do Oeste ao Litoral
Sul a previsão é de pancadas
de chuva com temporal
isolado entre a tarde e noite.

Temperatura elevada.

Joinville
HOJE

Canoinhas "Â Jaraguá do Sul

...
�;_.a, 16° 28° e Região

14° 25° .. . Jaraguá o
AMANHÃ

15° 25° ... MíN: 15°C
18° 28° MÁX: 30°C

Blumenau
Rio do Sul ... 18°C
.. . 18° 30° SEXTA
16° 26° 28°C MíN: 17°C

MÁX: 31°C

Joaçaba
...
14° 32°

Ensolarado
, " ....
Instavel Parcialmente

Nublado

I

Nublado Chuvoso Trovoada

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

do vento relativa (%)
• 6h Oeste-Sudoeste Okm/h 96
• 9h Oeste 1km/h 96
• 12h Leste-Sudeste 3km/h 66

• 15h Leste 8km/h 53
Omm

0%
• 18h Leste 13km/h 56

de possibilidade
• 21 h Leste 12km/h 80 de chuva,

Humor
Vinte anos felizes
Dois amigos conversando:
_ Eu eminhamulher fomos felizes durante vinte anos!

_ Puxa, que legal! Mas o que aconteceu depois?
_' Depois ... Nos conhecemos!

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
.ca
c.>
:::::I
-

O
cn

Florianópolis
...
18° 27°

São Joaquim.
...
9° 21°

,MINGUANTE 7/11

CRESCENTE 20/11

Palavra ruzada

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. o músico pop Seandurra I Conhecida marca de

jeans, norte-americana
2. Quarto, em inglês / Nome genérico de certas plan

tas qI;Je crescem em terras incultas I O ator norte
-americano Pesei, de "Esqueceram de Mim"

3. Duas metades juntas I Cretino, estúpido / As pon
tas do.. water

4. Recursos financeiros I Engrossar
5. Aquele que segue as doutrinas de outrem, pos ele

reconhecido como mestre

6. Ave de rapina, espécie de falcão / O órgão do ol
fato

7. O cobre, entre os químicos / Localizada no sudo
este do estado do Tocantins, é conhecida como

IlCidade das Colinas" I A mim
8. Em latim: eu I Do "Continente Negro" / Volume
g. Infundir novamente I A capital de Angola.

www.ocponline.com.br

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 26°C

Use protetor
solar

NOVA 13/11

CHEIA 28/11

1

São Francisco do Sul
• Preamar
• 9h36: 1,2m
• 23h11: 1,3m
• Baixamar
• 2h30: 0,6m
• 19h32: 0,6m

Itajaí
• Preamar
• 14h06: O,Bm
• 20h29: O,Bm
• Baixamar

·0h42:0,5m
·31127: O,4m

Florianópolis
• Preamar
• 14h23: 1m
• 20h49: 0,9m
• Baixamar
• 3h56: O,4m
• 17h45: 0,5m

Imbituba
• Preamar
• 12h11: 0,5m
• 1Bh11: 0,5m
• Baixamar
• 2h: 0,2m
• Bh06: 0,3m

Tábua
"das marés

2 63 4 5 7 8 9

1
1. Ficar vermelho (por vergonha ou pudor)
2. Predicado inato, virtude natural/Clímax
3. Sigla do estado de Rio Verde e Pirenópolis / (Ma

tem.) Máximo Divisor Comum) As iniciais do
cantor e compositor carioca Montenegro

4. Pequena cesta com alça feita com tiras da casca

de determinadas árvores
5. Desgraçar
6. A cantora Jane I (Quím.) O rutherfórdio

7. Extrair de uma planta certo produto transparente, IIde consistência mole ou pastosa e de excelentes 6
l

propriedades plásticas i3'
7 i

8. As iniciais do apresentador de TV Camargo / Ar- i
mazém para depósito de cereais 8 II i

9. A interpretação da escrita !
10. Partidário de um ex-presidente do Brasil 9 �
11. Abreviatura de Visual Jockey / Estuário I As ini- j

ciais do arquiteto Niemeyer 10 II �

12. Estado norte-americano, com capital Des Moi- �

nes /2500, em algarismos romanos 11 i
13. País africano com capital Freetown, uma das na- �

ções mais pobres do mundo.
12

I---+--+---t--+---,I----+--+---+---Il
13 i
��__�__�__�__�__._���__-J5

2

3

4

'5

"epUllnl 'JlIwalj
'6 'OWOl 'oJJV '063 '{I 'aw 'Sl!!IlJlli 'n!) '1. 'Z!lBN 'aJol!S '9 'Olndjos!o '5 �ejftl
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•
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'

H 'l!ls!lnl 'o� 'eJf1l!õl '6 'IO!lId ':>Z 's 'Jllu!sa!:l '1. 'II:! 'ooqllO "9 '111.1
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Quer desafios
maiores?
Adquira

nossas colesões
de revistas

já publicados.
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Elijane Jung

oTPM
universotpm@ocorreiodopovo.com.br

o universo
feminino
está aqui!
Acesse o blog:

Curtinhas

1) Duas deminhas
sobrinhas passaram no

vestiba. Uma delas, amais
fashion, superantenada
com o mundo da moda,
vai se jogar de cabeça em
Enfermagem. A outra,
muito mais prática e cheia

.

de responsabilidade, vai
fazerModa...Vai
entender, né?

2) Fui ao show do Roupa
Nova e sabe o que é
mais legal, além de

perceber que os caras

só têmmelhorado com
o passar dos anos?
Ver uma galerinha
jovem, que nem tinha
nascido quando a banda
estourou, cantando junto!
Espetacular!

3) Pronto. Ontem à noite

entreguei meu artigo
de conclusão de curso.
Tô com o coração na
mão pra saber se a coisa
saiu legal ou não. Até a

apresentação em banca,
as unhas vão crescer. Daí,
ficar no toco outra vez. E
até a formatura, crescer
de novo. Espero!

: :

: Div.icom •
: :: LucianeMortari :

: .Zechini ::
:·

.·

.

: Onde trabalha e o que faz: :·

.

· Martins, Mortari & Stern .

·

.

� Advocacia - advogada �: Eu sou: feliz intensamente ::
:Homens são: difíceis

:
:

� Mulheres são: fortes, �

�: determinadas

�:'Se meu relacionamento
� fosse um ritmo seria: rock �

Desço do salto quando:
me deparo com mentiras e

I:: r�2�ia::r basta:ser:.I�.Se eu fosse celebridade

i ����:: puxa, não tenho i '

i
· Roubaria o closet de: .

! Gisele Bündchen � i
:
Meu coração batemais :
forte quando: estou com a família reunida
Eu sou ótima em: divertir pessoas
Eu sou péssima em:matemática
Uma noite perfeita pede: amigos reunidos e espumante
Um casal apaixonado precisa: ser cúmplice
Com 50 reais eu: compro um livro
Com 1 milhão de reais eu: viajaria pelo mundo (amo)

.

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

o Das
Decoração de Natal. Ah, gente,
não dá pra deixar passar
batido, né? Nem que seja só um
detalhezinho na mesa da sala,
uma toalha de mesa temática,
uma guirlanda na porta ou
uma árvore pequenininha.
Nem precisa gastar muito pra
dar aquela carinha natalina na
casa. Bem flash!

"

E atreva
Dizer (leu te amo" aos quatro
ventos. Tenho sérios problemas
com gente que conhece uma

pessoa há cinco minutos e se

declara. Gente que faz amizade
nova e em 24 horas está
amando a nova amiga. Gente
que ama alguém, leva um pé
no popô e em menos de uma
semana está amando outra

pessoa. Sério, é meio treva!
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aoprocure
problemas.

Retratos da vida
Lembro que quando

eu era adolescente,
fugia de qualquer
faxina que minha mãe

fazia antes doNatal

(aquelas faxinas de
tirar o couro da casa,
se ela tivesse couro)
e fugia também de

qualquer reforma
que inventassem

fazer. Como as coisas
mudam!Meu papis
vai fazer tudo junto:
a reforma e a faxina.
E convocou os filhos.
Querem saber? Tõ bem
animada pra passar
um fim de semana na
casa dele, pintando,
limpando e brincando
em família. Ah, vai ser
tão bom...

Dica da vez
A dica da vez vem de uma
conversa que tive com o

filhão, sobre a quantidade de
doces que ele vem comendo.
Quando ele retrucou
dizendo ser supersaudável
eu agradecimentalmente e

aproveitei a deixa: Para que
a gente permaneça saudável
é preciso consciência e

prevenção. Então #ficadica!
Cuidado com tudo o que
pode te fazer mal lá na frente.
Vai pensando!

Coisas da net
(Via Facebook)

Conselheiro amoroso
P: Sou casada há 17 anos, tenho dois filhos adolescentes e eu e

meumarido nos damosmuito bem, somos apaixonados um pelo
outro. Só percebo que andamos acomodados e queriamudar isso
pelo bem da nossa relação.
R: Se o casamento já está bom, parabéns por se importar em querer
melhorar ou, pelo menos, garantir que isso perdure. Algumas dicas
servem pra você e pra ele. Afinal, os dois devem se empenhar.
Programe viagens curtas, só os dois. Invista em programas de casal,
como um cinema e um jantar romântico. Fique bonita também
dentro de casa. Surpreenda com coisas diferentes, que te deixem a

vontade e segura. E troquem ideias sobre o que gostariam de fazer
.__�,.. � j��<?�: ��m segredo, é basicamente isso ...
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Bom dia!
Bom dia terrinha, bom dia

galo Banzé! O nosso famo
so galinho da tifa da Pólvora!

Aliás, ele anda quietinho. Vem

coisa por ai, viu? Hoje é quarta
feira, DiaMundial da Saudação,
já estamos no meio da semana e

o dia de hoje promete! E é nesta -

atmosfera de boas energias que
começamos mais um dia de nos
sas vidas! Mas antes repita co

migo: "hoje será o melhor dia da
minha vida': Muita luz a todos!

Danadinha
Alguém podeme dizer quem foi

aquela danadinha que forjou
uma briga com o namorado,
sábado, só para ele deixá-la em
casa, para poder sair com as

amigas na London? E o coitado
do "riamo'; bestão que é,
ainda ficou com a consciência

pesada. Devemesmo estar

com peso, o da ponta.

(47) 30 5-087.8
!Aml Pt.DJllÓ,piOGomes deo 'veira., 400,

n__..._ �...._ ""'-4 I/f.'!to;l"to

Moa Gonçalves

SPORT ?/Z-
::;;;,

,

: Troféus e Medalhas'
I

:_ 321.5-4(}4.4, _:

LANÇAMENTO Dani e Ivone Tironi, Lu, Cris e Graci

no coquetel de lançamento do elegante condomínio fechado
Villas do Porto, sábado, em São Francisco

Dona Rita
Gente, viram como ficoumaravilhosa a

Mercearia Dona Rita, em Jaraguá do Sul?
Pois bem, o novo espaço é um lugar
agradável, com uma área externa fantástica,
as comidas e temperos super especiais. Sem
contar as novidades em todos os sentidos que
você irá encontrar por lá. Boa dica para você
reunir seu grupo de amigos e degustar horas
de puro prazer. Fica a dica! Mas ligue antes

para 3384-3012 e faça sua reserva.

Natal crianças
carentes
A promoção da Clínica SER de arrecadar

brinquedos novos e usados para um Natal
mais feliz às crianças carentes de nossa
comunidade continua! Os brinquedos
podem ser entregues até dia 14 de dezembro,
na rua Coronel Bernardo Grubba, 62, das 7h
às 21h, e também na Avenida Parque Malwee,
70, Barra do Rio Cerro, das 7h30 às 19h. Mais

informações no fone 3371-6022. Participe!

Curt Linzmeyer
Na noite de segunda-feira, dia 19, no Plenário
daAssembleia Legislativa de Santa Catarina,
o empresário corupaense Curt Linzmeyer,
recebeu a importante Comenda do Legislativo
Catarinense. Homenagem da Alesc às

pessoas que prestam relevantes serviços
a sua comunidade. A indicação foi do
deputado estadual Carlos Chiodíni,

I Ilill li II
'IH! li

FOTOS MAURICIO HERMANN IDNULGAÇÃO

NIGIIT Karoline Kammer

conferindo as baladas da moda
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Nas rodas
• Convidaram Ioelma,

"

do Calypso, parap'osar
.

nua na revista. Será que
Chimbinha vai aparecer
pelado no fundo?

• A aniversariante em

destaque de hoje é

Juliana de Pétíma'Ricken,
,

' -;�

Os nossosmelhores

cumprimentos.

• O corintiano sangue bom
Leonardo Reis continua
solteiríssimo nos lugares

I'
damoda. Por enquanto. Se
é que você entende:

Dica de

quarta-feira
Conferir a partir das
15h as delícias do
Café Colonial na

Confeitaria Bela Catarina.

Ué!!!
É Impressionante, mas
agora todo mundo
é amigão do Ademir

Izidoro(PP). O que será

que aconteceu? Alguém
pode me dizer?

