
Transporte coletivo

•

malscaraem
duas cidades

Os usuários do transporte coletivo intermunicipal de Schroeder terão de

pagar um reajuste de 4,09%. O valor vai passar de R$ 3,40 para R$ 3,55. Em

Guaramirim, o aumento elevou os valores das linhas urbanas para R$ 2,90.
Página23

Cultura

Valorização da culturaafro-brasileira
Movimento da ConsciênciaNegra doVale do Itapocu
(Moconevi) monta uma exposição de ártes visuais no Museu
Municipal Emilio da Silva, em Iaraguá do Sul. .1

Projeto social
Atividadespara resgatar o"valorhumano
o Centro de Resgate Social (CRS) de Iaraguã do Sul tem projeto
de laborterapia para estimular os abrigados a buscarem a

autoestima individual e resgatar a qualidade de vida. Página 20

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



/
ECONOMIA 121 SEXTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponlíne.ccm.br

PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Verba do BNDES
Ogovernador de Santa Catarina,

Raimundo Colombo, o presi
dente do BNDES, Luciano Coutinho,
e o diretor da área de Infraestrutura
Social do BNDES, Guilherme Lacer

da, assinaram na quarta-feira, dia

21, contrato de financiamento no

valor de R$ 611 milhões. Os recursos
, foram concedidos ao Estado para a

implementação de seu plano de in
vestimentos no período 2012/2015,
denominado "Programa Caminhos

do Desenvolvimento". Do total, R$
512,5 milhões são provenientes do
BNDES Proinveste, e Santa Catari
na é o primeiro Estado a fechar uma

operação no âmbito do programa.
O Proinveste foi criado em julho
deste ano para ampliar a capacida
de de realização de investimentos
por parte dos Estados e do Distri

to Federal. O restante dos recursos

foi concedido por meio da linha
BNDES Estados.

DIVULGAÇÃO

Prates em Jaraguá do Sul
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Neivor Bussolaro
(p) e o empresárioAntídio Lunelli (C), com o jornalista do SBT,
comentarista da rádio 105 FM e colunista do O Correio do Povo, Luiz
Carlos Prates, na noite de quarta-feira, dia 21, no Centro Cultural da
Scar, onde abordou o tema "Ideias que vendem" para uma plateia de
comerciários de Iaraguá do Sul e região, que lotaram o grande teatro.

Conselho de

Desenvolviq1ento Regional
No próximo dia 27 acontece reunião do referido conselho

que discute projetos da microrregião. Esta é a instância

para a aprovação dos projetas que serão priorizados.

Bebidas e alimentos'
AAgênciaBrasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) e aAssociação Brasileira de
Exportadores e Importadores de Bebidas eAlimentos
(ABBA) assinaram esta semana acordo operacional
para incentivo às exportações de bebidas e alimentos
brasileiros nomercado internacional. Este setor vem

ganhando destaque no cenário global. O acordo
assinado hoje entreABBA eApex-Brasil prevê um
investimento de R$ 1.692.583 ria promoção de empresas
brasileiras do setor durante avigência do projeto
Brazilian Flavors, que vai até março de 2014. Podem
participar pequenas, médias e grandes empresas,

.i i • I , • I I , , exportadoras e também às que nunca exportaram.

.I�OI':rERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04712
1 ° 39.706 250.000,00
2° 48.404· 16.300,00
3° 89.537 15.500,00
4° 04.850 15.000,00
5° 12.260 13.768,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1299
05 - 13 - 17 - 23 - 32
35 - 55 - 58 - 60 - 65
66 - 70 - 71 - 77 - 81
82 - 88 - 95 - 96 - 99

MEGASENA·
SORTEIO N° 1444
02 - 05 - 27 - 28 - 48 - 55

QUINA (

SORTEIO N° 3050
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LIBRA (EM R$) 3,3542 3,3572 t- 0,27%

Comércio exterior
A Federação das Indústrias (Fiesc)
realizou ontem, seminário de lançamento
daAnálise do Comércio Internacional
Catarinense 2012, publicação que apresenta
a evolução do comércio internacional
do Estado nos últimos dez anos.

Inauguração
Na última quarta-feira, a Indumak
realizou a inauguração da nova unidade
destinada à produção do robô paletizador.
O investimento total no projeto é de R$
8 milhões e significa um grande avanço
para os negócios da empresa.

Medalhas
Com 13 medalhas e sete diplomas de
excelência conquistados, o Senai/SC,
entidade do Sistema Fiesc, encerrou na
noite do último domingo, dia 18, em
São Paulo, suamelhor participação na
história daOlimpíada do Conhecimento
e doWorldSkillsAmericas. Foram quatro
medalhas de ouro, quatro de prata e cinco de
bronze.A competição, que envolve alunos da
educação profissional, consiste na execução
de tarefas típicas das diversas profissões, em
provas que simulam o ambiente de trabalho.
Santa Catarina ficou na quarta posição em
número demedalhas, atrás de São Paulo,
Minas Gerais e Paraná. Com as conquistas
de 2012, o Senai/SC superou amarca

de dez medalhas naOlimpíada do
Conhecimento, alcançada em 2006.

Crédito fácil
Não faltam incentivos - grande parte
patrocinados pelo governo - para
estimular o consumo e por consequência o
endividamento. Por outro lado, não existe

campanha buscando a conscientização do
consumidor para o risco de se tornar um

inadimplente. Este problema também pode
ser sentido na nossa região, onde já temos
casos de pessoas que não têmmais nenhuma

possibilidade de saldar suas dívidas.
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Jaraguá do Sul é uma das poucas cidades do Esta
, do que oferecem uma estrutura para atendimen
to às pessoas que estão em situação de vulnerabili
dade social, muitas vezes morando nas ruas.

Os motivos que levam esses cidadãos a terem
essa vida de risco e isolamento são variados. Proble
mas familiares, depressão, envolvimento com dro
gas, problemas relacionados com à álcool e até por
vontade própria. O Centro de Resgate Social é o am
paro dessas pessoas que estão sem uma expectativa
de futuro. Quando convidadas a serem abrigadas
nas casas de passagem" essas entidades procuram

ticas artesanais para a criação de peças que poderão
ser vendidas. O dinheiro arrecadado é reinvestido em
outras atividades para ajudar na socialização.

Esse trabalho tem uma função de estimular as
capacidades produtivas do abrigado e criar um vín
culo com a instituição para que ele retorne ao con

vívio social. Além disso, o Centro também ajuda na
sua recolocação no mercado de trabalho. Através

,

de uma parceria com empresas da cidade, é dada
a chance para que eles possam ter novo estímulo
para buscar uma vida com melhores condições,
longe do desamparo das ruas.

o Centro de Resgate Social é
.

o amparo dessas pessoas' que estão
sem uma expectativa de futuro.

dar um direcionamento a elas para novas oportuni
dades de ressocialização e também de renda.

Uma das atividades implantadas é a da laborte
rapía. Com esse projeto, os internos aprendem prá-

Charge
EM GUARAMIRIM E SCHROEDER

I,� VeM ELE,
0$ �e.SKOS PNçU S,
t1esIJlCS SA.Nc.o�1
M$MO CO��ORTO!

Do leitor

Vergonha Nacional...
Uma notícia que me deixou

indignado essa semana, foi
que futuramente não teremos
mais atendimento pediátrico de

urgência e emergência pelo SUS
em Jaraguá do Sul. Pagamos tan
tos impostos, taxas, multas e tudo
o mais para sustentar urn governo
corrupto e sem vergonha. Gover
no esse que utiliza de urn plano
esmola chamado de Bolsa Família,
e vive dizendo que o país esta sain
do da miséria, mas que por outro
lado, tira de urn povo o direito de
ser atendido em sua cidade.

Se urna família não tem nem

condições de pagar urn plano
particular, e necessita do SUS

. para poder dar saúde aos seus

'filhos, como' é que vão fazer na
, hora da emergência, se prova
velmente a grande maioria nem

transporte próprio tem? Será que
esses pais vão ter quer ver seus fi
lhosmorrerem a caminho do hos
pital que fica no mínimo 60 km
de suas casas? Me enoja ler urna
notícia dessas, sinto vergonha de
ter a frente desse país pessoas que

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

tomam decisões sem avaliar as

situações ou que consequências
podem gerar essas suas decisões.

Chega de ficar calado, chegade
ficar de braços cruzados esperan
do urn paísmelhor, estánahora do
povo mostrar quem manda nesse

país. Espero que nossos represen
tante políticos se mexam para re

verter essas situação. Se bem que
os que estão perdendo seus man

datos nada fizeram até momento,
e não é agora que vão fazer.

Saiam de suas zonas de con

forto, e vão até o hospital e olhem
nos olhos dos pais que estão ali

esperando com seus filhos para
serem atendidos, e falem que seu

governo tão querido decidiu que
nos'próximos dias, além da espera
normal, eles terão que se deslocar
até Joinville para serem atendi
dos pelo SUS. Governo Federal,
cuidando do próprio bolso como

nunca antes visto nesse país.

Mareio Maestri

Analista ele Processos

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ganhar e conquistar
Não me lembro se já tratei deste assunto aqui,

se já tratei, não faz mal, vale a pena "ouvir"
de novo ... Mas acho que não, que sobre o assunto
ainda não falei. - E antes de dizer do assunto, devo
dizer que joguei todas as minhas colunas de jornal
no lixo dia destes, todas, não sobrou uma, eram
milhares. Parei também de guardar fotos e guardar
arquivos inúteis, tipo anotar sobre o que escrevi,
guardar anúncios ou reportagens sobremim, tudo.
Dei-me conta do imenso depósito de lixo que guar
dava e das inutilidades até então preservadas...

Só não joguei fora as minhas caixas de sapatos
cheias de frases, dessas não me livro. Fora disso,
sobram-me as leituras, muitas leitura, leituras de
todo tipo a começar pelos jornais. Na tevê aprecio
apenas os comerciais, são riquíssimos em psicolo
gia, criatividade e talentos de vários tipos. Pois me

veio da televisão o assunto de hoje. É um comercial,
'

escapa-me sobre o quê, mas onde aparece um rapaz
dizendo que pediu um carro ao pai e o pai deu-lhe
um computador. O rapaz conta que passou a usar o

computador para pesquisas, estudos e que acabou
montando uma empresa e hoje. está muito bem de
vida.Apropaganda encerra com esta frase de efeito: -

"Melhor do que ganhar é conquistar... " Perfeita.
Essa mensagem faz-nos lembrar dos pais abo

nados, folgados no dinheiro, que dão tudo, tudo
de graça, de mão beijada para os filhos e os aca

bam criando vagabundos existenciais. Regra geral.
Bom, não vamos longe, é raríssimo um herdeiro
tocar o negócio tão bem quanto o pai, fundador do
negócio, o tocava. De netos então sem se fala, são a

danação das empresas...
Se os pais têm dinheiro que deem "apenas"

educação aos filhos, a melhor possível, mais nada.
Que os tipos, eles e elas, cresçam e conquistem o

que desejam, conquistar é muito melhor do que

ganhar. A televisão IIàs vezes" educa...

Fundadores
Os fundadores, os criadores das maiores empresas

da história da economia brasileira foram pessoas "sim
ples" quase sem escola, de famílias pobríssimas. Já os
herdeiros vieram ou vêm de cama fofa e pronta, quase
sempre são frouxos e pouco atilados para os negócios.
Isso é ótimo, se fosse diferente teríamos as aristocracias
empresariais, sucessosqueseriampassadosdepaispara
filhos, que bom, isso não existe. Queres ser alguma coi
sa, cara? Levanta cedo, foca-te, obstina-te e crê naúnica
água benta que existe sobre a terra: a da testa, o suor...

Brincadeira
Dizem que brincando, brincando o diabo em

purrou a mãe de cima da ponte... Lembrei disso
vendo muitas gurias na Folianópolis, amicareta ca
tarinense, usando no pescoço placas com a frase: -

Casada, afaste-se! - Brincadeira, Prates, brincadeira
de carnaval ... Ah, é? Mas não vi um único homem
com essa plaquinha de "brincadeira" A placa que
eles usariam, se tivessem coragem, seria: - "Cavalo
amarrado também pasta"!

Falta dizer,
Mais urna para aminha coleção de frases de "reno

vação" da vida... li uma entrevista daZizi Possi em .que
ela fala da grave doença de colunapor que passou e das
mudanças de vida que a fazem hoje ser outra pessoa.
Ela declarou que a doença fê-la mais consciente da
importância da família, do trabalho e dos amigos.Vivo
falando nas minhas palestras sobre esses valores que
nos cercam no cotidiano e que deles só nos lembrainos
e conscientizamos quando a vida nos dá urn tapa Por
que diachos as pessoas precisam cair da escadapara só
depois lembrar-se do corrimão...?

.
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Rio da Luz

Poeira é incômodo paramoradores
Prefeitura tem quase
mil reclamações
desde o início do ano

devido ao problema

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice'

/

Para quem mora em uma

rua sem asfalto, a poeira é

um incômodo diário. As roupas
no varal ficam sujas, os móveis
encobertos de pó e as portas e

janelas não podem ser abertas.

Há cinco anos, osmoradores da

ruaVerena Schunke Kroeger, no
bairro Rio da Luz, em Iaragua
do Sul, buscam uma solução,
mas esbarram na falta de estru

tura da prefeitura e na disputa
com pedidos de outras regiões
do município que também so

frem com o problema.
O impasse está longe de ser

MARCELE GOUCHE

SOLUÇÃO O pedido dos reclamantes é que wn caminhão pipa amenize a

quantidade de poeira na rua. Prefeitura informou que não pode fazer nada

resolvido. Desde o início de

2012, aOuvidoria da Prefeitura
recebeu 990 reclamações sobre
poeira.' Segundo a Secretaria

de Obras, esse tipo de reivindi

cação é normal e não há O que

fazer. Há dois caminhões pipa
para atender todos os serviços
da secretaria, mas são usados
em obras públicas, prioritaria
mente. Por isso, não há estru

tura para atender a demanda

dosmoradores.
Na casa do aposentado Ival

dir Lisiak, a varanda precisa ser

varridavárias vezes ao dia e o sol

não ultrapassa as cortinas nas

janelas. Apesar do jardim gran-

rial que impeça a visibilidade. A

lei original incluia também os

postos de serviços bancários,
mas foi alterada para evitar in

terpretação duvidosa, já que
poderia ser compreendido que
a lei abrangeria qualquer esta
belecimento que realizasse ser

viços de cobranças.
Ao todo três bancos e duas co

operativas de crédito se enqua
dram na lei. A fiscalização será

feita pelo Procon do município,
o descumprimento aplicará em

multa de 250 UFM (Unidade Fi

nanceiraMunicipal) por dia, que
equivale a cerca de R$ 15,7mil. I'A

partir da data que começa avigo
rar lei começamos a fiscalização.
ds valores arrecadados vão para
o fundo para ser usado em ações
ligadas a defesa do consumidor",
comentou o fiscal do Procon,
Cleison Daniel Novak.

Bramorski ressalta que o ob

jetivo é que todos cumpram a

lei, sem que tenha que ser apli
cada a multa. IIÉ algo simples,
com um investimento mínimo.

Nem precisariam de lei para
isso, os bancos sabem que os

clientes precisam de privacida
de", disse o vereador.

EMPREENDIMENTOS IMoalLIÁRIOS ut»:

Massaranduba

Lei exige divisórias nos caixas
Para dar mais privacidade e

segurança para quem frequen
ta os bancos em Massarandu

ba, os vereadores promulgaram
uma lei que exige a instalação
de divisórias entre os caixas e

as áreas de espera. O tempo de

adequação de 90 dias conce

dido as agência no município
termina no próximo dia 3 de

dezembro e até agora nenhuma
delas atendeu a nova lei.

IINa realidade este era um

pedido da própria comunidade.

Diversas vezes enfrentando filas
, nos bancos as pessoas me pe
diam, eu via as pessoas tímidas

na hora do atendimento, porque
quem estava na fila visualizava a

transação financeira sendo feita",
destacou o vereador autor da lei,
Mauro Bramorski.

A proposta havia sido veta

da pelo Executivo, alegando que
não cabe ao município legislar
sobre questões de segurança. Os
vereadores derrubaram o veto.

"Entendemos que podemos le

gislar porque se trata de interesse

local", explicou Bramorski.
A exigência é que as divisó

rias tenham 1,8m de altura e

sejam fabricadas em um mate-

de, as roupas secam dentro da ga
ragem. Há cerca de sete anos, ele

organizou três abaixo-assinados,
mas não adiantou. IIÉ uma rua pe
quená, não sei porque não se inte

ressam em ajudar", disse.
Avia tem extensão de 200me

tros, mas é caminho para uma

crechemunicipal. Segundo omo
radorEuclidesPacheco a situação
piora em três horários diferentes

durante do dia, conforme omovi
mento dos veículos nos horários
de entrada e saída dos alunos.

Há três meses, Osni Spezia está

pedindo a visita de um caminhão

pipa na rua onde mora. Para ali

viar a poeira, às vezes, ele molha
um trecho da rua com umaman

gueira. "Conversei com o secre

tário, mas ele disse que não há o

que fazer. A impressão que tenho
é que eles não dão a mínima pra

gente", desabafou. O secretário

de obras, Odimir Lescowicz, não

quis semanifestar.

CERTIFICADO

'l'-»
INTERNACIONAL

À PRAÇA DE JARAGUÁ DO SUL - se

COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

A Newland Empreendimentos Imobiliários ltda., empresa com sede na cidade de Marília

- SP, COMUNICA que, em dezembro de 2007, conforme escritura lavrada no Cartório

Jacoby, de Schroeder, e registrada no e.R.l.de Jaraguá do Sul- SC, adquiriu do Dr. Honório

Tomelin uma área com 360.841,41m2, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, onde

implantará um condomínio residencial horizontal de altíssimo padrão, denominado

"Duquesa de Chartres", já estando com todos os seus projetos, licenciamentos ambientais

e outros devidamente aprovados nos órgãos públicos competentes.
Tal empreendimento é de única e exclusiva propriedade, responsabilidade civil, jurídica,
financeira, executiva e realização da Newland, sendo que o Dr. Honório Tomelin não é sócio

e não possui participação alguma em tal empreendimento, pessoa a quem neste ato

agradecemos publicamente portado seu apoio social e político e ao convite para que nossa

empresa viesse investir nesta pujante cidade deJaraguá do Sul-Se.
As obras e vendas somente ocorrerão após o registro do empreendimento no Cartório de

Registro de Imóveis, como determinam as leis deste país, quer sejam municipais, estaduais

e federais, sendo que parte das obras será realizada e entregue mesmo antes das vendas.

Este comunicado é de fato relevante para que toda a cidade de Jaraguá do Sul- se tenha

conhecimento da realização e das condições jurídicas, financeiras e técnicas do

Condomínio Residencial "Duquesa de Chartres".

Jaraguá do Sul, 23 de novembro de 2012.

Newland Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A Diretoria

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001
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A Newland tem uma história que já conta com

mais de 30 milhões de metros quadrados
urbanizados em várias regiões do país. Sediada

em Marflia, estado de São Paulo, orgulha-se em

ser uma das poucas empresas de seu segmento

certificada com o selo de qualidade ISO 9001,

desde 1997/ e ser uma das signatárias do Pacto

Global das Nações Unidas, uma iniciativa que

fornece diretrizes para a promoção do crescimento

sustentável e da cidadania.

O desenvolvimento constante e organizado
de Jaraguá do Sul se une à experiência e

tecnologia da Newland em um projeto+nédlto
na cidade: o Duquesa de Chartres, uni condomínio

horizontal fechado de lotes urbanos de alto

padrão. A Newland tem a honra de se apre

sentar à .Jaraqué do Sul com a promessa de

ajudar na urbanização planejada! com quali
dade de vida, e na realização do sonho de

morar bem com a sua famflia.

Mais de 120 empreendimentos em 30 anos de experiência.

A preocupação com a natureza,
com o planeta e com o seu futuro.