Destaque
Thaize Rhuana e Indinara

Ruedger são outras duas
belas que sempre circulam
nas melhores baladas de
nossa Jaraguá do Sul e

despertam o interesse dos

marmanjos. Elas arrasam!

TheWay
No sábado' os pezinhos
famosos do DJ Conrado,
um dos que manda super
bem no house em todo
o Brasil, estará no palco
daTheWay. Presença
também do amigo DJ
blumenauense André
Heat. Anotem!

INIIEST
Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20 anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PÚBLICOS

ISem consulta ao SPC/SERASA

"Créditos com excelentes taxas

"Sem OObrança de seguro e tarifils

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do E$tado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção" - Crédito Pessoal

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

moagoncalves@netuno.com.br
FOTOS MAURICIO HERMANNIDNULGAÇÃO

BALADA Scheila Purcino abre lindo

sorriso na Upper Floor

Estamos de olho
É uma perta, mas, além da

manutenção ter sido abandonada,
o novo estacionamento da Scar
virou uma espécie de "escola para
motoristas". Constantemente são

vistos menores acompanhados de

pais, mães e amigos apreendendo
a dirigir naquele espaço. Perigo
iminente. Pois por lá circulam

crianças de rolimã, bicicleta,
skate e outras brincadeiras.
É só um aviso.

PRESENÇA Os Barbichas, elenco global, depois
de apresentação na Scar, posa para a coluna
ao lado do Cap do Madalena, Juliano Vengrzen

HOMENAGEM Christian Herrmann, Paulo
Lennert, curt Linzmeyer, Dayane Linzmeyer Prates
e Leonardo Prates, no ocasião em que o empresário

corupaense recebeu a Comenda A1esc

i

• No sábado, a partir
das 10h, vai rolar
emMassaranduba a
Stammtisch. A festa
contará com a presença do
grupo de pagode Desejo
Constante.'

.

• João Tadeu Marcelino,
um dos mais antigos e

queridos garçons da urbe
sorriso, leitor assíduo da
coluna, é uma daquelas
figuras que carrega .

consigo o sobrenome da
empresa que trabalha. É
mais fácil ele atender por
João do Quick Dog, que
pelo seu nome' verdadeiro.

•Mash up é a festa que
encerra a agenda de
2012 daBpic Concept
Club. O frege será dia
8 de dezembro, com a

participação dos DJs
Eduardo Schwartz e Ber
Schwanka. Anotem!

.O·ramOso cheffTato
Branco desceu a Serra e

está de volta ao batente.

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o meu parceiro
e amigo Emerson D.e-t;etti, I

da Leison Malhas.' Ele
..

também acompanha a
minha coluna todos os

dias. Aquele abraço.

• Não abandone seu cão.

•• C;;Qrr essa, tu iI
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Crônica

Cama de floresElyandria Silva,
escritora

eliandriaas@yanoo.com.br

nnagens.
Toda vez que ouço a respeito do fim do
mundo estar próximome vem sempre a

mesma imagem. Na verdade é uma imagem
muito bela queme cobre inteira eme

preenche de alegria completa. Estou num
belo lugar, cercado de pássaros por todos
os lados, de várias cores e tamanhos, que
cantam sem parar, cantos de proteção, de
paz. Sigo porestradínhas de chão iluminado

amo e o encontro é perfeito, de sorrisos, de
ternura, de felicidade. Os números estão em
vários lugares, são companheiros e contam
satisfeitos que se libertaram da prisão do
tempo quando o outromundo acabou. Deito

numa cama de flores e me ponho a escrever

sobre a nova vida e o mundo do passado.
E se tivesse a certeza que tudo seria desse

jeito, como naminha imagem, não precisaria
de nenhum seguro, mas sabe como é por
aqui, sempre tão imprevisível que dámedo.
A segurança é uma vantagemmundana que
nos protege simbolicamente. Nadamais justo
que ter uma proteção caso omundo termine,
nem que seja de faz de conta.
E sobre aquilo que levaria... - O que se leva

quando o mundo acaba? - Não sei dizer!
Decidi que levaria apenas amimmesma. Não

sou egoísta, apenas carrego comigo tudo o

que preciso e até o que não preciso. Seria o
necessário, pois levar outras quinquilharias
poderia atrapalhar. Só mais uma coisa:
se pudesse escolher onde estar no último
momento do dia 21 seria numa cama de

rosas, lavandas e amores perfeitos.

Procuro um seguro para comprar que
proteja contra o Fim do Mundo. Alguém

sabe onde encontrá-lo?Quem vende? Que
seja barato. Paga-se à vista ou com cheque
para, pelo menos, uns seis dias antes do fim,
que é 21 de dezembro de 2012. Segundo o
calendário Maia exatamente daqui a ummês

não estaremosmais nessemundo para contar
a história, sucumbiremos ao apocalipse.
Assim, um seguro completo tem que oferecer

proteção contra aquilo que se vai encontrar

quando tudo acabar, mesmo que ninguém
saiba o que é. Também tem que oferecer

abrigo para alguma parte alguma ou para
algum lugar de cores, de vidas, demistérios
ainda desconhecidos porque como escreveu

FerreiraGullar: UEm algum lugar esplende
uma corolal de corvermelho-queimado I
metálica ... apenas fulge I em alguma parte
algumal da vida". Estou pedindo ajuda para
isto porque é importante assegurar aquilo
que ainda não se viveu, e, hipoteticamente
pensando, faltando tão pouco tempo para

. tudo acabar, pus-me a refletir, a buscar
refúgio dentro de carinhos, palavras e

Sigo por estradinhas de chão
iluminado e colorido, Dutuo,
volto para o chão, os pássaros
sempre guiando o caminho.

e colorido, flutuo, volto para o chão, os
pássaros sempre guiando o caminho.
Livros espalhados por toda parte. Camas
de flores perfumadas prontas para quem
quiser deitar.Até que avisto aqueles a quem

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 Iaraguá do Sul

'Clique
animal

Novelas
LADO .II LADO - GLOBO - 18R

Charlô insiste em fazer a aposta com Otávio, mas ele resiste. Vânia

vai à casa de Felipe para seduzi-lo. Juliana implora que Ronaldo a faça
esquecer Fábio. Manoela suplica que Fábio a ajude a mudar. Nando elogia
Roberta. Vânia se esconde na varanda do apartamento de Felipe. Nieta e

Semíramis recebem flores iguais e com o mesmo cartão de Nenê. Charlô
e Otávio têm uma ideia para concretizar a aposta que pretendem fazer.

Nando acerta Ronaldo jogando bola e Juliana se irrita. Vânia e Felipe dis

farçam a afinidade na empresa. Carolina diz a F!llipe que Lucilene saiu e

ele se enfurece. Zenon se aproxima de Vânia e ela se impressiona. Caroli
na trama para Lucilene ser demitida. Otávio e Charlô assinam um contrato

confirmando sua aposta.

Dóris é mestiço
de poodle,
porte pequeno,
castrado,
Vacinado e

vermifugado.
Foi tosado para
tratamento de

pele, mas está
ótimo.
Muito querido.
Contato com

Rosângela
3055-0916 ou

8844-2424

GUERRIl DOS Ij.'� a <BWD1) a nIDl
Charlô insiste em fazer a aposta com Otávio, mas ele resiste. Vânia

vai à casa de Felipe para seduzi-lo. Juliana implora que Ronaldo a faça
esquecer Fábio. Manoela suplica que Fábio a ajude a mudar. Nando elogia
Roberta. Vânia se esconde na varanda do apartamento de Felipe. Nieta e

Semíramis recebem flores iguais e com o mesmo cartão de Nenê. Charlô

e Otávio têm uma ideia para concretizar a aposta que pretendem fazer.

Nando acerta Ronaldo jogando bola e Juliana se irrita. Vânia e Felipe dis

farçam a afinidade na empresa. Carolina diz a Felipe que Lucilene saiu e

ele se enfurece. Zenon se aproxima de Vânia e ela se impressiona. Caroli
na trama para Lucilene ser demitida. Otávio e Charlô assinam um contrato

confirmando sua aposta.

SALVE JORGE - GLOBO· 21R
Cacilda ajuda Morena a arrumar suas roupas no quarto. Lucimar elo

gia Diva para Nilcéia. Élcio vai à casa de Érica e Julinha fica chateada por
achar que os dois estão juntos. Aída conta como foi sua viagem e Raquel
implica com a irmã. Áurea e Morena se desentendem. Zyah fala que Bianca

não pode se casar com Stênio porque não o ama. Ayla avisa a Tamar que
Sarila a renegou. Zyah e Bianca tentam conter o constrangimento na frente

de Stênio. Creusa pede que Helô acerte os detalhes da viagem de Salete

para Istambul. Morena desiste de fazer a seleção de dança com Sheila.

Lucimar conta para Delzuite que Diva pagou sua dívida com o proprietário
de sua casa. Sidney fala que seus avós vão se mudar e todos ficam felizes.

Ricardo fica interessado em Érica. Celso não aceita o presente que Antônia

compra para ele. Wanda escolhe bebês para serem adotados ilegalmente.

* o resumo dos capítulos é de
responsabilidade das emissoras.

AniverSariantes
21/11 Edinei Leandro Nunes Jeferson Petry Merti de Mello . Valdino Tecilla

Eduardo Forte Loreci Ap. Danielinski Osni Nagel Veni Efnge
Adriane Schroeder Elenirto Kuchenbecker Luciano Konell Reinoldo Schulz Werner Marquardt
Alirio José Fenske Fernanda Rux Maicon D. Freedmann Rosa M. Sarti Wilson de O. Souza

Casemiro Kroegel Francisco dos S. Tavares Jr Maristela M. Sardagna Rubia M. Jeikoski Zenaide Pezente

Christa Jantz Hernani G. Junior Marli S. Panstein Sara Stefani Pacheco

Clovis Marquardt Ivonete I. Neves MarliseJ. Schuster Selena Stefane Pacheco

Daniel Kanzler Jean Leandro Karsten Marta R. S. de Matos Sérgió L. S. Schuartz
..
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Assassins Creed -

Ren�pc:J()
"Assassíns's Creed:

Renegado" é mais recente
novelização do game'
homônimo escrita por
Ol�ver BQ;woen I� leva,J;á a!"
luta entre a Irmandade dos
Assassinos e aOrdem dos

" e'â'vrueirds :Templários até }.

a Guerra de Independência
!IdqsEs,tado� UpidQs. +,'Ja
Londres ao séculoXVIII,

'

HaythamKenway é
, enSinado a'Iutar�ssim q�e'"
se torna capaz de empunhar
uma, espé\<la. Qu�pdo �
propriedade da família é

atacada, Haytham defende
, "ts�U lflf da\ÚI1i�ftu:nanei&a:; .

que po�e; com sangue.

Unapologetic.
Rihanna

'

Rihanna traz seu sétimo
disco,de inéditas, repleto
de novosmegahits -

Unapologetic! O disco
vempuxado pelo sucesso

'

'Diamonds' que incendiou

a�paradas Wusicwsao"
redor domundo, sendo
o single deRihanna que

.r, mais ,all,id;affienté'(sub1
nos chartsem toda 'sua

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br

Tirinhas
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C·nem
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 Paranormal 4 - 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 - Leg. -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 Seoare - 13:20. 15:40. 18:50. 21:00

• 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, 22h30
• CINÉPOLlS 3
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 14hOO, 19h20
• Crepúsculo: Amanhecer - o final -Leg. - 16h45, 22hOO
• CINÉPOLlS 1
• 007 - Operação Skyfall- Leg. -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
• CINÉPOUS 6
• Gonzaga: de Pai para Filho - 13h5O, 16h35, 19h20, 22h05
.ClNÉPOUS7
•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 .

• ARCOPLEX 2 .

• Atividade Paranormal4 - 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
• ARCOPLEX 5 I .. I. :

• r::"n7!:1(1!:1 _ no n!:li n!:lr!:l filh" _ 1 LI.'()() 1 �.�() 1 Q.()() ?1'�()
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Daniel Craig visita
tropas no Afeganistão

O ator Daniel Ctaig, nos cinemas como
James Bond em 007, foi ao Afeganistão vi
sitar tropas inglesas que lá mantêm uma

base estratégica. De acordo com o Ministé

rio da Defesa britânico, o astro fez um tour

pelo campo, conheceu diversos oficiais e

soldados que se preparam para missões e

até testou algumas armas. IIFoi muito bom
para a moral de todos", disse Scott Craig,
que reside atualmente no campo.

Scarlett Johansson
tem namorado novo

A atriz Scarlett Iohansson, que recente
mente ficou solteira, após terminar o rela
cionamento com o executivo Nate Naylor,
engatou novo romance. A paixão de agora
é o jornalista francês Romain Dauriac. Os
dois são amigos do tatuador - também
francês - Fuzi Uvtpk, que tatuou a musa

no início deste mês. Os dois já foram fla

grados almoçando mas fugiram quando
perceberam a presença de paparazzi.

Taylor Swift recebe
ameaças de morte

Taylor Swift está realmente namoran
do Harry Styles. Porém, a relação entre

eles irritou alguns fãs do líder da ban
da One Direction, que usaram o Twitter

para postar mensagens contra ela, tais
como: "Você é muito feia, eu quero te es

faquear até a morte e brincar com o seu

sangue". Outro usuário a chamou de pe
dófila já que Harry Styles tem 18 anos e

Taylor Swift tem 23.

Revogada liberdade
condicional de Lohan

Lindsay Lohan terá sua liberdade con

dicional revogada pela juíza Jane Godfrey,
que entendeu que a atriz violou os termos

de sua condicional aomentir para policiais
durante depoimento sobre um acidente de
carro ocorrido em junho passado. Na oca
sião a atriz declarou que não estava dirigin
do o seu Porche. Lohan cumpre sentença

-

dada pela juíza Stephanie Sautner, pela
acusação do roubo de um colar..

Horóscopo
ÁRIES
Aja discretamente para não precisar justificar suas
ações depois. Pode ser alvo de intrigas: cuidado! Não
é um bom período para compartilhar desejos. Pense
antes de fazer promessas que não pode cumprir. No
amor, o clima é de romance! Cor: vermelho .

TOURO

Dedique-se aos projetos que tem em mente e

conseguirá alcançar suas metas profissionais. Mas
tenha cuidado com as palavras, mal-entendidos não
estão descartados. No campo afetivo, divida seus
problemas e ouça os conselhos do seu par. Cor: roxo.

J[ GÊMEOS
Já é hora de deixar os imprevistOs de lado e colocar
a mão na massa se quiser conquistar seus objetivos
profissionais. Se precisar de ajuda, conte com o apoio
de seus amigos. No romance, resolva as pendências
pera ser mais feliz. Cor: laranja

f[p CÂNCER
Abra seus horizontes para novas descobertas e explore
melhor as suas habilidades.Aproxime-se de pessoas
mais experientes para aprender com elas. Tudo azul no

. romance. Um clima de muito carinho e envoMmento
estará presente no romance. Cor: roxo.

LEÃo
Não se importe com a faJta de comprometimento das
outras pessoas. Faça o que é de sua responsabilidade
e não dê motivos pera reclamarem de você. Seus
familiares vão exigir mais atenção. No romance, é hora
de resolver as pendências. Cor: tons pastel.

�

ln\ VIRGEM

II..\' No trabalho, use sua intuição antes de pedir ajuda a
um colega Seja discreto(a) e mantenha distância de
pessoas fofoqueiras. Na área afetiva, a sinceridade
contará pontos a seu favor, principalmente se estiver em
busca de um novo amor. Cor: vinho.

,1 I ! J

.n. UBRA
- Aprenda a lidar com as informações que tem em

mãos. Pode chegar a conclusões interessantes
a respeito de seu futuro profissional. O desejo de
mudança estimula a busca de novas oportunidades.
Na paixão, compartilhe seus planos. Cor: azul-escuro.

m.
ESCORPIÃO
Mantenha os pés no chão se quiser atingir metas
no seu emprego. E observe o desempenho dos seus
colegas: você poderá assimilar a experiência deles
e, até mesmo, aprender.Valorize o romantismo para
tomar sua relação mais leve e feliz. Cor: roxo.

to. /\ SAGITÁRIO
l'

.

Colabore com os seus colegas. Se algum precisar da
sua ajuda, dê uma força! Compartilhe seus projetos
com os familiares próximos. As lições deles serão
valiosas para você. A dois, prepare-se para viver uma
fase cheia de cumplicidade. Cor: rosa.

Y\_ CAPRICÓRNIO '

.

F Distancie-se dos colegas que só fazem cobranças e
não cooperam quando são solicitados. Dê atenção aos
conselhos dos seus parentes em relação a decisões
que precisa tomar: Não convém levar problemas
profissionais pera o seu romance. Cor: tons escuros.

� AQUÁRIO
.� Mantenha o foco nas suas atividades profissionais.

Evite sonhar acordado(a). Comprometa-se com seus

projetos e seus objetivos. Na vida a dois, valorize a
cumplicidade e o romantismo. Ofereça carinho a quem
você ama e receberá em dobro. Cor: azul.

.

\ I PEIXES
TI Tenha fé na sua capacidade e fique de olho nos seus

projetos. Para se livrar de cobranças e pressões,
mantenha uma atitude positiva. Dia ideal para
fortalecer os laços familiares. Seja firme e acabe com

as pendências no romance. Cor: tons claros
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Con ii termine tabià viene indicata rma

tipologia ediljzia tipica dell'alto bellnnese
legata all'atività agricola con basamento

in pietra e sviluppo in legno

GUM
Contabilidade
Consultoria Empresar_ia_l__......._._,_�__

..----�------�-

CRDlSQ) Q062M
t1{)(jafiioni:ill�m(}

www.{:ll.lmi!!.OQfTl.pr
(47)3U'w4T41

gum;!!,@guml,oom,br
UMA PlROEll. 0111 DA GERiO. Oesd 1978

www.ocpoline.com.br

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
IirJ

Lunenâer �Z-�Z-

"I.:ultima Cena" di Paris Bordone, allievo di Tiziano ,

affresco della Chiesa di San Simon

Tesori d'arte nelle chiese

dell'alto Bellunese
"Su di lui si poserà lo spirito

del Signore, spirito di sapienza
e di inteligenza" (Lu 2, 47)

E con questa introduzione
che ora scrivo con chiareza che
la storia si fa con costruzione e

arte , con questi segni si riconos
ce un popolo ed TI suo svilupo .

Parlo come parte di un pa
polo Che ha una profonda de

vozione, un popolo pieno di

religiosità e che puo racconta

re adesso le sue caratteristiche

produttive e le tipologie edili

zie, il lato piü rappresentãtivo
ed "intimo" delle comunità 10-
cali : i luoghi di culto.

Nelle montagne della Valle
del Biois ci sono richezze, te

-

sori d'arte nelle chiese deli'alto

Bellunese, chiese piene di sto
rie, piene d'arte sacra, orefice-

rie liturgiche , altari , a:ffreschi

, innanzitutto una collana di

meraviglie e che dimostrano la

presenza di personaggi ecce
zionalmente sensibili.

La chiesa che voglio mette

re in distaco e la chiesa di San

Simon, localizata su un crinale
delMonte Celentone con il suo
adiacente cimitero . La morfo

logia del terreno ha condizio
nato l'impianto , testimoniato

l'affioramento di unbanco roc

cioso che poneva il complesso
della chiesa e del campanile in
una posizione dominante ris

petto al paesaggio ed ai villagi
della Valle, , rappresentava il

principale punto di riferimento
di unione degli abitanti.

La chiesa era orienta

ta secando i canoni delia li-

,

E composta su tre circonferenze, a
sottolineare la Trinità di Dio, ii Cristo

I Idomina la circw1ferenza

turgia religiosa che presen
ta l: impianto a sala e tetto a

campana, típica degli insedia
menti alpini dolomiti . I pae
saggi intorno alla chiesa ospita
rarchitettura che contiene e

complementa ropera, diven
tando oggi come un teatro

delia storia.
A Iaragua do Sul , presto

potremmo ammirare un Mo

numento agli Immígratí nello
Parco Ecologico Angelo Spe
zia che farà alluzione a questa
architettura típica di catena

degli Alpi , facendo un tributo
a tutti i nostri antenati , gente
forte che sono arrivati in Brasi
le con tante difficoltà , ma an

che con tanta forza spirituale
, e che sono diventati gente di
espressione e di grande valore.

Silvana
Pretto é

arquiteto
,laureata
-dalla UFSC

, lavara in

]araguá do Sul da 15 anni

, studia la lengua italiana
come forma di manterere
una relazione piu profonda
con l'arte, l'architettura e

con la sua propria storia.
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1 - Punto Attractive 1.4, flex, 4 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 14.620,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 589,00' a parcela,
sendo o valor total do financiamento RS 35.340,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 36.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 2 - Uno
Vivace 1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de R$ 9.560,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 379,00 a parcela, sendo o valor
total do financiamento RS 22.740,00. No caso de paqarnento à vista, o valor é de RS 23.890,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 3 - Mille Fire Economy
1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 8.390,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 339,00 a parcela, sendo o valor total do
financiamento RS 20.340,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 20.890,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 4 - Novo Palio Attractive 1.4,
flex,4 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 13.990,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 559,00 a parcela, sendo o valor total do
financiamento RS 33.540,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 34.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 5 . 5iena EL 1.0, flex, 4 portas,
básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 10.790,00 de entrada e saldo financiado em 69meses a partir de RS 429,00 a parcela, sendo o valor total do financiamento RS
25.740,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de R$ 26.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. Financiamentos (De com TA( de RS 555,00, taxa
de 1,54% a.m. e taxa de 18,62% a.a. Nesta promoção, a primeira parcela é paga em até 90 dias, baseada na.data de emissáo da Nota Fiscal. Porém, a entrada de 40% deve
ser realizada no ato da compra. Ofertas válidas até 30/11/2012 ou até quando durar o estoque. As imagens desta divulgação são de caráter ilustrativo.

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

I__ ...A_

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

(47) 3274 0100 - www.iavel.com.br
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BALCAO NEGOCIOS

DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos,
aniversários, noivados e

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

VENDESELOCADORA
NO CENTRO DE SCHROEDER
COMOTIMA CLIENTELA,

PONTO DE 13 ANOS

10.000 DVDS
1 000 BLU RAY

200 CDS DE PLAY3

FONES: 47-3374-1260
47-3374-1643/47�8841-8424

ROSI OU AMILTO

EMPREGO
• Oportunidade Única Quer Trabalhar?

Qualifique-se! Faça o curso de Eletricista

industrial, e seja um dos profissionais mais

bem remunerados do mercado, você vai

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

Apenas 20 vagas por turma Com 50 % de

desconto, aberta a toda a população e ainda
certificado de conclusão e encaminhamento
curricular. Interessados no curso comparecer
no'Sindicato dos Comerciários, Rua: Frederico
Bartel próximo ao Edifício Royal Barg em

Frente ao Posto Marechal - Jaragua.

• Giacomini Garden Center contrata: Jardineiro
com experiência Interessados comparecer
na cede da empresa situado na Avenida

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

Center. Horário de Atendimento: 7h30 às
20h.

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

pagamento. Tr: 47 3371 6057 c/ Paula ou

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

• Contratamos: Vendedor Interno. Experiência
em vendas. Salário + Comissão. F: 47 3371
6057 cl Paula ou comparecer a Rua João

Januário Ayroso, 607, Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum

• Estampador de Silk Screen. Com ou sem

experiência. F: 47 3371 6057 cl Paula ou

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

• Contratamos: Desenhista Têxtii. Necessário
habilidade com o Corei Draw. Tr: 47 3371

6057 cl Paula ou comparecer a rua João
Januário Ayroso, 607 - Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum

• Vaga de costureira com experiência em

ajustes, para trabalhar no período das 08:30
as 12:00 E das 14:00 as 19:00. Na Rua:

Walter Marquardt, 178 Vila Nova.

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

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

Dinaldo.

• Procuro pessoas de sexo masculino maiores

de 18 anos, interessados em trabalhar meio

período, como instalador de som, alarme
e trava em carros. Interessados entrar em

contato pelo fone: 337Q.0226 no horário
comercial ou comparecer na loja B.K.

Personal Som Automotivo, na Ilha da Figueira.

• Procura-se casal sem filhos para morar e

cuidar de idoso, a mulher para cuidar da

EMPREGO

casa, cozinhar e olhar pelo idoso o homem

pode continuar a trabalharfora, sem custo de

aluguel, luz e água. Salário a ser negociado.
Tr: 3372-0879 após as 18:30.

• Precisa-se de pessoa do sexo masculino para
trabalhar em lavoura de palmeira real situada
no Rio Molha. Ofereço registro em carteira,
salário compatível com a função, moradia.
Necessário ter experiência comprovada
na agricultura. Caso tenha moto ou carro

(receberá ajuda de custo para combustível).
Tratar pelos telefones 33764110, 9163-
7000 ou à noite pelo 9102-6975

• Atelier de costura Marlene, faz reformas de

roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-2435

(MARLENE)

• Renda extra. Procura-se pessoas dinâmicas
e empreendedoras, maiores 18 anos, que
queiram desenvolver um negocio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa. Aprenda
a ganhar ate R$ 600 reais (período parcial)
ou acima de R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio cl baixo investimento e alto
retorno. Contato 478418-3292/9988-2844
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Atenção: conheça produtos fantásticos 100%
naturais, trabalhamos com controle de peso,
estética, nutrição, saúde, redução de medida
entre outras, distribuidor autorizado; produtos
testados e registrados na ANVISA. Ligue e

agende uma visita. Tr: 9910-7484/ 9140-
5014 com Deyvid.

• Consórcio contemplado; Crédito

R$70.500,00, entrada de R$24.900,OO
e assumir 106 de R$ 824,06. Crédito
R$159.000,00 entrada de R$ 55.000,00 e

assumir 115 de R$ 1.570,00. Temos outras
cartas. Tr: com Valdir 8494-5911 / 9270-
3638. eza.valdir@yahoo.com.br.