CERTIFICADO

11..1••)
INTERNACIONAL

9001

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTOA.

Em breve em Jaraguá do Sul:

RESIDENCIAL

®uage&>l1
� Ctll1'RT'Re&>
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t r ve

Dieter não vaimexer no orçamento
Prefeito eleito diz

, .

que com maquma
enxuta poderá
investir mais em

áreas como a saúde

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Em reunião com os verea

dores dos partidos da coli

gação Nova Iaragua, o prefei
to eleito Dieter Janssen (PT),

juntamente com o vice-pre
feito eleito Jaime Negherbon
(PMDB), decidiu por não pro

por alterações ao projeto que
fixa o orçamento para 2013.

Na pauta da reunião convoca

da pelos legisladores estavam

também o projeto que estabe

lece
.

o Estatuto dos Servidores

e o que regulariza o serviço de

cremação no município.
Segundo Ianssen, a decisão

de não mudar o remanejamen-

".

'-

i
'.

,..

,

.. !
. .

i:).

�
_ I

EDUARDO MONTECINO
,.

DECISÃO Dieter Janssen se rewtiu ontem com os partidos da coJ.igação

to do orçamento previsto par
tiu da premissa de que, com o

enxugamento damáquina, que
refletirá em economia aos co

fres públicos, a Prefeitura terá

as verbas necessárias para apli
car, sobretudo, na área da saú

de, que foi a principal bandeira
durante a campanha eleitoral.

"Não é tirando daqui ou dali

que vamos resolver a. questão
financeira, mas sim fazendo

economia", disse Ianssen, que
informou ainda que, havendo

necessidade de reajustes, eles

serão feitos no decorrer do iní

cio do mandato.
Embora previsto na pauta

da reunião, o projeto do Esta

tuto dos Servidores não che

gou a ser discutido. Segundo
o presidente da Câmara, Fran
cisco Alves (PT), ainda não há

previsão de quando a matéria

será votada, correndo o risco de
\ ficar para ser resolvido no pró
ximo ano. Já o texto que trata do

serviço de cremação, chegou a

ser rapidamente comentado e

poderá entrar na pauta na pró-
xrma semana.

Não é tirando

daqui ou dali que
vamos resolver a

questão rIBanceira,
mas sim fazendo

economia.

Dieter Janssen,
prefeito eleito
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Aumento ':
questionado

Abono dQs,
! 'servidores

Não estava napauta de

ontem,mas o vereador

Justino daLuz (PT)pediu.
para o presidente do

, Legislativo, FranciscoAlves
(PT), colocar emvotação o

l}"ojeto deResolução 28/2012
que tratado abono salarial
de R$ 600 aos servidores
daCasa.Aproposta foi

aprovadaporunanimidade.

Nilson Antonio'. Interino
J

2106.1923 I nllson@ocorreiodopovo.com.br

Sem boas expectativas

Tudo indica que vários projetos impor
tantes não devem ser votados neste

ano pelo Legislativo de Jaraguá do Sul.

Muitos deles - como o projeto do Estatuto

dos Servidores Públicos e o do Concurso

Público para a Casa de Leis - são consi

derados importantes e necessitam de um

posicionamento da Câmara deVereadores.
Sobre o concurso público, o vereador

Amarildo Sarti (PV) já disse que a Comis

são de Legislação, Justiça e Redação Final
não vai dar o aval para a proposta ir a ple
nário. Ou seja, os novos parlamentares
poderão discutir o assunto na próxima
legislatura. Agora, resta torcer para que os

futuros vereadores não adiem a discussão

pormais quatro.anos,
Quanto ao Estatuto dos Servidores

tudo aponta para uma queda de braço en
tre o Executivo, os servidores - represen

tados pelo Sinsep ., e o Legislativo. O sin

dicato quer a votação ainda em 2012 para

garantir alguns benefícios para a classe já
no início do ano.

Contudo, os vereadores não parecem es

tar convencidos da proposta. O presidente
do Legislativo, Francisco Alves (PT), diz que
a primeira irregularidade apresentada na

proposta é o pedido de votação em regime
de urgência. 'Tal procedimento não pode
ser solicitado peloExecutivo para os Projetos
de Lei Complementar", afirmou. Segundo o

petista, a proposta precisa ser amplamente
debatidapelos envolvidos, pois tanto Execu
tivo quanto o Legislativo estão passando por
um período de transição.

/

EDUARDO MONTECINO

, Conversa com os vereadores

Na conversa de alguns vereadores com o prefeito eleito Dieter Janssen

(PP) ficou definido que não virá nenhuma sugestão de emenda propondo
mudanças ao Orçamento do ano que vem. Conforme Janssen, o recurso que a

administração vai precisar deve acontecer com a economia nos gastos. "Não

vai ser tirando daqui ou dali que vai resolver a falta de dinheiro", afirmou.

Recursos para se
o Fórum Parlamentar Catarinense se

reuniu na quarta-feira, dia 21, para definir

a liberação das emendas que cabem às

bancadas. São emendas de grande porte
e que privilegiam altos investimentos.

"Devemos ser pró-ativos no que diz

respeito às demandas do Estado de Santa

Catarina, buscando contemplar todas as

nossas regiões", afirmou o presidente do

Fórum, deputado federal Décio Lima (PT).
A definição ficou para terça-feira, dia 27.

Orçamento de 2013
Mesmo que ninguém tenha se

pronunciado publicamente sobre o

assunto, alguns parlamentares não têm
visto com bons olhos a proposta da
Prefeitura de Jaraguá do Sul em colocar

•
no orçamento da próxima gestão um
valor de aproximadamente R$ 5 milhões

para cada um dos hospitais da cidade.
O recurso pode fazer falta para outros
investimentos na saúde que foram

prometidos durante a campanha.

Tesoureiro com

gratificação
Está na Câmara deVereadores

de Massaranduba o projeto
resolução 001/2012, que cria
a Função Gratificada para o

cargo de tesoureiro da Casa.

A proposta é da Mesa Diretora

e vai à votação na próxima
segunda - feira, dia 26.

Se aprovado, restará ao
Executivo aprovar amudança.

Jurídico'
Outramudança que havia
sido proposta pelaMesa
Diretora era a criação de
um cargo em comissão'

para a assessoria jurídica.
A sugestão não foi bem
vista pelos demais
parlamentares. Agora,
os vereadores preparam uma

emenda retirando o artigo que
cria o cargo comissionado.

As obras
continuam
o prefeito eleito de

Guaramirim, Lauro Frõhlích

(PSD), garantiu que as obras

que estão em andamento

na atual administração
devem ser concluídas

pela gestão que inicia em
janeiro do ano que vem.

"Temos o compromisso
com toda a comunidade

de Guaramirim. Agora
vamos deixar de lado
as políticas partidárias
e iremos trabalhar pelo
desenvolvimento do

município", disse.

Meio ambiente
,

A coordenadora jurídica
da Fundação Jaraguaense
de MeioAmbiente (Fujama),
Cristiane Casini, está entre
os debatedores do
seminário liA Gestão Local

na Perspectiva da Lei
Complementar 140/2011",
realizado pela Secretaria de

Estado do Desenvolvimento

Econômico Sustentável, da

Fundação do Meio Ambiente

(Fatma) e do Conselho
Estadual do Meio Ambiente

(Consema). O evento

acontece hoje, das 9h às

15h, no HotelMaria do

Mar, em Florianópolis.
Entre os assuntos que
serão abordados estão a

proteção ao meio ambiente,
combate à poluição e

licenciamento ambiental.
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Die heutíge deutsche Musik!Was ist das eigentlich?
Es ist gar nicht so einfach, über die. aktuelle deutsche
Musikszene zu kommentieren, auchwennman
sich strikt an die Künstler und Bands hãlt, die nur in
deutscher Sprache singen. Neben bekannten deutschen
Künstlern und Gruppen, darunter Die Fantastischen
Vier, Nena, Rammstein, und Herbert Grõnemeyer, gibt
es aber viele andere, die ziemlich tolle Hits ins Radio
schafften. In der Tat schein es, dass zurzeit deutsche
Texte beliebter sind als je zuvor in Deutschland. Schon
nur die Namen dieser deutschen Gruppen kann viel
Deutsch beibringen. Hier finden Sie noch weitere

Bands, die die richtige Stimmung dem Tag bringen
kõnnen und denAIltagstrott frõhlícher machen
kõnnen: Pur, Regenundmild, Rosenstolz, Iuli, Cro,
Annett Louisan, Unheilig, die Prinzen, 2Raumwohnung,
Wir sind Helden, Das Ich, Deichkind, Echt, Eins Zwo,
Eínstürzende Neubauten, Glashaus, Hammerfall,
Keilerkopf, Kinderzimmer Productions, Massive
Tone, Patent Ochsner, Plattenpapzt, Tokyo Hotel,
Silbermond.AIso, man kann sich schon eine Playlist
zusammenstellen. Nicht's wie reinhõren!

Co ntabilidade
Consultoria E.mpresarial

tIt;<St, tl$200!íI
.

OualidaeJe

COflJianç.a .

!!li',;1./I({I,f!gl!Jn�i ,tllZifll"t'f

f/4.i'�.j':t-4 t

C
Grupo Lunelli

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
*

Lunelli .�alUl�Of.*

Lach mit

FOTOS DIVULGAÇÃO

Mach dich schlau
Ein neuesWort ist immer gut: r
REISEPROVIANT
Ein Komposita, aus denWôrtem

.die Reise" und "der Províant". Es
bedeutet, wasman auf eine Reise
als Lebensmittelnmitnimmt.
Zum Beispiel: .Er versorgte
sich im Laden am Bahnhofmit

Reíseprovíant" oder "AIs Províant
fiir die lange Zugfahrt nehme ich
diese belegten Brõtchen".