• Preciso de latoeiro e preparador com

experiência - urgência. Tr: 3371-2003 com

Odilon.

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha
residencial. TR: 3371-294619216-4866·

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

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

COMPRA·SE
• Compra-se maquinário para panificadora. Tr:
8912-7797.

• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

• Compra-se um escorregador infantil, ligar
3374-5906 ou 8802-6423.

• Compro moveis usados para o quarto em

bom estado de conservação. Tr: 3376-3541.

VENDE·SE
• Vende-se Freezer horizontal, mesa c/ 6

cadeiras, cama de casal com colchão, balcão
de cozinha ·cl pia. Valor a combinar. Tr: 8464-
2080.

• Vende-se filhote de Lavrador, R$ 3273-2347.·

• Vende-se palmeira real, palmeira fênix,
Contato: Wilson ou Rosa 3376-3716

• Vende-se, tenho de 30 a 40 metros de
tabuas de caixarias, 300 metros de sarrafos
de piquetes e algumas escoras. Tudo por
R$ 250, 000. Aceito propostas Tr. 9170-

9656/3275-4811

• Vende-se produtos da Natura e Avon. Contato:
3275-4315 Marlene

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

• Vende-se geladeira semi nova da marca

cônsul 360 L, Tr: 9610-1607 Ernani .

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

Fêmea R$ 180,00 e macho R$ 150,00. Tr:

922Q.O047 ou 3371-269 com Daiana.

• Vende-se um Calopsita macho com viveiro.

Valor a combinarTr. 3370-1064

VENDE·SE
• Vende-se um forno elétrico Fischer novo na

caixa, valor R$ 350,00. Tr: 3374-5906 ou

8802-6423

• Vende-se um bebê conforto com base na cor

azuLmarinho em bom estado de conservação.
R$ 120,00. Fone: �374-5906 ou 8802-6423

• Vende-se ou troca-se acordeons de varias
marcas e modelos. Tr: 337Q.0084 ou 8410-
7963 com Mario.

• Vende-se freezer branco de gaveta semi novo
- gelo seco. R$ 500,00. Tr: 3273-0779.

• Vende-se freezer 5 gavetas branco. R$
150,00. Tr: 3273-0884.

• Vende-se uma maquina de sorvete expresso
ltalianinha, aceito proposta. R$ 15.500,00. Tr:
3371-3847 ou 3371-4147.

• Vende-se um carrinho de bebê, para menino,
na cor azul marinho com ursinhos, da marca

Angel. Valor a negociar. TR: 3370-7160.

• Vende NOTEBOOK W98c HD 120, por
R$400,00. Tr: 9913-0362

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

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

• Vende-se ar condicionado 7.000 btus em

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

• Vende-se uma Fresadora Universal, número
1, marca Azert. R$ 12.000,00. Tr: 3375 1915

133751039

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

• Vende-se ar condicionado quente / frio
Consular 10.000 Btus (escuro) R$ 300,00. Tr:
3371-3993 I 9973-8281

• Vende-se bebê conforto da Burigoto, azul

marinho, de menino, R$ 150,00 Tr: 3370-
7160 CI Susan.

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

• Vende-se telha colonial, quantidade de 7.000
a 8.000 e Esquadrilhas de ferro. Preço a

combinar. Tr: 3376-1481

• Vende-se Mercado em Barra do Sul, com 20
anos de funcionamento, a 100 metros da

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

propostas.

• Vende-se uma Fabrica de conserva I
alimentícia em Balneário Camboriú com mais
de 32 anos e com clientela formada. R$ 175,
000,00. Tr: (47) 9122-030019647-0865.

• Vende-se Galpão de madeira quadrada com

cobertura de telhas medindo 120m2• 10X12

p/ retirar no local em Guaramirim valor a

combinar.Tr:3373-0982

APARTAMENTO
• Vende-se apartamento no inicio da Ilha da

Figueira, 80 mt2 útil, e 111 mt2 no total, na
Rua José Pavanello, com 2 dormitórios, uma
suíte, sala e cozinha conjugada, prédio com

elevador, boa infra-estrutura, segundo andar,
aceita financiamento. R$ 178.000,00. Tr:

8838-3955.

• Aluga-se apto no Rau, com 2 quartos R$
545,00. Tr: 9993-2131 com Sandra.

• Aluga-se apartamento no Rau, R$ 500,00. Tr:
9993-2131 com Sandra.

• Aluga-se apartamento com 2 quartos com 75
mts com garagem, na rua Francisco Piermann

404, Vila Lenzi. R$ 660,00. Condomínio em

média R$ 35,00. TR: 9134-5434.

• Alugo apartamento para casais sem filhos e

sem animais. R$ 550,00 com água. No Bairro
Nova Brasília. Tr: 3372-1173 I 9921-1013 ..

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

aluguel R$ 650,00 + condomínio (média de

R$ 21,00). Tr: 9134-5434.
• Vende-se Ar condicionado de 10.000 btus em

bom estado, R$ 200,00. Tr: 9969-5540 ou
3370-2468. . . , . , .•... , •••... , Vende-se-a!!lID novo na Estrada Nova com 2

APARTAMENTO

quartos, sala, sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor de R$
120.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apto no Vila Rau com 68 m2,
2 quartos, cozinha e bwc mobiliados. R$
125.000,00. Tr: 9104-8600. Creci 14482

• Vende-se apto no Czerniewicz com 3 quartos,
1 suíte, sala 2 ambientes, sacada com

churrasqueira. R$ 160.000,00. Tr: 8499-

4778. Creci 14482

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

Alexandre

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

• Aluga -se Apartamento com 120 mt-, na Rua
Emma R. Bartel, 121- Baependi, com 1 sufte
e dois quartos, cozinha completa e garagem,
sem condomínio.' R$ 1200,00. Tr: 9134-
5434.

• Vende-se apartamento na praia ltajuba 65
mt2.cl suíte, aceita carro. TR: 8448-8644

CASA
• Alugo uma casa na praia de Armação, para
temporada. Tr: 3370-8633

• Aluga-se casa em Schroeder, na rua Marechal
Castelo Branco, 2128 - centro. Tr: 3374-
1488. I

• Vende-se casa no Bairro Czerniewicz,
dê alvenaria com 90 mt2, 3 quartos e

demais dependências, terreno com 450
mt2. Próximo a subestação da Celesc. R$
90.000,00. Aceito propostas. TR: 9926-6746.

• Vende-se obra na fase do reboco, Vende-se
casa nova com 94m2, terreno de 495m2,
toda murada, em Barra Velha. Entrega em

dezembro I 2012. Localizada a 5 minutos
de carro da praia central, área residencial
casa com sufte + 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, porcelanato e rodateto de gesso,
garagem com churrasqueira. Pode ser

financiada pela Caixa. R$ 180 mil. Tr: 3370-

9529,8443-2506 ou 9671-422

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

• Vende-se casa de alvenaria, com três quartos,
2 salas, banheiro, cozinha, garagem para 3

carros, murada com portão eletrônico. R$
110.000,00. Na Rua Leopoldo Muller, n 313
-Rio da Luz, perto das lagoas de Peixe. Tr:

3376-2134.

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

Itapema, 4700 mt2 desmatado, com rede

elétrica, telefone. R$ 70.000,00. Tr: 47 9699-
7862 I 9108-7554.

• Vende-se uma chácara de 50.000,00 mt2

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

SALA COMERCIAL
• Alugo quartos, livre de água e luz. Tr: 3374-

1488.

• Alugo sala comercial com 63 m2 na Vila R<;lu.
R$ valor a combinar. Tr: 3371-6968.

• Alug?-se sala comercial com 80m2, na Rua

Affonso Nicoluzzl'(atrás do Mercado Brasão)
no Bairro Rau. TR: 3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de Corupá
60 mt2 cada, sobre loja. Tr: 3375- 1004 no

horário comerciai.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito
Waldemar

.

Grubba, 1532 - Baependi. Tr:

3275-1185 I 9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria, próximo ao

viaduto da Vila Lenzi. Tr: 922Q.0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas, na

Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1532 -

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

SALA COMERCIAL
• Alugo Kitinetes no centro, e na vila Lenzi

apartir de R$ 380,00 e Casa na Vila nova 3

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

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro Amizade,
com 1 suíte, mais um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço e garagem
para deis carros. R$750,00. TR: 88519651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder. Com

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

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

R$ 250.000,00. Fone: 88519651

.

• Alugo quarto para pensionistas, no Centro.

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

• Aluga-se uma casa grande, na Rua Walter

Breithaupt, n° 110, comercial ou residencial.
Em frente ao clube do Beira Rio, contrato para
5 anos. TR: 9102-1212 com Elzira.

TERRENO
• Troco terreno no Vila Rau por casa na praia, de

.
preferência Barra Velha. R$ 3371-6968

• Vende-se terreno 15x20, no Rio da Luz

próximo a Ceva I R$ 25.000,00. Contato:
Wilson ou Rosa 3376-3716

• Vende-se terreno com escritura com medidas
16X23 bairro Rio branco Guaramirim R$
68.000,00 estudo propostas. Tr:3373 0982

• vende-se Terreno cl contrato em Guaramirim,
Bairro Vila Amizade, 2 km da Fameg. 810 m2

(54x15). R$ 35 mil. Aceito Propostas. Tr (42)
8416-2008

• Vende-se' terreno em Santa Luzia, na Rua

Carlos Frederico Ranthum, área com 2742

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

8891.

• Compra-se terreno de preferência nas

medições do Bairro Rau, ou na praia do
Ervino. Tr 3372-0028 I 3372-0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro II ideal

para construção de galpão. Tr 9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova Brasnia cl
1.053 m2, contendo 1 casa com 3 quartos.
1 suíte e 2 salas. R$ 499.000,00. Tr: 9104-
8600. Creci 14482.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, Lot. Gadotti
III - bairro Santo Antonio. R$ 60.000,00
Aceito troca. Tr: 9979-2017

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

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

• Vendo terreno com 1000 mt sendo 600 mt

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

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

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode ser

financiado. Rua Henrique Fuck n° 182, (lateral
da Roberto Seidel), Bairro Seminário, Corupá
SC. R$ 55.000,00 Tr: com Renate Fone 9137-

4701

• Vende-se lote 'na praia de Itajuba 300 m2•
Escriturado. R$ 20.000,00. Tr: 8448-8644 I
9936-7400

• Vende-se terreno 2500 mt2 plano no Rio
Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e, saldo parcelado direto

cl proprietário. Tr: 8448-8644

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

8448-8644
{ .

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

8644
.

CHEVROLET
• Vende-se um Chevette 89, preto a gasolina,
1.6 em ótimo estada de conservação. R$
5000.00.Tr: 3379-2303 I 9114-5998.
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BALCÃO NEGÓCIOS
CHEVROLET
• Vende ASTRA GL 1.8 sedan cor branca 4

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

• Vende-se Vectra Expression 2009, único
dono, em perfeito estado. R$ 35.000,00. Tr:
8455-5845.

• Vende-seCaminhonete S10 cabine estendida,
ano 98, cor verde metálica, 4lugares, direção,
ar, a gás GNV e gasolina, Elétrica e mecânica
revisada, pintura e latoaria impecáveis. R$
13,000,00. Tr: 3371-2699/9923-9418.

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

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

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

• Vende-se Montana 2007 linda apenas R$ 25,
700,00 Tr.(47) 9157-7525 Neto

• SOMENTE PARA LOJISTAS, Classic SPIRIT 1.0
FLEXPOWER 4P completo 2009 Valor: R$
18.950,00 FONE: 96177705

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

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

• Vectra 2007 Elegance, com IPVA 2012 pago,
.controle de som no volante, em ótimo estado.
R$ 31.000,00. sem troca. TR: 3376-1060 1
91576924 Renato.

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

• Vendo ou troco Montana Made Off roud, 1.8
prata, ano 2005, completa, rodas 17.Tr: 3276-
0826 ou 9973-5960.

PEUGEOT
• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0, ótimo
estado, particular. R$ 15.000,00. TR: 3273-
7644 ou 7813-4785

• Vend6 um Peugeot 206, 1.6, 2006 flex, 4
portas, completo cl ar, direção, couro, cl som.
Particular. R$ 8.500,00 + prest. TR: 3273-
7644 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.016 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro

ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$
16.500,00. 3371-1634.

RENAULT
• Vende-se Sandero 1.6 completo, 2008,
R$ 20.000,00. Tratar. Com Thiago
(47)8498-6484

• Renault Clio r11.0 8v Ano 2002, cor branca.
R$ 11.500,00. Contato: 'Carlos (9102-
9254)

• SANDEIRO EXPRESSION 1.6 8V 2012
R$ 29.990,00, metálico, estado de zero,
entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, garantia de um

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

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

condicionado, vidro elétrico nas 4 portas,
trava elétrica, alarme, som com comandos
no volante, 2,5 anos na garantia, 21mil km,
único dono, faróis de neblina. R$ 36.000,00
Telefone: 9192-4442, 8829-9796

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

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

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

VOLKSWAGEN
• Vende-se Golf 1.6 vermelho 8v Sportline completo com

banco de couro, 4 pneus novos.Todo revisado e EPVA

2012 pago.Tr: Adilson 3374-5709/8808-6313

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

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

• Vende-se Gol GTS 1.8 Álcool 1993 Bordô - AlC - V.E.

- TR.E. - ElE - Alarme - Manual, NF e Chave res. Fone:

9163-9276

• Vende-se um gol, ano 2010, G5, completo, ótimo estado
de conservação. Valor a combinar. Tr: 9183-8930 /
9183-1162 com Sandra ou Junior.

• Vende-se um Gol, ano 1994, azul, único dono, em ótimo

estado de conservação. Tr: 3372-3626.

• Vende-se Gol G5 2008/2009 completo 1.6 com

pneus novos e roda de liga leve, preço de ocasião R$
28.000.00 totalmente revisado Tr. 84136088

• Vende-se Parati 1.8 PLUS G4, 2009, 4portas, completa,
R$ 25.990,00, BX KM, revisôes em autorizada,
metálico, estado de zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% .. Fone 30321400.

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

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

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

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

2025 Aline.

FIAT

• Vende-se Uno Mille fire flex ano modelo 2006, cor preta,
R$ 18.000,00. Interessados Tr: (47) 3373-8388 ou

8803-6698

• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado, completo. TR:

15.000,00 + prestações. (não precisa transferir). TR:'
3273-7644.

• Idea Attraticve 2012 Completo, R$ 36.990,00,
metálico, estado de zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos troca, garantia de

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

1400.

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

troca, fone 3032-1400.

FIAT

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

6x sem juros no cartão de crédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, taxas a partir de 0,98%.
Fone 3032-1400.

• Doblo HLX 1.8 16v 2011 completo 7 lugares R$

41.990,00, metálico, estado de zero, entrada em até

6x sem juros no cartão de crédito FONE: 3032-1400

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e modelo 2002

fire, vidro elétrico na frente, limpador trazeiro. R$

11.500,00. Tr. 9114-3374 com André ou 9243-8500

Néia.

• Vende-se uma fiorino 2006, GNV. R$ 7000,00 + 23

parcelas de R$ 533,00. Tr:9668-2404.

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano 94, 1.0, R$

6.000,00. Tr. 3370-1161

• Fiorino furgão 1.3 floex 2012 R$ 28.990,00, metálico,
estado de zero com apenas 18.000km, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito! viabilizamos
troca, garantia de um ano inclusa, taxas a partir de

0,98%. Fone 3032-1400.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00. Tr. 3370-

0719/9953-3878

FORD
• Vendo Ford Ranger 2011, completa, ar-

condicionado, dir. hid, vidro elétrico, trava elétrica,

alarme, modelo cabine dupla, prata, XLT 4x2, 2.3,

gasolina e GNV. Falar com Paulo no telefone (47)
9966-2597

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

• Ford Ka 97 bordo impecável por R$7.500,OO Tr:

33719313/ 9918-8665

• Vendo Ford Focus 2001, Prata Legalizado Baixo

Completo, air bag +abs, bancos em couro Ótimo
estado de conservação. Tr: 9101-1881/ 33704091.

• Vende-se Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0

eletrônico, 2008, completa (air bag, abs, santo

Antônio, estribos capota marítima, protetor de

caçamba, trava elétrica no tampão traseiro e

demais opcionais da Limited. Estudo troca veículo

de menor valor. R$ 60.000,00. Tr. 47 9138-9592.

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5000,00 + 14

prestações de R$ 400,00 ou carro ou moto de

FORD OUTROS

entrada. Tr. 9137-1504/9153-1600. • Vende-se jogo de rodas de liga leve, aro 15 com pneus.
R$ 1200,00. Tr: 3276-0340/9197-9084.

• Vende-se Focus Hatch GLX 1.6 16V 2012, R$

42.990,00, metálico, estado de zero, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito, viabilizamos
troca, garantia de um ano inclusa, taxas a partir de

0,98% .. Tr: 3032-1400.

• Vende-se um C4 palas exclusive ano 2009, Valor R$ 30,
000,00 + parco R$ 250, 000 Tr. 3376-3961/9136-0049
Cassiano

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

• Vende-se Fiesta 2006, 4 portas básico, R$

13.800,00. Tr. 9962-3664 • Vende-se um Fusca branco ano 83. R$ 4.000,00. Todo
refonmado. Tr. 8825-5544.

CAMINHÃO • Vende-se Hyundai Acent ano 98,verde metálico, direção,
completo, 4 portas, instalação GNV e gasolina.R$
6,000,00. Tr: 9923-9418/3371-2699.

• Vende-se caminhão Mercedes 66, mecânica
1113 motor com pouca km, revisado, pintura
nova e carrocerias e pneus em bom estado ..
Valor a combinar. Tr:3372-1173 / 9997-

0019.

MOTOCICLETA
• Vende-se Yamaha xt600 azul, ano 2004. Em ótimo

estado. R$12.oo0,OO. Tr: 9926-1717 com Marcos.

• Vende-se caminhão Mercedes 1513 todo

revisado, direção hidráulica, turbinado freio a

ar, km baixa, ano 81. Tr: 3372-1173/ 9997-
0019.

• Vende-se Honda C8-3OOR S/ABS Ano: 2010/2011 R$
10.000,00 Único dono, documentação 2013 pago.
10.000 km rodados, moto usada só em fins de semana.
Brinde: 1 capacete, rede de capacete, capa de chuva,
manual e chave reserva. Tr: 3373-1900 Fabrício.

• Vende-se Caminhão Mercedes Bens Modelo:

1418 Cores brancas Ano 95 6 marchas

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

• Moto CB 300, ano 2010/2011 com 7 Mil KM, cor

dourada. Valor a negociar. Contato Zito (47) 3370-7994.

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixo km, doc. 2012 pago.
R$ 2.500 TR: 8452-0178

• Vende-se Caminhão GMC 7110, ano 2000,
todo original, segundo dono, baú de alumínio,
7 Pneus novos, todo revisado, aceita-se troca
de menor valor ou maior valor. Contato Zito

(47) 3370-7994

• Vende-se uma Biz 100, ano 2001. R$ 2000.oo.Tr: 3273-
0884.

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$ 3.000,00. Tr. 3370-
1161

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

• Moto Honda CB 300 2010 com 3800 km original IPVA
2012/2013 pago. Moto estado nova, sem troca R$
9800,00. Tr. 47 9138-9592 c/ Rodrigo.
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Corretor de.I»tÓV�
CvecV19.368

(47) 3084 - 0408
Plantão:

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

I
Minha Casa
Minha Vida

APARTAMENTO NOVO

D227-Apartamento novo no Jaraguá Esquerdo, no

loteamento Campo Sam Pieiro, Rua asfaltada,

imóvel com 2 dormitórios, sala, cozinha, sacada

GriIl, 1 Vaga de garagem" acabamento de alta

qualidade. Esta em fase de termino. Entrega em

Dezembro deste ano. Pequena entrada e saldo

pelo programa Minha CasaMinha Vida. Aceita-se

carro como entrada. Edifício com Somente 4

unidades (2 por andar) Fica há 5 minutos do

centro de Jaraguá.

R$130mil.

\

CASANOVA!
D11O-Casa nova cf74 m" , sendo 2 quartos,

sala de estar e jantar ,cozinha e lavanderia.

Bwc e garagem.

Imóvel murado, entregue pronto com

acabamento, entre eles piso cerâmico,

gramado na frente, janelas em Blindex.

Entregue com documentação em dia, liberado

para financiamento bancário.

R$ 149.900.

�,-
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I VENHA CONHECER O NOVO CllROEN C3.

D CARRO OFICIAL DO lHE VDICE BRASIL .

.
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@

•
KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LlNHAC4 3 x R$ 121,00 3xR$185,00 3xR$166,00 3 x R$ 185,00 3 x R$185,00

LlNHAC3 13 x R$ 89,00 13 x R$ 153,00 13 x R$ 161,00 13 x R$ 153,00 13 x R$ 153,001

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1- Preço à vista, sem troca, não indui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Cítroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% arn + IOF.
TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance.

F
. - ,

I IFinanciamento simulado para Pessoa Física. Oferta válida até 30/11/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes em seu veleu o re u armente.
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CERATO
O Sedã campletíssimó,
imbatfvel nas comf'lC!raçi)es.
Câmbio autõrhático
de 6marchas
e rodas 11'�

.

www.kla.com.br

O carro desfgn
wperpremlaoo.
fâmbioautornáfiêó de #
€)marchas emotor flex.

o Sl:JVpara a fàmma:
7lugares emotorV6
:oe úl:!ima ger<lçOO
mm 278 c:v.

Aproveite o IPI reduzido
*

para
colocar mais design e

tecnologia na sua garagem.

��esxs:> �
Jarafi!uá do Sul: 47 3275-0808
Av. Prelétto \,Wldemar Clrubba, 134� • Baependl

Bal. Camborhl: 47 3360-9777
Blumenau (Loja Centro): 47 3236..8000

Blumenau (Loja BR): 47 3323..7171
I

]oin (ShGwRoam)':4l-.s!HIBlII5
Jolmrik47 i4JS.,1SSS
Florian6poUs: 48 3248-0777
Sio Josê: 48 3288..0717

Pow/er Imporls
Blumenau � Bal. Camboriú $ jaraguá do Sul

Joinvi!le OI Florianópolis e São José

Promoção válida até 30/1112012 ou término do estoque; o que ooorrer primeiro. Condições válidas para o !<ia Cerato código E284: R$ 65:200,00 à vista e financiamento com entrada mlnima de 50% (R$ 32.600,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.380,00. Valor total a prazo: R$ 65.719,00. Para o !<ia Soul código
1 U.174: R$ 68,900,00 à vista e financiamento com entrada mlnima de 50% (R$ 34.450,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.458,10, Valor total a prazo: R$ 69.444,31. Para o !<ia Cadenza código Z.555: R$ 129,900,00 à vista e financiamento com entrada mfnima de 50% (R$ 64,950,00) + 24 parcelas fixas de R$

2.748,68. Valor total a prazo: R$ 130.918,32. Para o !<ia Sorento código 8,558: R$ 121.400,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 60.700,00) + 24 parcelas fixas de R$ 2,569,13. Valor total a prazo: R$ 122.359,06, IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) incluso nas parcelas, TC
(Tarifa de Cadastro) devida à instituição financeira indicada pefa concessionária e Tarifas de Registro de Contrato e Registro de Gravame não inclusas nas parcelas. Para mais informações, consulte a concessionária de sua preferência. Frete não incluso, frete mínimo de R$ 500,00 e máximo de R$ 5.000,00
variável de acordo com o modelo do veículo e o Estado da Federação. Estoque de 5 unidades para o Kia Cerato código E,284, 5 unidades para o !<ia Soul

C·
ii

t de seoui ., .

·

dcódigo U.174, 5 unidades para o !<iaCadenza código Z.555 e 5 unidades para o !<ia Sorento código S.558. 'Redução do IPI válida para o !<ia Soul e !<ia Cerato.
. ·1·n '0 .. e se9u ra·nça sa ..va· V·I

.

•asDeclaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro nO 01012012, Fotos ilustrativas, .

.

.' .

'. •
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Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

'

."

GM/VECTRA GL 2,2 8V 1,29p
COMPLETO/PRATA.�IIII/I�II'III
.. _._._._ ... _,._._,,_._ .. _._ .. _._,,_.,_,_ .._,,_ .. _._ .. _ .._,,->-,.-

r-[-k.�����,��rAdt.
I

I
I
i
I

I
I

PICASSO GLX 1.6 2009
COMPLETA.•II�.IIIIJ

TAXAS COMPARTILHADAS COM O MERCADO

CARROS COM PROCEDENCIA

COMPRE ENIAUTO! PROMOÇÃO
RS 31.500,00

FIAT PUNTO SPORTING 1.B 200B.