Eine zaubernde Tradition
Langsam ist es schon wieder
Zeit. Für viele beginnt die
schõnste Zeit des Iahres schon
im November, dann istwieder
Weihnachtsmarkt in Deutschland.
Obwohl drauísen klirrende Kâlte

ist, locken dieWeihnachstmãrkte

viele Besucher. Die Lebkuchen,
Stollen, Zimtsterne, der Glühwein,
und heilserApfelsaft gehõren
dazu, und die gibt es aufdem
Weihnachtsmarkt in groBer
Auswahl und besterQualitãt,
DiemeistenBesucher gehen

mit Familie, Freunden oder
Arbeitskollegen aufden
Weihnachtsmarkt. Dabei lãsstman
bei einem guten Glas Glühwein
die schõnstenMomente des Jahres
Revue passieren und freut sich auf
die kommendeWeihnachtspause.
EinWeihnachtsmarkt istwirklich

eine schõne Einstimmung auf
die Festtage. Der Dresdner
Striezelmarkt, der ãlteste deutsche
Weihnachtsmarkt, und der
Christkindlesmarkt in Nümberg
sind immer eine Reisewert. Aber

in vielen Stãdten gibt's so was,
undZeit zumBummeln und zum
Schauenmussman schon haben.
Dort findetman auch traditiorielle,
neue und auBergewõhnliche
Geschenkideen zurWeihnachtszeit,
die jedem Freudemachen.
Es gibt sogar eine ganz tolle
Internetseite dazu.
Hier kann man derzeit
304 interaktive 3600

Panoramabilder gucken.
Schauen Siemal nach: www.
weihnachtsmarkt360.de
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Afro-brasileira

Exposição,
de artes
• •

visuais na

Semanada
Consciência

Negra
Mostra reúne produção de estudantes e

trabalhos do Movimento de Consciência

Negra do Vale do Itapocu

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

Bárbara Elice

_.. as músicas,
nas roupas ou
na culinária.
Na literatura,
nas palavras
ou no folclore

brasileiro. Em tudo há um pou
co da cultura africana. Durante
muito tempo isso permaneceu
escondido, mas, na Semana da
Consciência Negra, celebrada
desde o dia 20 de novembro,
o momento é de reflexão. Para
dar visibilidade à cultura afro,
o Movimento de Consciência

.

Negra do Vale do Itapocu (Mo
conevi) organizou uma exposi
ção de artes visuais no Museu

Municipal Emílio da Silva, em

Jaraguá do Sul. Amostra reúne

roupas, fotografias, adereços e

trabalhos produzidos por alu
nos da rede municipal de edu-

, cação. A exposição segue até

janeiro de 2013, na sala de ex

posição temporária, no segun
do piso do museu. A entrada é

gratuita.
"Nós temos tradições, cos-

tumes e a beleza da negritu
de. Queremos mostrar a nossa

grandeza, que a maioria das

pessoas não conhece.", disse a

presidente do Movimento de
Consciência Negra do Vale do

Itapocu (Moconevi), Marlene
Rosa. Desde 2001, o movimen
to organiza reuniões e eventos

para integrar os afrodescen

dentes da região e trabalha

para combater o racismo e o

preconceito.
Neste ano, os alunos das esco

lasMax Schubert, Marcos Emílio
Verbinnen e Adelino Francener

também contribuíram com a

causa. Nas paredes e exposito
res do museu estão desenhos,
colagens, textos, fotografias,
notícias e adereços confeccio

nados pelos estudantes. "Essa

pluralidade dinamiza as múlti

plas culturas do mosaico étnico
jaraguaense", comentou o his
toriadorAdemir Pfiffer.

Educação

Segundo Pfiffer, a cultura

afro-brasileira ainda é um as

sunto novo dentro das salas

FOTOS FABIO MOREIRA

de aula. Até 2003, a história da

relação entre o Brasil e a Áfri
ca não era tema obrigatório na

matriz curricular, muito me

nos nos livros didáticos. Essa

situação mudou somente após
aquele ano, com a alteração na

Lei na 9.394, de 20 de novem

bro de 1996. A partir de então,
tornou-se obrigatório a temá
tica "História e Cultura Afro
Brasileira".

"Isso [a exposição] é o resul
tado da sensibilização da lei,
mas ainda vivemos no período
de transição. Por isso, o material
didático local ainda é precário",
disse Pfiffer. Contudo, o historia
dor afirma que a literatura global
émais rica e os professores estão
com uma visão mais ampla so

bre o assunto.

Além do trabalho dos alu

nos, está exposta a poesia "Mãe
Negra", de Célia Lima.. afro
descendente de uma família

bahiana, radicada em Corupá.
Célia imprimiu várias cópias e

as deixou próximo à porta. Ao
sair da exposição, experimente
levar consigo uma parte da cul
tura afro-brasileira.

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade

Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressociaílzar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particulare a sociedade em geral.
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contato@pol"lle8SO.com @poracaso

ovas chances
Para quem ficou de fora do Sam'Bar na disputada inauguração
do point vai o toque: a casa reabre nesta sexta, às 15h, dando
oportunidade pra tomar uma gelada acompanhando omovimento
da Reinoldo até as 22h. O mesmo se repete no sábado e domingo, os
outros dois dos três únicos dias da semana que a casa abre.

DNULGAÇÃO

o estimado amigo Enéias Raascb dando tuna
palhinha em Roma, na viagem jW1tO à turma
do Gats pela Europa. Parabéns à equipe pela .

conquista. Aguardamos ansiosos pelo retorn��..
:/

............................................................ ;..:
.

Bazar Triton,
Oportunidade pra rechear 'o guarda-roupas: está rolando um bazar
com peças Triton lá naMarina Frutuoso. O evento acontece de

segunda a sexta das 9h às 19h e sábados dás 9h às 13h, com preços
partir de R$ 29,99. O ponto é no número 636, defronte ao Procon.
Para agendamentos liguem no 3275-6160 ou 9650-3506.

Agridoce
Apresenta-se hoje, em Joinville, o projeto formado pela cantora
Pitty e o guitarristaMartin, eleito pelaMultishow e MTV como o

Melhor Show do Ano. O evento começa às 22h, noV12 Lounge.
Acessem o site ticketcenter.com.br para mais informações e

compra de ingressos.

'Desafio à altura
Corredores comecem o treino, que no próximo dia 9 aAcorjs irá
promover o lo Desafio Morro das Antenas. O trajeto será de 13,5
km, sendo aproximadamente 5,4 km em aclive (subida). Acessem
acorjs.org.br paramais informações.

DIEGO JARSCHEL

Os apaixonados Adalberto
GiIi e Talita ZuI.kowski na
noite do showzaço da banda
Seu Celso no club The Living

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

Domiogotem
slUlSet eletrônico
Domingo rola a terceira edição do sunset
noVillaRestaurante e Choperia. O evento

começa às 15h, com DJs BibbeAndreatta
e também Nilo em b2b comWill Pereira
assumindo as pick-ups, Um programão
pra curtir o domingo de sol. Vale reservar
mesa com antecedência, O telefone para
contato é 3275 1277.

Sete anos de Lico
E'como passa o tempo, que loucura!

,

Vão antecipados nossos parabéns para
Neni Iunkes e equipe, que agora em
dezembro vão comemorar os sete anos
de aniversário do point. Na agenda das

comemorações já tem atração de peso
figurando, no dia 7 de dezembro, DJ
Aninha vemtocarna casa.

�

ELTON MELCHIORETTO

Saraab Fiamocini e o clique
para a coluna nos corredores da

Upper Floor, em Guaramirim ...
.......................................................................................

Contagem regressiva
Trinta dias para a véspera do Natal, já dá pra sentir
o cheirinho das férias no ar...

ELTON MELCHIORETTO

As belas FranciéleWuIf e Amanda Cristina
marcando presença no Festival COW1try
do .Divino Club, em Massaranduba
.

.

• 22h - Sexta Sertaneja / Shaw com Léo Lima / nJhlan Silsa -

Elas free até as 23h30
Local: Upper Floor 147 9�44 4767

Sábado 24/11
,

• 22h - Show com Gabriel Borges ,
.

Local:Divino Club, emMassaranduba I t!7 9915 2239

• �2h - Welcome Summer - Festa do Casarão I Show com

Fernando Lima e Grupo Levando umLero / DJs Kbeça e Felipe "

Adriano I Elas free até as 23h30
Local: Iondon Pob 147 3055 OQ65

• 22ll - Música aovivo com€arbonarantes q, ",

.
Loca):Sacramentó,:m Pui? 147,33701�27L

Domingo 25/11
• 18h - Palco Aberto do Sacra
Local: Sactamentum.Pub 14733701727

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES: ArribaMexialO Bar" 33711160!ConfrariadoChurrasco- 3275 1449/ EsJ)açoOca'-337091691 The LivingRestaurante - 3376 4a22/london Pub -3055 0065 /

cachaçariaÁguaDoce- 3371 8942/licoleria- 30540855 1MadalenaChoppeCozinha- 30l>5 3059 1Movil1g I,lp-99666691 JMrBeef-960s 2166 1PatuáMusic- 3055Ó064!
RoomMusjc&ArfS-96541373/SacramentumPub-88321524/TheWayClub-84330083/UpperFloor-9915-2239/DMnoClub-96444767/VillaRestauranteeC!lQperia-32751277

• ,; 1
,
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É HOJE. A CHEVROLET
TROUXE A MAIOR PROMOÇÃO
DO MUNDO PARA O BRASIL. CELEBRE COM ECONOMIA.

oArquente
• Alarme sonoro de faróis ligados
o Para-choques na cor do veículo .

o Desembaçador do vidro traseiro
• Painel de instrumentos com conta-giros
• Protetor de cáter
I Preparaçãp de som

CLASSIC LS 2013 êfU�

R$23.990

• Duplo airbag
• Direção hidráulica
• Piloto automático
• Computador de bordo
• Trio elétrico
• Acendimento automático dos faróis

AGILE LT 1.4 2013�

R$33.990

SÓ NESTA SEXTA-FEIRA EM TODA A REDE CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE:

Classic LS tO, Flexpower (Config. R6R), ano/modelo 2012/2013, com preço promocional à vista a partir de R$ 23.990.00. hjIte II 1.4. EcoooGIex (Coofíng.. R91).
ano/modelo 201212013, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Ofertas válidas para o dia 23 de Novembro de 2012 para oE� des.a�
para veiculas Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolel Ofertas não vâlidas ou cumulativas com modaidade de.. cima da fãIJriI:a.� e

produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veiculos Chevrolet estão em coofonnidade com o PROOOtNE-Pr�deCoIlbIlllk!di

PoIuiçlo do Ar por VeIculas Automotores. www.chevroletcom.br, SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800m6022.
'"

L�

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.GMAC
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Resolvi ser
feliz porque é
melhor para
a saúde.