COMPLETAÇO /ABS

,'_'_''''_'
__''_'__'_'_''_'_''_'_''_''_'''_'''_'''_'''_''_''_''_''_"._"__ .. _._�_ .. _._._,,

I WJ GOL GIV 4P 2009 COMPLETO

I WJ FAAAll 1. 6 2006 COMPLETO

I HONDA CMC EX 1.7 2006 ABS

I HONDA Fff LX 1.4 2009 COMPLETO

II SANDElRO EXP 1.62011 COMPLETO

I
LOGAN 1. o 2008 COMPLETD

:1 II CUO SEDAN PRIVILEGE 1.o 2005 COMPLETO

l CORSA SEOAN MAX 1.4 2008

KJA SOReNTO 2.5 EX 2008. Jl I f CORSA HATCH 1.8 2005 COMPLETO

___�_�� . j i �:T:L������ ���;�A
--_��-�--_�__� I PEUGEOUT 207 f)(l.SSION 2010

: PICASSO EXCWSIV 2. O 2003

II PICASSO GLX 1.8 09\2009 PRETA CINZA

I I GM AGILE 1.4lJZ 2010 COMPLBO

: I FIAT PUNID 1.8 SPORllNG 2008

: : GM ASmA SS 2008 COMPLETO ABS

I
I J FORD TAURUS 3.0 1997 U. DONO

, II í?M MERIVA 1.8 2004

� CLlO SEOAN PRIV. 1.0 2005

J
I GM ZAFIRA ELEGANCE 2005 7 WGARES

I __ :��:'_�������(�����!�����!�. ! ��:'E���:a�6F����M;��PRETA
�_�iIr'1"'�""'- I C3 XfR 1.62007 ABS

I C3 EX2oo4
: BMW 130 HATCH 3.0 2008

I HONDA CB 300 2010

: HONDA nJYSTER 04\2007

I GM VECTRA GLS 2000 BRANCA

FORD KA 2007 PRATA

I CUO SEDAN 2oo5{2oo6
I CUO HATCH 05/1 ar11

I PEUGEOUT 206 1.4 2007

I
TOYOTA FlLDER 1.B AT 2005

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

HONDA Frr EX 1.5 AT 2005
PALIO ELX 2007
PRISMA JOY 1.4 2009
CEITA 4P 04ftJ7

I C3 EXCWSIVE 2008
I SCENIC PIIJ. 1.6 05,{)5{2oo6
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I HONDA BIZ 2002

I CHERRY Q Q 1.1 2012 COMPLETO
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ASEXTA-FEIRAMAIS
ESPERADA DO ANO. Conte Comigo

Respeite os lírmtes de velocidade.
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

A vida dos outros
Oser humano tem um dom,

ou melhor, um defeito que
acredito ser exclusividade sua,

possivelmente não existindo em
qualquer outro animal. O ho
mem tem uma enorme facilida
de de reclamar. Algumas vezes

parece até se regozijar com suas

reclamações. Parece tornar-se

um prazer.
Para alguns nada está bom,

nada é suficiente, nada satisfaz. E
justamente para estes não há tem
po para nada. Não há tempo para
ajudar, não há tempo para opinar
ou colaborar, não há tempo para
buscar soluções ou participar de
grupos que as proct}Tem. São pes
soas que só reclamam e nunca

têm tempo para nada. E se outras

pessoas resolvem o suposto pro
blema, os contumazes reclamões
continuam reclamando, dizendo
que fariam melhor, ou mais rápi
do, ou de formamais econômica.

Nesta mesma linha, outro es

porte preferido de muitas pesso
as é fazer comparações de suas

vidas com as alheias. E estes es

portistas podem ser classificados
em duas categorias.

A primeira categoria é a da

queles jogadores que acreditam

que tudo o que é dos outros éme
lhor. Que ficammais preocupados
em ficar prestando atenção no

carro, na casa, no telefone celular,
nas viagens ounamulher do outro
do que em cuidar de suas próprias
coisas e pessoas, e investir nos

seus relacionamentos e trabalhar

para crescer patrirnonialmente.
É aquela turma que vive di

zendo que o gramado do vizinho
é sempre mais verde. Não impor
ta se. o vizinho acorda cedo para
regar a grama todos os dias, se to
dos os finais de tarde tira as ervas

daninhas e se todo domingo pas
sa amáquina de cortar. Essa parte
aquele que só repara o verde não
comenta.

Alguns até dizem que é a tal

"inveja branca" seja lá o que
isso queira dizer. Como já ouvi

por aí, inveja é inveja e pronto.
Mas, vá lá, talvez existam algu
mas sem maldade, sendo o pe
cado da inveja apenas fruto da

incompetência pessoal.
A segunda categoria é aquela

que joga no time dos que des

prezam tudo o que é dos outros.
O bem pode até ser melhor, mais
caro ou mais sofisticado. Se o jo
gador deste time não se contenta

em desqualificar o bem do outro,
seja automóvel, casa ou roupa,
ele recorre a desmerecer o pró
prio dono ou possuidor.

O tal caro bem foi adquiri
do, segundo estas pessoas, por
meios espúrios, de maneira in
devida ou porque alguém levou

alguma vantagem.
Ou, ainda, o pessoal deste

time, quando não consegue de

saqualificar o bem ou o seu pro
prietário, passa a desmerecer as

justificativas ou razões do pro
prietário. Chegam ao cúmulo de
aventar que o fulano comprou
a coisa apenas para aparecer,
para se exibir, ou que não tinha
nehuma razão para tal aquisi
ção. Se a outra inveja é a branca,
esta deve ser a colorida.

Entretanto, assim caminha
a humanidade, com muitos de

sejando o que não podem ter,
ou desejando o que a mídia,
em especial a televisão, diz que
deve ter. E, com isso - além de
uma forte colaboração dos li
vros de auto-ajuda - os consul
tórios dos psicólogos vão fican
do cada vez mais cheios, pois as

pessoas se frustram por desejos
muitas vezes não reais.

Carstensleiloeiros PAULO MÁRIO lOPES MACAHADO

Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, Edital de Praça/Leilão 1° Leilão/Praça: 29/11/2012 - às 15:35
h (valor igualou acima da avaliação) 2° Leilão/Praça: 10/12/2012 - às 15:35 h (a quem mais der, desde que não a preço vil) LOCAL:
Átrio do Fórum - Rua: Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - Jaraguá do Sul/SC Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiro
Público Oficial, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Dr. EZEQUIEL SCHLEMPER, JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CIVEL DA CO
MARCA DE JARAGUÁ DO SUL/SC, venderá em Praça/Leilão, na forma da lei, em dia, hora e local supracitados, os bens penhorados
nos processos a seguir: Autos nO 036.97.002906-9/001 (A): José Gilberto Menel (R): Artemoveis Gielow Ltda Bem: Um terreno situado
na localidade de Ribeirão Macuco, contendo área total de 330.750,00m2 e com 3.143,00m lineares, matriculado sob nO 754 no CRI
desta Comarca; considerando tratar-se de um terreno montanhoso, coberto de vegetação nativa, avaliação R$ 150.000,00. Autos nO
036.00.001320-5 (A): Indústria e Comercio de Confecções Lagos Ltda. (R): Confecções Rhana Ltda - José Simoni de Almeida Borges
Bem: Um terreno situado no lado ímpar da Rua 36 - José Emmendoerfer, lote nO 34 do loteamento Vila Menegotti, com área de 336m2,
de formato retangular, fazendo frente em 14ms, com a Rua 36 - José Emendoerfer, travessão dos fundos em 14ms, com terras de Luiz
Dalpiaz, estremando pelo lado direito em 24ms, com terras de Osnir Schiochet e pelo lado esquerdo em 24ms, com terras de Sérgio
Rubens Zonta, matriculado sob n° 1.393. Edificado com uma casa velha de madeira e uma ampliação de alvenaria aos fundos. Avalia
ção do terreno R$ 80.000,00, edificações R$ 20.000,00. TOTAL R$ 100.000,00. Autos nO 036.10.001097-6 (A):Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil Previ (R): Cézar Antonio Lenzi Bem: Um apartamento nO 07, do Edifício Joverli, n° 69, sito a Rua
177 - José Menegotti, esquina com a Rua 219 - José Maria Gomes, nesta cidade, contendo a área privada de 115,74m2, área comum

de 14,88m2 área construída de 130,62m2, fração ideaI9,27%, localizado no 4° pavimento, o Edifício Joverli, acha-se edificado no terre
no situado nesta cidade, na Rua 177 - José Menegotti, esquina com a Rua 219 - José Maria Gomes, contendo a área de 841,72m2,
constante de lotes nO 95 e 96 do Loteamento yila Menegotti, fazendo frente em 24,50m com a Rua 177 - José Menegotti, travessão dos
fundos em 24,95m com terras de Antenor Galvan, estrema do lado esquerdo em 34,00m com a Rua 219 - José Maria Gomes, e do
lado direito em 34,00m, sendo 7,00m com terras de Gilmar de Souza e 27,00m com terras de Helena Maiochi, matricula 23.290, R.2 de
propriedade de César Antonio Lenzi, brasileiro, separado judicialmente. No registro de nO 3 consta registro de hipoteca, sendo credora
Caixa de Previdencia dos Funcionários do Banco do Brasil- Previ. Avaliado em R$ 112.688,43. Autos nO 036.12.005081-7 (A): Linde
Gases Ltda (R): PV Indústria de Fundições Ltda Bens: (1) Terreno situado nesta cidade, no lado par da Rua 484, Teodoro Acípio Fagun
des, distante 45,50m da esquina com a Rua 731, Guilherme Pereira Lima Lenzi, constante do lote na 11 do loteamento Agua Verde, em
formato retangular, com a área de 543,75m2, com benfeitorias, fazendo frente em 14,50m com alinhamento predial da Rua 484, Teodoro
Acipio Fagundes, travessão dos fundos em 14,50m com o lote na 21, estremando pelo lado direito em 37,50m com o lote na 12, e pelo
esquerdo em 37,50m com o lote na 10. Matricula na 36.021, avaliado em R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais). (2) Edificação sobre o terreno,
casa pequena nos fundos e uma casa de dois pavimentos em construção, avaliada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). TOTAL DAS
AVALIAÇÕES: R$ 120.000,00. Por intermédio do presente, as partes, seus cônjuges, se casados forem e os eventuais interessados,
ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos dos processos epigrafados, bem como da realização da venda judicial
dos bens descritos, no local, data(s) e horário(s) fixados. Os valores atribuídos aos bens serão corrigidos monetariamente até a data
da Praça/leilão, como também o débito exigido. A Comissão do Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e
correrá por conta do arrematante. Havendo adjudicação, remição e solução consensual entre credor e devedor, a comissão será de con
formidade com o despacho de fls. dos autos. Caso os executados ou os credores hipotecários, pignoratício ou anticrético, usufrutuários
e o senhorio direto não sejam encontrados por qualquer razão, quando da expedição da respectiva i_ntimação, valerá o presente como
Edital de Intimação, segundo estabelecem os Artigos 687 (§5°) e 698 do CPC. De conformidade com o Art. 690 do CPC, alterado pela
Lei na 11.382/2006, arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante ou, no prazo de até 15 dias, me
diante caução. Parágrafo 1a Tratando-se de bem imóvel, quem estiver interessado em adquiri-lo em prestações, poderá apresentar por
escrito sua proposta, nunca inferior à avaliação, com oferta de pelo menos 30% à vista, sendo o restante garantido por hipoteca sobre
o próprio imóvel. E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado
no local de costume. Mais informações no escritório do Leiloeiro fone/fax (047) 3422-8141 e/ou pelo endereço www.leiloeiro.com.br ou
pelo e-mail carstens@leiloeiro.com.br

Mais de 30 Anos de Sucesso * leiloeiro Público Oficial
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alimentação gratuita, cesta básica e salário compatfvel com a função.

Interessados, enviar curriculos para
carolinerh@manadobrasil.com.br ou (47) 3467·1337
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Rua Epitácio Pessoa

Obras para atender aos bombeiros
Faixa elevada e

semáforo serão
mudados de lugar
para facilitar a saída
das viaturas para

A •

as ocorrencias

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Otrânsito na rua Epitácio
Pessoa ficará interditado

das 8h até às llh de hoje, no tre
cho entre a ponte Abdon Bap
tista até o Colégio Evangélico
(CEJ). O motivo dessa interrup
ção se deve à mudança da faixa
elevada e do semáforo que estão
localizados logo após a entrada
de acesso ao Corpo de Bombei
ros' perto da esquina com a rua

Estheria Lenzi Friedrich.
Esses . equipamentos serão

transferidos para um ponto lo
calizado dez passos antes da
entrada da corporação. A orien

tação da Diretoria de Trânsito é

que os motoristas evitem trafe

gar nesse trecho durante a ma

nhã de hoje. Haverá policiais
militares e placas de sinalização
no local para orientar o tráfego.

As mudanças foram pedidas
pelo comandante da corpora
ção Jean CarlosWalz em agosto

Shopping
Center

Breithaupt

I ,

FABIO MOREIRA

deste ano. Ontem, após uma

reunião com a Secretaria Mu

nicipalde Urbanismo, foi dada
a ordem de serviços para rea

lização das obras. "Estas me

lhorias já facilitaram o deslo
camento da corporação, o que
contribuirá para diminuição
do tempo resposta para cada
chamada de recebemos", con
cluiu o comandante.

De acordo com o secretá-
f'

rio de Urbanismo, Aristides
Panstein, as alterações serão
realizadas para agilizar o des
locamento às ocorrências dos

veículos de. resgate do Corpo de
Bombeiros. Em reunião com a

corporação, o gerente de Trân
sito eTransporte daDiretoria de
Trânsito da Secretaria de Urba
nismo, Mareio Ribas, informou
que as alterações devem solu
cionar o gargalo do trânsito a

partir da saída dos bombeiros.
A faixa elevada e a sinalei

ra serão transferidas para um

ponto localizado perto do ban
co Santander. Segundo Ribas, a
escolha desse local não deverá

prejudicar o fluxo de veículos
que acessam a Epitácio Pessoa.