Voltaire

Bom dia!

Hoje é super quinta-feira,
dia 27 de novembro, Dia

Internacional do Livro. Vamos

celebrar, pois amanhã já é

sexta-feira. Dia de bebemorar,
bebericar, namorar, e claro, de
trabalhar. É! Não se esqueça
disso! Vamos à coluna mais

lida da região. Mas, antes uma
frase de Paulo Coelho: IINão

existe nada de completamente
errado no mundo, mesmo um

relógio parado, consegue estar

certo duas vezes por dia".

Bem: estar
Ontem à noite fomos conferir
o concorrido coquetel de
inauguração da Bem Estar, loja
especializada em colchões,
comandada pelo "cap" Jaime
Borchardt. Valeu pelo convite.

•

aea
Alguém quer fazer. uma

viagem interessante e zen?

Aqui vai a dica da coluna:
o Mosteiro Zen Morro da

Vargem é a medida certa.

Ele fica na cidade de Ibiraçu,
no Espírito Santo. É um
destino para ser feito só ou

acompanhado de apenas
uma pessoa. Esse templo
budista leva você a uma

viagem dentro de si mesmo,
buscando sossêgo e o

autoconhecimento. Copiou?

t

q

1

f Pense nisso
"Quando teu amigo não tiver

mais força carregue ele, mas
não permita que ele desista
no meio do caminho. Pois é
exatamente isso que Deus faz

sempre por você."

Dose dupla
Thiago Mattos movimenta a

The Living nesta sexta-feira
com os dois shows sertanejos
mais aplaudidos de Curitiba.
A casa recebe os pezinhos
famosos de Everton Mesquita e

em seguidaVictorValle. O que
é melhor, amulherada entra
free até 23h30.

I J

Moa Gonçalves
FOTOS MAURICIO HERMANN
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IGinástica é moda:
: Ali. Mal Deodoro da Fonseca ,
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COQUETEL Gelson Sclunidt, Mônika Hufenüssler Conrads, presidente
da Acijs, e Célio Bayer, quarta-feira à tarde, durante coquetel de

inauguração de novos produtos e ampliação da Indumak

PRESENÇA Antídio Aleixo Lunelli, industrial e presidente do

grupo Lunelli, Nelson Pereira, diretor de O Correio do Povo, Neivor

Bussolaro, presidente da CDL, e Jailson Angeli, da 105 FM, com

Luiz Carlos Prates (C), colunista do OCP, comentarista na 105FM e

palestrante da noite de quarta-feira, durante concorrido evento na Scar
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• Na, segundq,� f�i�a p
empresário Paulinho
Chiodini recebe na
chácara' da-fániflia �

um festejado grupo
, de amigos. Na pauta: '

programar um tour à
Terra do Tio Sam.

• E enquanto isso, Romeo
Piazera Jr. comanda, ti

partir de janeiro de 2013,
por dois anos, aOrdem
dosAdvogados do Brasil
(OAB) de nossa city. Super
parabéns, hoje ninguém é
mais merecedor.

,
, I

• Na terça-feira à noite,
"' CarínaRoclii�esj ao lado " I

da suamami e do fÜhão
, I?aulinho �oqrigues, '

fizeram passeio no
Shopping CenterMuller,
.

em Ioíirvílle, 'corri direito a'

pizza e tudo mais.

Niver do
o,,

Martin
o mega empresário Martin
Werninghaus, herdeiro do

grupoWeg, dá um tempo a

suas atividades profissionais
e idas e vindas aMiami e

recebe um grupo de amigos
na próxima terça-feira, 27, na
famosa confraria do Loks. Na
ocasião rolará um delicioso
leitão no rolete, preparado pelo
famoso e esmerado Cláudio,
do Vale Europeu. Tudo, claro,
para comemorar a troca
de idade hoje. Parabéns,
amigo! O meu desejo é que
você sua linda família sejam
plenamente felizes.

moagoncalves@netuno.com.br

MashUp
No dia8 de

dezembro, o
. projeto Mash Up

o

deverá agitar a Epic
Concept Club e nem

precisamos consultai
as cartas: será um

grande sucesso.
Movem o babado
os famosos DJs
San Schwartz e Ber

Schwanka! Anotado?

Sa or
E a Confeitaria Bela
Catarina? Super dica
para as suas refeições.
Com o mais variado

cardápio de nossa

city, Bela Catarina
tem uma linha de
saladas light de
verdade. AGeorgete
Damm sempre de

parabéns!

INAUGURAÇÃO O industrial

Aiberto Correia e sua Denise

Rocha, quarta-feira, durante a

inauguração da luzes de Natal

na Indústria Dipil

Te .contei
• No próximo dia 30
de novembro nasce em

Iaraguã do Sula Le'Bru
Perfumes Importados.
Voltáao assunto.

f

• Na próxima quarta
feira, .,cliaI28, .C),/Nítde.g de / ',I I
Jovens Empresários 'de

'

Iaraguâ do Sul promove
,

,
na scar,"umà"i'rnportlinte
palestra motivacional,
o Sucesso Anda de

"�I

Limousine, com Jota '

Abussafi, o brasileiro que
conquistouMiami.
Quer sabermais? Ligue
3725-7045.

""rr .,

BELAS Presença bonita de Josi Daiane Muller,
Ana Paula e Aline Mascari no Madalena

Encontro no café
Um hábito de grandes cidades, tais como São Paulo, virou
febre em nossa urbe sorriso e a onda pegou por aqui. Este
colunista refere-se às reuniões de negócios que viraram mania

nos cafés de nossa terrinha. A Cafeteria Doce Pimenta é um

grande exemplo. Vários negócios são fomentados naquele
cantinho chique. Anotado!

• A minha amiga
Maurise Heller, a Lica, "

comemora idade nova
amanhã, dia 24.

• O meu abraço de

�ojecheio de energias
positivas vai para o

boa praça Guanno
Oliveira, 'da Late &Mia,
de Corupá. Ele também
confere, a coluna todos os

dias. Aquele âbraço.

Cheers Iris Pu
Na noite de quarta-feira houve encontro deste colunista com

amigos plus na Cheers Irish Pub, a mais nova sensação de nossa
,

região. O Cheers está instalado em Corupá, onde está reinando

soberano na noite. Totalmente aconchegante, com uma proposta
nova e música ao vivo nos fins de semana. O cardápio tem
assinatura do chef Rafael Borges, e é simplesmente delicioso.
Aliás, o Congrio com Risoto de Camarão é coisa de dar água na
boca aos Deuses Gregos. Vale conferir! o

Não.abandone seucão.

,� Com.�ssa, fui!
iii
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Amigo secreto
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NemAdelaide sabia explicar aquele
fenômeno. Mas o fato é que,

quando percebia, estava envolvida em
tantos amigos secretos, que precisava
de um caderninho para anotar as regras
de cada confraternização: data, levar
um salgado, qual restaurante seria, o
valor do presente e o mais importante,
quem era seu amigo secreto.

Nesse ano, Adelaide participaria de sete

amigos secretos: do trabalho, da família
dela, da família do marido, do clube de

mães, das meninas da hidroginástica,
dos amigos e do curso de inglês.
Adelaide costumava dizer que só

participava pela confraternização, por
que os amigos insistiam. Pois nunca de

dava bem nas revelações.
- Dou uma caixa de Especialidades
Nestlé e ganhou uma caixa de Bis. É

sempre aSSIm.

Todos os anos o discurso deAdelaide
era o mesmo. Todos os anos ela contava

v Ias
LADO A LADO - GLOBO - 18R

a mesma história da caixa de Bis. Todos

os anos ela reclamava, mas, começava
a temporada de amigos secretos e lá
estava ela dizendo:
- Eu faço os papéis! Tenho uma técnica
de origami para que todos os papéis
fiquem dobrados iguaizinhos.
E claro, com tantas revelações a fazer,
Adelaide tinha que ser a primeira a ser

consultada para se definir amelhor
data do encerramento.

- Onde vocês querem fazer? Na

pizzaria? Não. Já vou ter três
encerramentos e� pizzaria. Vamos
mudar um pouco.
Adelaide não era a favor do uso de lista
de presentes. Protestava, dizia que não
tem graça, que a surpresa que é o legal./

Ela tanto insistia que os outros cediam,
afinal, ninguém tinhamais experiência
em amigos secretos que ela ..

Ela tinha o

knowhow.
O que ninguém sabia, era que Adelaide
não gostava de listas de presentes, por
que ela tinha amania (nada ética) de
usar os presentes que ganhava num dia

para presentear no outro.
Os filhos e o marido não concordavam

com aquilo, porém, ela sempre dizia a

mesma COIsa:

- Qual o problema? Eu só participei
por que insistiram demais. Eu só vou

por amizade, não pelo presente. Afinal,
nunca me dou bem mesmo.

- Quando? Quinta? Não posso, tenho
encerramento do clube de mães na

. .

pizzaria.
Ou ...

Edgar e Laura ficam perturbados na presença um do outro. Catarina

chantageia Diva para que ela aceite alugar o teatro para ela. Laura chega
para o jantar e Edgar fica nervoso. Isabel conta para Jurema que recusou

um pedido de casamento em Paris. Zé Maria não consegue arrumar em

prego. Edgar convida Laura para morar com ele. Diva não deixa Frederico

contar o que houve entre eles para Mário. Isabel fala para Jurema que
não sabe se quer reatar com Zé Maria. Elias se revolta com Zenaide por

proteger Vilmar. Fernando vê Edgar deixar Laura em casa. Celinha fica

eufórica com a notícia que lê no jornal. Fernando se of�rece para levar

Laura até seu novo endereço.