Entrada

Corpo de
Bombeiros

((O semáforo vai ficar com o si
nal aberto e somente será fecha
do quando for acionado para a

passagem de pedestres ou pela
corporação dos bombeiros, que
terão o controle automático da
sinaleira para facilitar a saída da
viatura", explicou.

Além disso, ,será feita uma
pintura com as listras ama

relas no asfalto, em frente da
sede dos bombeiros. Elas in
dicam que é proibido os veí
culos pararem no local para
evitar a obstrução da saída
das viaturas.

�

TRAFEGO Trânsito
ficará interditado das
8h até às llh de boje,
no trecho entre a ponte
Abdon Baptista e o CEJ

Nota de

Agradecimento
Nós da família Büttner (Arnal
do Adelmo, Johny e Esposa
Samara, Walério e Nicole)
Ainda consternados e profun
damente entristecidos com o

falecimento da Esposa e Mãe,
Waidi Meier Büttner, ocorrido
dia 05/11/2012; viemos a pú
blico externar os mais sinceros

agradecimentos .a todos que
nos confortaram (família, pa
rentes, amigos, vizinhos) os

que enviaram flores, coroas,
bem como toda a solidarieda
de, carinho e amizade recebi
dos no momento de maior tris
teza que passamos.
Outrossim, agradecemos tam
bém aos médicos Dr. William
e Dr. Cleber, enfermeiras e

funcionários do Hospital São
José de Jaragua do Sul, pelo
exemplar cuidado com que
trataram a todos durante o

período de 01/outubro até 05/
novembro 2012.

Agradecemos também ao Pas
tor William Bretzke, pela so

lidariedade e ao Pastor Lauri
Jackson Lenz, pela mensagem
e palavras de conforto.
Convidamos a todos para a

oração memorial no culto do
sábado dia 24 de novembro,
a ser realizado as 19:30 horas
na comunidade Evanqélica de
confissão Luterana em Barra

Velha/SC, rua Miranda Colti
nho,83.
Agradecimentos toda a equipe
da Funerária Leier. ,
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PolíciaMilitar

a devolta às ruas
A PM adere à bicicleta

para patrulhar o Centro,
da cidade. Pedido foi
feito pelos comerciantes

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

/\ Bike Patrulha está de volta às
rlruas do Centro de Jaraguá do Sul,
depois de três anos de interrupção
da modalidade. O policiamento com

bicicletas era um pedido dos comer
ciantes e deve se estender pelo me-

l

nos até o final do ano.

Vestidos com bermudas, camise
tas de tecido leve e capacetes, os dois
soldados pedalam na região central
da cidade e param para falar com a

comunidade. Alguns equipamentos,
como sirene e lanterna, ainda não
estão prontos, mas em breve devem

compor a "viatura", que está identifi
cada com as tores da PM.

''A Bike Patrulha é um policia
mento de vitrine, onde o contato

com a população é o ponto forte", ex
plicou o soldado Marcia Stechechen.

"No primeiro dia (ontem) já paramos
para conversar com trabalhadores
no Terminal Urbano e em pontos do
Calçadão para saber os principais
problemas e depois repassamos as

informações para a Central da Polí
ciaMilitar."

As mais de 20 bicicletas adquiridas
pela PM em 2004 foram usadas até

2009, quando a modalidade foi inter

rompida por falta de pessoal. "Agora
reduzimos o número de policiais em

férias e de licença para poder remane
jar e atender a essa reivindicação anti
ga dos comerciantes, principalmente
na época de Natal", justificou o chefe
de Comunicação do 14° Batalhão da
PM, AiresVolnei Pilonetto.

Para trabalhar com a bicicleta, os
soldados passaram por um curso de
15 dias, onde receberam instruções
sobre segurança do veículo, defesa

pessoal e abordagem. A Bike Patrulha
será intensificada nos dias e horários
de maior movimento do comércio e

pode se tornar permanente. "0 ideal
seria termos oito ou dez policiais tra
balhando em bicicletas, como foi no
início. Porém, este ainda é um proje
to", revelou Pilonetto.

EDUARDO MONTECINO

PERTO DA POPULAçÃO Soldados vão
intensificar o traballio no período natalino

Um policialmilitar de
Jaraguá do Sul que bateu
uma viatura em 2002 e

havia sido condenado em

primeira instância a pagar
indenização ao Estado,
recorreu e ganhou a causa

no Tribunal de Justiça
de Santa Catarina.
O policial estava dirigindo
a viatura, depois de nove
horas de serviço contínuo,
quando teve ummal súbito
e bateu o veículo num

poste, em outubro de 2002.
No primeiro julgamento,
em Iaraguá do Sul, o PM foi
condenado a pagar R$ 9,3
mil por danos materiais. A
decisão do TJ foi contrária
a da Comarca de Jaraguá
do Sul, que reconheceu
a culpa do policial pelo
acidente, porém não en

controu provas de dolo, já
que o motorista não estava

embriagado, sob efeito de

drogas ou desrespeitando a

sinalização. O Estado pode
recorrer da decisão em
instâncias superiores.

PATROCINADOR
OFiCiAL

Bradesco
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Uma equipe boa demira
Conhecida pela
Schützenfest, Iaraguá
do Sul também

possui os melhores
atiradores do Estado

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Não é só em outubro, duran
te a Schützenfest, que Iara

guá do Sul é reconhecida como
a 'Cidade do Tiro'. Durante os

Jogos Abertos de Santa Catari
na, nossos atiradores olímpicos
fazem jus à tradição importada
da Europa e ajudam o muni

cípio brilhar em tons de ouro,

prata e bronze.
Foi o que aconteceu na úl

tima semana, em Caçador,
quando a equipe do Clube de
Atiradores Iaraguá conquis
tou o título mais importante
do desporto catarinense pela
sexta vez (1998, 2001, 2006,
2007,2009 e 2012). "Marcamos
30 pontos. O segundo e tercei
ro colocado, respectivamente
Joinville e Timbó, somaram 29",
comentou Samuel Lopes, coor
denador da modalidade.

DIVULGAÇÃO/CAI

rUI·,,!fX'SPOFirc.
.ml�.
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IlJBIVJE:ZA �Ia sexta vez Jaraguá do Sul comemora o título do tiro nos Jasc

A equipe foi formada por
17 atletas. Destes, quatro
conquistaram medalhas. Fo
ram os casos de Cláudio Sch
midt (prata na seta), Bruno
Heck (ouro na ar), Rocco Ro
sita (ouro na deitado e prata
na ar) e Samuel Lopes (prata
na deitado).

Entre os fatores deter-

DIVULGAÇÃO /CORINTlAS

..

PJUilTROCIIVIO Com recursos próprios, bikers
jaraguaenses voaram alto em Sapiranga (RS)

minantes para o sucesso do

grupo, Lopes aponta o vasto

calendário da modalidade.

"Participamos dos principais
torneios durante o ano. Isso
nos permite disputar uma po
sição entre os três primeiros",
afirmou. ''A dedicação de cada
atleta nos treinamentos, jun
to com o planejamento, tam-

bém fez o nosso êxito".

Lopes acredita que o nível
e a cobrança aumentarão em

2013. "Certamente as demais

equipes trarão reforços ou au
mentarão sua carga de treina
mentos. Mas nós iremos nos

preparar ainda mais", avisou,
deixando claro que a cidade
não quer perder seu posto.

Semapoio, equipe debidcross
conquista o títulobrasileiro

O momento é de alta para
o bicicross de Jaraguá do Sul.

Depois das medalhas de ouro e

prata nos Jogos Abertos de San
ta Catarina, os 'bikers' locais

conquistaram o título do Cam

peonato Brasileiro, na categoria
'Clubes'. Foi em Sapiranga (RS),
no fim de semana, durante a úl
tima etapa do evento promovi
do pela Confederaçao Brasileira
de Bicicross (CBBX).

A delegação jaraguaense
foi formada por nove atletas.
Destes, venceram suas provas
Fábio Alves (Life Well/Rotabe
Ia/Cosmos/Safãri), na Expert
17/24 anos; Luis Eduardo Ma

rkiewicz, na Elite Men; Gusta
vo Schroeder, na Boys 11 anos;
Maria Izabelly Borges, na Girls
13/14 anos; e João Ludwichak,
na Expert 25/29 anos .

No ranking geral, Maria Bor
ges, na Girls 13/14 anos; Luiz

Marquieckz, na Elite Man; e

Gustavo Schroeder, na Boys 11
anos; sagraram -se campeões
em suas categorias na classifi

cação por "Equipe".
"Estamos fazendo um belo

trabalho na modalidade. Esse
atletas foram heróis, pois viaja
ram para Sapiranga sem apoio
da municipalidade. Somente
com patrocínio próprio e dos

pais", desabafou Valdir Moret
ti, diretor do Corintias Esporte
Clube, instituição que repre
senta Iaraguá do Sul na moda
lidade há muitos anos.

A próxima competição da

equipe jaraguaense será a sexta

etapa do Campeonato
.

Catari

nense, programada para o dia
25 deste mês, em Brusque.

Comerciários

ReciclaEventos
, -

ecampea
No último domingo, a Recicla
Eventos conquistou o título
dos Jogos de Integração dos
Comerciários (JICs), namoda
lidade de futsal masculino. Na
deoisão, venceu a ML Calçados
por 3 a 2, de virada, após sair
perdendo por 2 aO. Nando,
Thomas e Rafael Ragel marca
ram os gols que garantiram
o título. O evento foi

promovido pelo Sesc.

A"tletisl"lJUCt

Corrida do

Rotary
Mais de 150 atletas participa
ram, no Parque Malwee, na
manhã do último domingo,
da 1 a Corrida Rústica Rotary
Club. Na prova principal, de 9,7
km, o vencedor foi Carlos de
Moura, de Blumenau. Omelhor

jaraguaense foi IefersonWolney,
que ficou em quinto. O próximo
evento promovido pela Acorjs
será o "Desafio do Morro das
Antenas", no dia 9 de dezembro.

lFuteboI

Resultados da

Oodles'Cup
Confira os resultados da segun
da rodada da segunda fase da
1 a Iaraguá Oodles' Cup: Mega
Tranze O Pé 7x3 Sósqsobro,
Internacional6x1 Parceiros do
Gole, Denan 3x1 London Pub,
Vem Quem Qué 4x4 Baga, Estre
laVermelha 2x2 Unidos Por um
Cuba, Bravos 4x3 Arkala, Global
Pisos 4x2 Sortudos, Termo
Frio 4x2 Severo Construções e

Couve-Flor 9x3 Móveis Boeing.

JU1Tentus

SódoTorcedor
estáàvenda

O Juventus deu início à comer

cialização dos planos de Sócio
Torcedor para a temporada de
2013. São duas as categorias:
Vip (R$ 1.8001ano) e Tricolor
(R$ 600/ano ou R$ 3S0/semes
tre). Um pré-cadastro pode ser

realizado diretamente no site
do clube (www.juventusjara
gua.com.br), na aba "Sócios".'
No sábado haverá plantão de
vendas no João Marcatto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Canarinhos
debutamna
Bombonera

Curiosamente, será a primeira vez que a

Seleção Brasileira joga no tradicional estádio

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

Agência Avante!
\

.

/\ pÓS a falta
\

de luz no está
.n.ctio da Resistência, no dia 3

de outubro, Brasil e Argentina
retornam aos gramados nesta

quarta - feira para a definição
do título do Superclássico das
Américas.

Ao invés do palco anterior,
o confronto será realizado na

Bombonera, estádio do Boca

Iuníors. Curiosamente, a sele

ção canarinho nunca atuou no

local, mas contará com a expe
riência de velhos conhecidos.
Foi no estádio que o volante

Paulinho colaborou para o em

pate do em 1 a 1 do Corinthians
contra o Boca Juniors. Poste

riormente, resultaria no título
inédito da Libertadores.

Na partida de ida, o- Brasil
venceu a Argentina por 2 a 1,
em Goiânia. Com isso, a sele

ção brasileira joga pelo empate,
para carimbar mais um título
no seu acervo histórico.

Por outro lado, a Argentina
precisa ganhar por dois gols de

vantagem para ser campeã. Para
triunfar, os hermanos apostam
no oportunismo do atacante

Hernán Barcos, do Palmeiras.
Além do palmeirense, Sabella
convocou Montillo (Cruzeiro),
Guifiazu (Internacional) e Mar
tínez (Corinthians).
Na manhã de ontem, Mano

Menezes realizou o último trei
no antes do jogo, mas perma
neceu com o mistério habitual.
O goleiro Diego Cavalieri é o

único garantido. A decisão ocor
re nesta noite, às 22h.