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19B

Ulisses ouve Carolina falar que não quer voltar com ele. Nieta reclama

da prostração de Lucilene. Roberta conta para Veruska as estratégias para
evitar que Otávio continue sabotando a fábrica. Otávio questiona Nando e

Felipe sobre a briga que tiveram. Manoela se esforça para agradar Fábio
e Ciça. FelipE;! e Nando se enfrentam. Charlô ouve Otávio e Felipe falando
de Vânia. Zenon obriga Carolina a lhe dar o endereço de Vânia. Nando

vai a Positano e Kiko fica furioso. Dino se entristece ao perceber o amor

que Roberta sente por Nando. Carolina elogia Otávio. Zenon manda flores

para Vânia e Felipe fica com ciúmes. Charlô revela para Kiko que empres
tou seu iate para Roberta jantar com Nando.

SALVE JORGE - GLOBO - 21R

Morena consegue que Thompson impeça o despejo de sua mãe. Diva

repreende Clóvis por desistir de comprar a casa de Lucimar. Barros desco
bre que Santiago está envolvido no processo de tráfico de bebês. Morena

descobre que Diva não pagou a dívida de sua mãe com o proprietário
da casa. Mustafá explica como Pepeu deve abordar os turistas. Sarila se

surpreende com a revolta de Ayla. Zyah vê Bianca vestida de noiva. Drica

e Pepeu comemoram a nova empregada. Deborah conta para Haroldo

que Raquel traiu Helô com Stênio. Morena discute com Áurea e deixa

a casa de Theo. Wanda chama Morena para conversar. Bianca provoca

Zyah. Theo vai atrás de Morena. Érica vê a mensagem de Theo e Márcia a

estimula a respondê-Ia. Berna desconversa quando Helô tenta falar sobre

a adoção de Aisha. Theo se surpreende ao saber que Lucimar foi despeja-
.

da. Morena aceita o trabalho no exterior oferecido por Wanda.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

li
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

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

Dengo, como
O nome já
diz, é muito
amoroso e

sapeca. O

poodle toyé
o parceirinho
doPersonal

Ferrari,que
envia o clique

23/11 Ana Rita Vale Tomazoni
Anair Jurk
Anderson F. Dili
Aurea Maria Stahelin
Clésio Woznizck
Cristiane dos Santos
Darci M. Todt
Denise F. Zimmermann

Acassio Tambozehi
Adir A. Dalprá
Adnair P. dos Santos

Adolpho O. Saade
Alvacir Marciano
Amanda Nicolli Grabowski

Denise F. Zimmermmann
Dinara M. Urban
Francisco Karten
Gerson Luis Bublitz
Isabela Moretti

Isolde Hornburg
Ivo Valler
Janaina Mokowa

Jean Carlos Gonçalves
José A. Uno
Kainane Aparecida Thaurun
Karolin dos S. de Andrade
Kristian R. Koch Teixeira
Lorival M. Cardoso
Luciano Jardim
Luis A. de Souza

Marcia E. Alegri
Márcia Keunecke
Richard Gonçalvez
Romeu M. Herber
Sandro J. Marquardt
Sidônia Z. Gielow
Walli Jarschel Müller
Welerson R. Goldacker
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mais umavez o cenário
do rock; ihtrod�tlô a

.

mú§ica eletrô�ca e dubstep,
rrrlsturados corlI a ffiâfca
inovadoraqemetal que o
grupo ajtiaüu a tnar."Este
concertomostra o Kom

I
"

J

...". ,
I

': •

:di,1
.

'i�,. '.'... .

O"�

em suamelhorforma, com .

destaque.paraseus grandes
sucessos "FreakOnA Leash" e

"F�ing4way FrÇlmMe", além
de novas canções como "Get
Upl" e "Cannibfl Nas,cissistic".
No show participações
especiais dos DJs que
colaboraram na construção
do disco "The Path of
Totality": Skrillex, 12th_Planet,
Flinch, Downlink, Excision,
Datsik e KillThe Noise.

!

E,rn "Big Jato", Q yscritpr e
cronistaXíco Sá, conta, a
parjír de. suasmemórias,
um retrato afetivo de uma

juventude passadano
Cariri, no Ceará. Estão lá os

primeiros encontros com o

amor e o rock. As paisagens e
as pessoas que ele encontrou.
Asmudanças familiares.
Urridelícado mosaico das
descobertas do garoto que
enfrenta dificuldades da
entrada navida adulta.
Leitores famíliarízados com
as crônicas e participações
televisivas podem se

deparar aqui com o

mesmo olhar lítico e

frequentemente hilariante,
mas irão se surpreender
com aficção dq autor.
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Amanhã, Jeferson França, como
produtor independente, traz 1�!n::�/:1:!g�::�::===!!�pela primeira vez a Iaraguá do Sul a banda brasileira
de hardcore, fundada na Zona Leste de São Paulo, em 1994, porRodrigo
Koala, Japinha e Cesinha Santisteban. O Hateen tem cinco álbuns

gravados ao todo, os quatro primeiros com todas asmúsicas em inglês.
Apenas no quinto álbum, Procedimentos de Emergência, lançado em
2006, incluíram no repertório músicas em português, influenciados
pelo sucesso das composições feitas pelo vocalistaRodrigo Koala para a
bandaCPM 22, da qual os ex-integrantes Iapínha (baterista) e Fernando
Sanches (baixista) fazem parte. o vocalistaRodrigo Koala resolveu
aderir ao pedido dos fãs e começou a lançarmúsicas em nossa língua,
emplacando hits como 1997, Minha melhor invenção e Quem já perdeu
um sonho aqui? O show acontece no Espaço Oca, e os ingressos já
estão à venda pelo valor de R$ 20 no lo lote, e R$ 25 no segundo. Além
do Hateen, Parachamas, Superbrava e D'Stilados comandam a line da
noite. Os ingressos já estão disponíveis pelo preço de lo lote- (R$ 20), na
lojaMega rock (shopping), Espaço Oca, em Joinville, com a banda Super
Brava, e com organizadores do evento.

Hoje, a London abre as portas para o bom e velho rock'roIl.
,

As bandas RockNacional e Patifaria trazem uma verdadeira overdose de rock para os
ouvidos de bom gosto. A banda Rock Nacional está trabalhando no lançamento do
clip Gabrielly, com lançamento previsto para janeiro, mas amúsica já está bombando
nas rádios. Já a Patifaria trabalha na conclusão do seu primeiro Cd , com previsão de
lançamento nos primeiros meses de 2013. Músicas como o Blues da Lico e Pablito
Escobar já estão na boca da galera. Duas bandas, duas histórias, mas um só objetivo:
levar o rock'roIl para o grande público. "Vida longa ao rock'roIl". Quem - Rock
Nacional + Patifaria. Onde - London. Horário- 22h. Ingressos no local.

: ::;::; ;;1'iiiii:J 2 I [7 III

A banda D'stilados, de Jaragua do Sul, começou há um ano, vindo da ideia de
formar algo diferente, umamistura de sons e referências. A formação atual

I I

conta com: lony Sebastian (vocal, gaita), Ioni Amaral (guitarra solo), Iay Coca
-Cola (guitarra base), Rafa Sartori (baixo) e Miro (bateria). O nome da banda
veio de uma ideia de outro projeto do vocalista Iony Sebastian, que se chamava
"the stylados", mas a forte influência do rock nacional fez o nome mudar

para D'stilados. Neste primeiro ano de vida, os D'stilados já abriu shows para
grandes nomes da música nacional como Ventania, Raimundose Tequila Baby.
Além de covers de bandas nacionais, o D'stilados tem um trabalho autoral,
com musicas já conhecidas em seus show como: Dona do"Boteco e Mulher
com Manual. A banda tem planos de gravar o seu primeiro Cd em meados de

2013, se o mundo não acabar antes disso.

Quer ver sua sugestão de eonteúdo aqll.1: En�ão ��n��. seu .m�terial para viniciuscabana@gmail.com..�4 paulicocabana@gmail.com
"
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Tirinhas

Horóscopo
ÁRIES

.

cp Chegou a hora de dar um novo rumo à
sua vida. Crie situações e surpreenda
os demais com suas atitudes, assim
conseguirá alcançar os resultados
desejados. Escolha melhor as suas
palavras para não magoar sua cara
metade com o que diz. Cor. lilás.

TOURO

Dedique-se às suas atividades rotineiras
.

e não terá do que se arrepender. Evite
se envolver nas disputas de poder que
surgirem. Discrição é a palavra de ordem
de hoje. Há indícios de um clima de
harmonia e paz com a pessoa amada.
Cor. verde.

II
GÊMEOS
Conflitos não estão descartados neste
dia - mantenha distância de gente
encrenqueira! Quanto maior for sua
autonomia no campo profissional,
melhor será o seu desempenho. No
amor, seja constante nos carinhos e na

dedicação que dá ao par. Cor. pink.

� CÂNCER
� Chegou a hora de fazer mudanças em

sua vida profissional. Assuma novas

atribuições e responsabilidades, Tudo
indica que desenvolverá um trabalho
de qualidade neste dia No contato com
sua alma gêmea, cuidado com atitudes
ciumentas. Cor. tons claros.

LEÃo
Demonstre suas capacidades para
se destacar no ambiente profissional.
Mostre o que aprendeu e continue em

busca de uma melhor posição em sua

carreira. No campo amoroso, mantenha
a calma e converse bastante com sua

cara-metade. Cor: azul-claro.

VIRGEM
No campo profissional, mantenha sua
autonomia, mesmo que tenha que
discutir ou lutar por ela. Não permita
intromissões em sua vida Nos assuntos
do coração, acabe já com todas as

situações que possam gerar dúvidas
sobre a sua união. Cor. bege.

fi UBRA
Cuidado com atitudes impulsivas neste
dia ou pode criar divergências. Evite
tomar a iniciativa em situações que não
lhe competem. No campo sentimental,
chantagens emocionais não estão
descartadas, resista às pressões de

c- quem ama! Cor. vermelho.

m ESCORPIÃO
II L. Fuja de discussões no emprego e

realize suas tarefas sem depender
dos demais. Assim, poderá preservar '

sua independência e focar nas suas

responsabilidades. Em família, aposte na
tranquilidade. Se precisar, aconselhe-se
com seu par. Cor. tons pastel.

.. /\ SAGITÁRIO
.

)(.
•

Sua capacidade para resolver problemas
está aguçada. Use isso a seu favor na
carreira. Se algum colega provocar você,
leve na esportiva ou foque no trabalho.
Nada de revidar! Viverá uma etapa de
mais comprometimento na relação
amorosa Cor: branco.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Fuja de imposições na sua profissão.
Na dúvida, proponha um bate-papo.
Não permita que amigos ou conhecidos
interfiram nos assuntos da sua família.
Resolva o que precisar dentro do seu lar.
No romance, acredite mais na pessoa
amada Cor. vermelho.

"""""'" AQUÁRIO
"""""'" Contorne divergências de opinião no

emprego. Em casa, conflitosdevem
ser solucionados com energia. No fim
das contas, você poderá transformar
situações adversas em benefícios . .Hoje,
você sentirá a segurança emocional que
tanto busca. Cor: preto.

PEIXES

tf Precisará controlar suas contas ou pode
se ver em apuros! Dia desfavorável para
fechar negócios.Seja fiel a quem ama

para evitar encrencas. Se estiver só
e não quiser compromisso sério, seja
transparente ao se aproximar do seu alvo.
Cor. vermelho.

A1inne Moraes sem
crise com os 30 anos
Alinne Moraes é urna atriz que coleciona tra

balhos na tevê, cinema e teatro. No ar como a di
vertida Kátia do seriado ComoAproveitar o Fim do
Mundo, da Globo, Alinne é dona de urna carreira
bem sucedida e está prestes a completar 30 anos.

"Adoro a casinha do 2, mas infelizmente a gente
tem que partir para a casinha do 3", brinca. A bela,
que entra para o clube das balzaquianas dia 22 de
dezembro, afirma que não está vivendo a crise dos
trinta, como acontece commuitos jovens por aí.

onAl ue Evans fa

Belchio� aparece
em Porto AlegTe

o cantor Belchior, que estaria sendo procurado
pela polícia do Uruguai por conta de não paga
mento de dívida, foi visto essa semana em Porto

Alegre (RS). De acordo com o jornal O Dia, o artis
ta foi a um shopping, urn hotel e a um restaurante

acompanhado damulher, Edna, e evitou a impren
sa. Segundo mostrou o Fantástico, da Globo, Bel
chior deixou uma pendência no valor de R$ 30 mil
em um hotel no Uruguai, referente ao período no

qual ele e a esposa ficaram hospedados.

d .D liras·

Monique Evans nunca escondeu de rtinguém que sofre
de uma disfunção neurológica chamada distúrbio de déficit

.

de atenção, mais conhecida como DDA. Por este motivo, ela
acredita que tenha uma tendência de ser mais depressiva do
que as pessoas comuns. Em entrevista ao site de fofocas O

Fuxico ela disse que esta disfunção atinge os artistas por serem
pessoas mais sensíveis. "Me afeta muito, mas.estou tratando .

.. Des"de pequena eu tenhõ, tuas eu descobri qu<Ífido eu eramais
"'" ,,#1. ' ,

velha... E algo super comum, muita gente" tem e eu costumo

falar tudo, falo abertamente sobre tudo", avalia .

As exigências de Lady
Gaga no Peru

Os peruanos estão impressionados com a lista
de exigências que Lady Gaga fez para sua apresen
tação no país. A cantora leva sua turnê ao Estádio
SanMarcos. O show acontece hoje em Lima. Entre
as exigências, a que mais surpreendeu os organiza
dores foi a solicitação de 20 ônibus para transpor
tar seu staff técnico, figurinistas e dançarinos. Ela
também pede 60 cases para suas roupas, nos quais
serão guardados 60 pares de sapatos e as 15 roupas
para o show. NemMadonna é tão exigente assim.

. A barriguinha incômoda
de Brad Pitt

A atriz Angelina Iolíe anda muito preocupada
com os quilinhos extras que o companheiro Brad
Pitt adquiriu nos últimos meses. Segundo a revista

OK!, o ator está viciado em comida mexicana, e é

capaz de passar de três a quatro horas sentado na

frente da tevê, comendo salgadinhos com as crian

ças e tomando cervejas. Difícil de acreditar, mas a

mesma fonte disse à' publicação que Iolie deu urn
ultimato ao namorado: ele deve emagrecer para o

casamento, e voltar a ser urn homem saudável.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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! Por Renê Augusto
Rodrigues,
personal trainer
CRU 7801-G/SC

personalesaude.blogspot.com

Adoro quando um cliente chega e

me fala a seguinte frase: "Renê, quero
começar a correr!" Meus olhos brilham,
adoro desafios! Mas minha alegria vira
certa preocupação, quando logo nas

primeiras sessões esse mesmo cliente
vem me falar: "Renê, estou com uma

dorzinha na canela." Bingo! Você pode
ter sido fisgado pela canelite.

As dores nosmembros inferiores em

corredores, iniciantes ou avançados,
podem ter várias causas: musculares,
tendinosas elou ósseas. A síndrome de
estresse do tibial medial (lindo nome,

né?), mais conhecida como canelite,
nada mais é do que uma inflamação
de uma fina membrana que recobre o

osso da canela, a tíbia, e que se não tra

tada pode evoluir para uma fratura por
estresse. A canelite é caracterizada por
dor na região anterior da perna que ini
cialmente ocorre durante o exercício e

melhora após algumas horas, evoluin
do para dor persistente mesmo com a

cessação da atividade, podendo difi
cultar até o andar de forma lenta.

Dentre os fatores de risco para o

aparecimento da canelite, podemos
citar:

• aumento excessivo no volume el
ou intensidade de treinamento;

• pessoas iniciantes no esporte ou
.

que mudaram de atividade recente

mente;
• fraqueza dos músculos dos mem

bros inferiores, como também o encur

tamento dos músculos da panturrilha:
• terreno irregular;
• correr inclinando o tronco à frente;
• mulheres na menopausa;
• tênis inadequado para o seu tipo

de pisada.
O diagnóstico exato da lesão deve

ser feito por médico, e o tratamento

. -eflamos
PREPARANDO
a chegada do

--_ ..........---_.......�
CASA DI DÉ,LIA

Decoração & Presentes
I.

47 3371-6859
facebook.com/casadídelia

R.Ângelo Scbiocbet. 335· Centro Jaragud do Sul • se
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Canelite é c nome popuia r da
Síndróme de Estresse do Medial Tibial
ou Periostite Medíal de Tibia, ql e rã urna
ínftamação do pnncípaí osso da canela.

Áreas
doloridas

pode ser feito através de:
• correção de qualquer condição es

trutural através de calçado adequado e

caso necessário, palmilhas anatômicas;
• pausa na atividade que vem cau

sando dor, por aproximadamente 10

dias;
• aplicação de gelo no local, objeti

vando a analgesia;
• exercícios de alongamento para a

panturrilha;
• com a regressão dos sintomas, de

vem-se iniciar de maneira progressiva,
os exercícios de fortalecimento para

Inflamação
osso

da tíbia

Periósteo J.tÚscu (1

A ",ngamentos,
ut -50 ara a ree peraçâc

toda amusculatura envolvida;
• desaparecidos os sintomas, reini

ciar a corrida de maneira gradual, sa
bendo ouvir e respeitando os sinais do
seu corpo.

Ficam as dicas. Com o verão che

gando, tenho visto muita gente corren
do nas ruas da cidade. A grande maio
ria, acordando de um longo período de

hibernação. E acordam achando que
estão em plena forma. Cuidado! Não

atropele etapas. Não pense só no ve

rão, pense na sua saúde. Saia da toca...
vamos lá...Mexa-se!
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São Francisco do Sul FlorianópolisNublado Trovoada Geada • Preamar • Preamar

Previsão de ventos para hoje em -Iaraguá
• Oh: 1,4m' • 9h26:0,8m
• 11h32: 1,3m • 23h02: 1m

Direção do vento Velocidade Umidade • Baixamar • Baixamar
do vento relativa (%) • 4h38: O,4m • 5h36: O,3m

• 6h Nordeste 1km/h 95 Tábua
• 16h21: O,5m • 13h15: O,6m

• 9h Norte-Noroeste 1km/h 97 das marés Itajaí' Imbituba
• Preamar • Preamar

• 12h Nordeste 4km/h 65 • 9h55: O,7m • 7h06: O,4m
.• 15h Leste-Nordeste 5km/h 46

5mm • 22h47: O,9m • 20h17: O,5m

80% • Baixamar • Baixamar
• 18h Leste 9km/h 46

de possibilidade
• 5h12: Q,4m • 2h54: O,2m

• 21 h Leste-Nordeste 10km/h 72 de chuva, • 18h40: Ó,4m

Previsão do 'Iempo

Frente fria
avança em se
Sol com aumento de
nuvens no decorrer do
dia e pancadas isoladas
de chuva com trovoadas
entre a tarde e noite no

Estado, especialmente no
Oeste, Meio Oeste, Planalto
Sul, Litoral Sul eVale do
Itajaí devido ao forte calor
e aproximação de uma
nova frente fria. Risco de

temporal e granizo isolado.

::1; lU,J.
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg, - 14:20, 16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOIRIS 2
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:30
• Ted - Leg. - 16:50, 19:00,21:10
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 17:00, 21 :30
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 15:00, 19:40

udo

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
ares
(.)1\
::s
-

O
cn

Palavras Cruzadas

HOJE

-Jaraguá do Sul
e Região

Previna-se!