RAFAEL RIBEIRO / CBF

SEGREDO Técnico Mano Menezes faz mistério
e só conf":arma Diego Cavalieri entre os titulares

Beisebol

Brasil e disputará oMundial
o beisebol brasileiro entrou para a história. Com pouca tradí

ção, conseguiu vencer o Panamá por 1 a O e vai disputar pela pri
meira vez o Campeonato Mundial. Os canarinhos tiveram que su

perar o favoritismo dos panamenhos. Destaque para Yan Gomes,
primeiro brasileiro a atuar na MLB, que foi decisivo para a vitória.
No Mundial de 2013, o Brasil estará no Grupo C, ao lado de Ve

nezuela, República Dominicana e Porto Rico. Os jogos acontecem
entre 7 e IOde março, em San Juan, capital portorriquenha.

Fifaquer
Olimpíadas
O presidente da Fifa,
Blatter, festejou o sucesso

da Copa do Mundo, mas
tem sonhos mais profun
dos. O objetivo da enti
dade é tornar o futsal um

esporte olímpico, mas está
na lista de espera. liA de
manda está aumentando e

estamos tentando incluir
o futsal nos Jogos. Esta
mos na lista de espera",
afirmou. Em março, a Fifa
anunciará o país sede do
próximo Mundial.

CI�i(�i'ílllla,

A força do
interior

Faltando uma rodada para
o encerramento da Série B,
o Criciúma já encerrou os

jogos no estádio Heriberto
Hulse. Com quase, 200mil

pagantes na competição,
o Tigre obteve média de
10.289 torcedores por jogo,
conseguindo amaior mé
dia de um clube catarinen
se naSérie B. Os números
são expressivos, visto que
a cidade possui cerca de
194mil habitantes.

:lnter'll.lE,cioll�aol

Femandão
demitido-

Após três derrotas conse
cutivas e com campanha
considerada insatisfató
ria, a diretoria do Inter
confirmou a demissão de
Fernandão. A informação
causou surpresa, pOIS o

presidente Giovanni Luigi
havia garantido a per
manência do treinador.
O ídolo colorado deixa o

cargo após quatro me
ses no comando técnico.

Especula-se que Dunga
pode ser o substituto,

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃo DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM lNTIMADo.SDO PROTESTO:
Apontamento: 228798/2012 Sacado: CENTRO. DE TREINAMENTO. INF TFI lIDA Endereço: RU RElNOillO RAU 299 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-600 Cedente:VANCREDI ASSESSo.RIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA LT Sacador:
Pf\I'RIClA PADIIRA ME Espécie: DMI - N° TItulo: 1252-1.103 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 529,00 - Data para
pagamento: 26/11/2012-Valor total a pagarR$598,27Descrição dos valores: Valor do título: R$ 529,00 - Juros: R$1,41 Emo
lumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228795/2012 Sacado: CLOOS EDEUMADO. BRASIL lIDA Endereço: RUA OSCAR SCHNEIDER 1777 SALA
02 - IARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-640 Cedente: 1W TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Sacador: - Espécie: Dl\{l
- N° TItulo: 57053 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 269,35 - Data para pagamento: 26/11/2012- Valor total a pagar
R$350,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 269,35 - Juros: R$ 0,7l Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

-

Apontamento: 228772/2012 Sacado: GERVIS REPRESENTACOES lIDA Endereço: RBARAO DO. RIO. BRANCO 760 - IARA
GUA DO. SUL - CEP: Cedente: 1.P.M.S CALCADOS lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 13633/A-l- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 284,52 - Data parapagamento: 26/11/2012-Valor total a pagarR$352,94Descrição dos valores: Valor.
do título: R$ 284,52 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 229042/2012 Sacado: HM Co.NFECCOES lIDA)\,ffi Endereço: RUAWAI1ER MARQUARDT 793 ex 1077
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Cedente: HACO ETIQUETAS LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 00291391-
Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 677,13 - Data para pagamento: 26/1112012- Valor total a pagar R$758,69 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 677,13 - Iuros: R$ 2,70 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 228953/2012 Sacado: JHo.NSTAMGUMZ Endereço: RUA IRMAo. LEANDRO. 346 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89252-470 Cedente: OMNI S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 101258000026111 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 3.392,3� - Data para pagamento: 26/11/2012-Valor total a pagarR$3_870,32Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 3.392,35 - Juros:R$401,42Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:B$18,65

Apontamento: 228826/2012 Sacado: Jo.SIEL JOSE NARDES ME Endereço: AVMAR DEODo.RO DA Fo.NSECA,320 - SALA
- CENTRO. - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-700 Cedente: SANTINo. Co.MEL E OIST UDA Sacador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0020000230811-Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 259,23 - Data para pagamento: 26111/2012-Valor total a pagar
R$327,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 259,23 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228846/2012 Sacado: JUCEANEVAZ Endereço: RUA o.SVALDO EHLERT 4850 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89250-000 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CFI Sgcador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131031491-Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.617,89 - Data para pagamento: 26/11/2012-Valor total apagarR$3.524,87Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.617,89 - Juros: R$ 828,12 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 228818/2012 Sacado: KAROISA lIDAME Endereço: RUA 25 DE JULRo. 1430 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
�9259-000 Cedente: BORDOPACKER BORDADOS UDAME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5652 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$156,56 - Data para pagamento: 26/11/2012-Valortotal a pagarR$224,83 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 156,56 - Juros: R$ 0,41 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 228890/2012 Sacado: KAROISA lIDAME Endereço: RUA 25 DE JULHO 1430 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89259-000 Cedente: Bo.RDo.PACKER Bo.RDADo.S LIDAME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5663 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$155,53 - Data parapagamento: 26/11/2012-Valor total a pagarR$223,75Descrição dos valores: Valor
do título: R$155,53 - Juros: R$ 0,36 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 229046/2012 Sacado: MARCIAMEYER Endereço: RUAEIlSAW MASS 316 - JARAGUA 99 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: Cedente: CLAUDIADA SILVA Sacador: - Espécie: NP - N° TItulo: 003/010 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 5.000,00 - Data para pagamento: 26/1112012- Valor total a pagar R$5.238,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$
5.000,00 - Juros: R$158,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22.52

Apontamento: 228843/2012 Sacado: MARCo.S HORNING Endereço: RUA JOSE Po.MIANo.WSKI 172 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-810 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 251007503 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 2.961,50 - Data para pagamento: 26/11/2012- Valor total a pagar R$3.798,74 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.961,50 - Juros: R$ 763,07 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$16,27

Apontamento: 228915/2012 Sacado: MARlETACI COMDEMEOIC EPERFlIDA Endereço: RUA EURICODUWE 2322 SL
01- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-000Cedente: CERVOSULOISTRIBUIDo.RADEMEDICAMENTo.SLIDA Sacador: - Es

pécie:DMI- N°TItulo: 001251751- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 281.51 - Data para pagamento: 26/11/2012- Valor
total a pagar R$361,30Descrição dos valores: Valor do título: R$ 281,51- Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23.20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 228931/2012 Sacado:MARTEXIND ECOMDEARl1Go.SDo.VEST L Endereço: RUAURUGUAI 77 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89251-230 Cedente: COSTA RICA IMPOR'IADORA E EXPo.RTADo.RA DE Sacador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 000386/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.324,32 "Data para pagamento: 26/1112012- Valor total a pagar
R$4.410,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.324,32 - Juros: R$ 18,73 Emolwnentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 229034/2012 Sacado:MARTEXINDECo.MDEARIIGOSDo.VESTL Endereço: RUAURUGUAI 77 - Jamguá
do Sul-SC - CEP: 89251-230 Cedente: TEARTEXTIL INDUSTRlAE Co.MERCIOUDA Sacador: - Espécie: DMI- N'Titulo:
002276301-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 264,64 - Data para pagamento: 26/1lI2012-Valortotal a pagar 11$333,20
Descríção dos valores: Valor do titulo: R$ 264,64 - Juros: R$ 0,70 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 229043/2012 Sacado: MAlITEX INDUSTRIA E COMERCIO. DEARTIGOSD Endereço: RUA URUGUAI 77 -

Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-230 Cedente: TEARTEXTILINDUSTRIAE Co.MERCIO LTDA Sacador: - Espécie:DMI- N°
TItulo: 0020247 03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 556,22 - Data para pagamento: 26/11/2012- Valor total a pagar
R$625,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 556,22 - Juros: R$ 1,48 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228847/2012 Sacado: OSMIRGLATZ Endereço: RUA LEOPOLDO. KARSTEN99 - BARRA ruoMOU-IA - lara
guá do Sul-SC - CEP: 89259-765 Cedente: BVFINANCEIRA S/ACFI Sacador: - Espécie: CBI- N°Titulo: 131036942 - Motivo:
falta de pagamentoValor: 11$ 4.174,26 - Data para pagamento: 26/11/2012- Valor total a pagar R$5.284,29 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 4.174,26 - Juros: R$ 1.042,17 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 229045/2012 Sacado: o.VANIR FERREIRA Endereço: RUAPRESo EPITAOO PESSOA 906 - laraguá do Sul-SC
- CEP: 89251-100 Cedente: BANCO PANAMERICANo. S/A Sacador: - Espécie: NP - N° Titulo: 42826566 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 1.773,91 - Data para pagamento: 26/1112012- Valor total a pagar R$2.296,48Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.773,91 - Juros: 11$ 454,71 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 9,96

'

Apontamento: 228822/2012 Sacado: PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE LAGES Endereço: RUA GOlAS 102 - JARA
GUADo. SUL-SC - CEP: 89253-310 Cedente: PRATICAR F1TNESS COM.DE EQUIP.DEGINAS Sacador: - Espécie: DMI- N°
TItulo: 5569 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 698,00 - Data para pagamento: 26111 /2012-Valor total apagarR$772,00
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 698,00 - Juros: R$ 1,39 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,1 O Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,7l

Apontamento: 228845/2012 Sacado: SillELE GONCALVESPEREIRA Endereço: RUA EXP EWALDo. SCHWARZ 13 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-810 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 131034011 - Motivo:
falta de pagamentr Valor: R$ 1.899,43 - Data para pagamento: 26/11/2012- Valor total a pagar R$2.520,26 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.899,43 - Juros: R$ 541,97 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 228895/2012 Sacado: SMG COMERCIO. E INDUSTRlAI1DA Endereço: AVMALDEo.DORo. DA FONSECA
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Nova diretoria

OAB de [araguá define prioridades
Nova diretoria vai

representar os mais
de 600 advogados
atuantes nas cinco

cidades da região

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

Débora Remor

Opresidente eleito para a subseção da Ordem dos Advo

gados do Brasil (OAB/SC) em

Jaraguá do Sul, Romeo Piazera

Júnior, pretende reforçar o cará

ter ativo da entidade junto à po
pulação na gestão de 2013-2015.
A única chapa, eleita com �6%
dos votos na última segunda-fei
ra, dia 19, vai representar osmais
de 600 advogados atuantes nas

_ cinco cidades da região.
Júnior é o atual vice-presidente

e entende que a subseção deve dar
continuidade aos projetos atual

mente desenvolvidos, incremen
tando a prática com novas ideias

e olhares. '�OAB precisa ajudar os
profissionais a atuar commais efi
ciência e qualidade, sem deixar de
olhar a função dela de defender os
interesses da sociedade", explicou.

A entidade realiza anualmente

seis cursos de formação comple
mentar e ciclos de estudos para
manter os profissionais atualiza

dos. "Os próprios advogados da

região sugerem os temas demaior

interesse, e então trazemos espe
cialistas para aprofundarmos o

assunto", explicou Júnior. 'Além

disso, sabemos a dificuldade que
existe no início da profissão, por
isso a OAB é um ponto de apoio
para os formandos."

Com relação ao público exter

no, Júnior falou sobre programas
como o 'OAB vai à escola'. "Preten
do ampliar o projeto, que visa ex

plicar de forma prática os direitos

e deveres a estudantes de 5a a 8a

séries, difundindo a consciência
de cidadania. É interesse de todos,
então podemos fazer parcerias e

intensificar ainda mais estas pa
lestras e cartilhas", adiantou o pre-

sidente. O aspecto político-insti
tucional da entidade foi lembrado
como um dos mais importantes
dos últimos anos, como a pro

posta de aumentar o número de
vereadores em Jaraguá do Sul ou
a aplicação da Lei da Ficha Limpa.
'Aatuação da OAB, estimulando o

debate e a participação da socie

dade nas decisões, foi fundamen
tal para o processo de construção
da cidadania", disseJúnior.

'� sociedade deposita con

fiança na OAB, como a última

voz para defender seus direitos

quando se vê prejudicado e a ins

tituição deve buscar um papel
ativo para exercer sua função, não
podemos ficar apenas no cam

po teórico", declarou Júnior. Ele
lembrou que a OAB realizou as

discussões para ajudar no desen

volvimento da região, como mo
bilidade, saúde e educação, em
debates que agregaram também

outras entidades. 'Apartír domo
mento que a questão trata de um

direito, a OAB pode e deve se 'in
trometer' para contribuir."

FABIO MOREIRA

PARTICIPAÇÃO Convergência para uma entidade
mais atuante é objetivo de Romeo Piazera Júnior

Diretoria - Gestão 2013-2015 da

OAB/se - subseção de Jaraguá do Sul

Presidente: Romeo Piazera Júnior
Vice-Presidente: Sávío M. P. de Azevedo
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