/
AMANHÃ
MíN: HOC
MÁX: 29°C

DOMINGO

MíN: 13°C
MÁX: 21°C

SEGUNDA

MíN: 13°C
MÁX: 22°C

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. Região do rosto acima das sobrancelhas / Permutar
2. As vogais do nosso abecedário / Arte de compor ver

sos

3. Um inseticida que foi proibido por sua toxicidade / Intes
tino animal/Prefixo que exprime a idéia de aquém, cá

4. Sufixo da maioria dos elementos químicos / (Pop,)
Rumo, direção / O centro do ... módulo

5. Unidade de medida do teor de álcool em uma bebida /
(Fut.) Fazer cera

6. Conselho Interministerial de Preços / Sigla de um co

nhecido projeto ambientalista para a proteção das tar

tarugas marinhas
7. Aquilo que- rasga com violência, que faz em pedaços
8. Gado cavalar ou muar utilizado nas tropas de cavalaria /

Em cinema e TV, registrar em filme
9. Que está atrás / Fruto de sabor agridoce.
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TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede-Iaede.blogspot.com

Homens emáquinas
Qcarro não pega. Por quê? Por

que ninguém instalou nele
um sistema de ignição. Numa

emergência, como levar alguém
às pressas para o hospital, se este

carro de R$150mil reais não passa
de ummonte de lata?

Agora pense em alguém que
você conhece, que teve todos os

privilégios na vida. Essa pessoa
chega "cara" à idade adulta. No mí
nimo R$ 600mil reais foram gastos
em alimentação, saúde, roupas,
boas escolas, lazer, faculdade e etc,

para que ela se preparasse para
uma profissão. Seu design é mag
nífico, damelhor estirpe genética,
bela aparência, saúde em perfeito
estado. Mecânica de primeira! As
melhores escolas e faculdade e,

pela roupa que ostenta, o estofa
mento é impecável.

Mas, como acontece ao carro,
há um problema: essa pessoa sim
plesmente não funciona. Ela não

consegue ser acionada porque sua

ignição psicológica está com de
feito. A preparação de R$ 600 mil
reais com vistas ao sucesso foi por
água abaixo. Por isso eu digo que
homens e máquinas têm algo em

comum; precisam ser acionados

para funcionar!
Os seres humanos nascem

com um sistema de ignição psico
lógica. É o entusiasmo, O entusias
mo é totalmente invisível, todavia,
você vê os resultados todos os dias.

Ao observar um atleta quebrar
um recorde, você contempla o en

tusiasmo em ação. Uma família
sem muitas posses cuidando para
que os filhos tenham boas escolas,
o vendedor que atinge o auge em

vendas, o candidato a uma vaga
que consegue o emprego, o ho
mem comum que se torna milio

nário, o casal que unido se esforça
para um casamento de mar de ro
sas; estes são os exemplos típicos
de pessoas com entusiasmo.

Entusiasmo, como você vê, é a
adrenalina psicológica que faz seu
corpo/mente e vontade trabalha
rem para assegurar a vitória, ape
sar da privação, da competição, da
falta de dinheiro e outros inconve
nientes. A primeira coisa que um
recém-nascido faz é gritar com

enorme entusiasmo. Se, propor
cionalmente, um adulto gritasse
com a mesma intensidade de um

recém-nascido, o som seria ouvi
do por quase dois quilômetros.

Porém, muito cedo esse ânimo
verdadeiro é sufocado. As pessoas
começam a intrometer-se com o

sistema de ignição psicológica da

criança: "você não deveria", "você
devia ser esperto o suficiente",
"você é um pateta", "será que você
não consegue fazer nada certo?",
entre outras frases desestimulan
tes que ensinam a criança a perder
o entusiasmo.

Cada um de nós é livre para ter
tanto entusiasmo quanto escolhe
ter. Se usarmos de pouca energia,
obtemos um resultado modesto.
Se usarmos de muita energia, al
cançamos um grande sucesso. As

pessoas realizam o que desejam
de acordo com o acúmulo de en

tusiasmo que depositam no que
fazem. Um magnífico sucesso

sempre vem acompanhado de um

magnífico entusiasmo. Em con

trapartida, os fracassos são sem

pre consequências da falta de en

tusiasmo. Às vezes este botão está
escondido e é preciso acessá-lo
através do pensamento positivo.
Vamos tentar?

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANfACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHIllEWAGNER,

Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

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

Protocolo: 38133 Sacado: CIAUDINElWAITRICH CPF: 812.457.509-68 Endereço: RuaHer
minio Stringari nO sltr, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: CCR ETIQUETAS IlDA
EPP CNPJ: 01.294.796/0001-03 Número do Título: 0223/03 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data
Vencimento: 03/11/2012 Valor: 315,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo:38091 Sacado:DENlLSONMUU.ERCPF: 060.130.429-26 Endereço: RuaMarechal
Castelo Branco nO 4568, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: INFRASUL - INFRAFSTRUTU
RA E EMPREENDIMENTOS IlDA CNPJ: 03.094.645/0001-29 Número do Título: 0220870001

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER

(BRASIL) SA Data Vencimento: 25/10/2012 Valor: 230,75liqlÚdação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

'Protocolo: 37843 Sacado: DJALMAALVES PAlXAO CPF: 106.291.145-87 Endereço: Estrada
Bananal do Sul nO 6255, Bananal, 89270-000, Guaramirim Cedente: ATHENABANCO FOM
MERCANTIL IlDA Número do Título: 0132086 01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA Data Vencimento: 02/11/2012 Valor: 4.484,55
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

•

Protocolo: 37912 Endereço: Estrada Bananal do Sul nO 6255, Bananal, 89270-000, Guaramirim
Cedente: AlHENABANCO FOMMERCANTIL IlDA Número do Título: 0132086 02 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SADataVenci
mento: 05111/2012 Valor: 4.484,55 liquidação após a intimação:R$l1,60,Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38029 Sacado: EDSON SOARES DA SILVA CPF: 754.353.659-53 Endereço: Rua
Padre Horacio Rabello n° 190, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA
S/A C.EI CNP]: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131033858 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOS Data
Vencimento: 01107/2010 Valor: 130.407,84 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00 '

Protocolo: 380.31 Sacado: ElJ'ON FERNANDODOS SANTOS CPF: 074.331.969-94 Endereço:
RuaGuilherme Bauer nO 507, Centro, 89275-000, SchroederCedente: BVFINANCEIRAS/AC.EI
CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131035772 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Venci
mento: 08/09/2010 Valor: 20.825,76liqlÚdação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 37858 Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SroINSKI IlDA - ME CNPJ:
82.901.125/0001-57 Endereço: Rua da Integração nO 115, Centro, 89108-000, Massaran
duba Cedente: MADRI COMERCIO DE COMPENSADOS E lAMINADOS IlDA CNPJ:

04.634.479/0001-79 Número do Título: 2 1 62827-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
28/10/2012 Valor: 778,39 liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 32,99,Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37829 Sacado: JORGE LUIS UNO CPF: 047.409.949-09 Endereço: RuaGuilherme
Tomellin n° 2893, Caixa da Agua, 89270-000, Guaramirim Cedente: LUIZA SCHWALBE ME
CNPJ: 06.114.070/0001-57Número do Título: 000042 6 Espécie: ChequeApresentante: LUIZA
SCHWALBEMEDataVencimento: 10/09/2012 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 22,76,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15�00
Protocolo: 38038 Sacado: JOSEDA COSTAJUNIOR CPF: 070.519.399-39 Endereço: Rua Cas
cavel nO 36,VílaAmizade, 89270-000, Guaramirirn Cedente: CARLOS ULLERCPF: 820.821.549-
04 Número do Título: -- Espécie: Nota Promissória Apresentante: POSTAL JARAGUA IlDA
- MEDataVencimento: 10/10/2011 Valor: 300,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38037 Sacado: LUCAS FERNANDO KOPSEL CPF: 080.995.909-70 Endereço: Rua
Alberto Iacobs n° 59, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número do Título: 131034081 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimen
to: 09/07/2010 Valor: 13.560,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38170 Sacado: MARCOS RUDINEI DA SILVA CPF: 935.561.449-72 Endereço: Rua
Putanga nO 1, Putanga, 89270-000; Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI
SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título: 0011 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 07/1112012 Valor:
1.998,40 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37865 Sacado: NILSON OSNI ALVES - TRANSPORTES CNPJ: 12.913.277/0001-94
Endereço: Rua Alfredo Zimmermann nO 75, Centro, 89270-000" Guaramirim Cedente: BOM
BAS DIFSEL PARANA IlDA CNPJ: 02.742.532/0001-20 Número do Título: 000.258 Espécie:

, Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencimento: 30/10/2012 Valor: 305,00 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 38104 Sacado: OUMPIO BOGO JUNIOR CNPJ: 15.239.054/0001-81 Endereço: Rua
Marechal Castelo Branco nO 1188, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: FAROL FOMENTO
MERCANTIL IlDA'Número do Título: 001365A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: ITAU UNlBANCO SADataVencimento: 08111/2012 Valor: 440,00 li
quidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38063 Sacado: OUVIA ALVES - ME CNPJ: 15.700.211/0001-04 Endereço: Rua Vic
tor Bramorski n° 530, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: Y.M.M. COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICO E HIDRAUllCO IlDA CNPJ: 11.735.478/0001-86 Número do Título:
0000000801 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE
DERAL Data Vencimento: 31/10/2012 Valor: 250,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38192 Sacado: RICARDO FERREIRA CPF: 066.080.419-00 Endereço: Rua Lauro
Zimermann, lateral Alwin Rau n° s/n°, Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente: SHOPING
COM CERMAl' DE CONSTR CNPJ: 10.272.769/0001-12 Número do Título: 31-32/3 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA Data Venci
mento: 29/10/2012 Valor: 915,00 Liquídação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38030 Sacado: ROBERTO UNO DA SILVA CPF: 613.270.859-68 Endereço: Rua
. João Benjamin Barbi nO 84, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: PSA FINANCEARRENDA
MENTOMERCANTILS/ACNPJ: 03.502.968/0001-04 Número doTítulo: 70007754712 Espécie:
Espécie de Contrato Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data
Vencimento: 30/01/2009 Valor: 59.262,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 38034 Sacado: SANDRO PA1RIéIO RAMOS CPF: 033.459.879-61 Endereço: Es
trada Geral Massarandubinha n° 100, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BVFINAN
CEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131044074 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIA
DOS Data Vencimento: 14/09/2011 Valor: 35.000,40 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Guaramirirn, 23 de novembro de 2012.

CHRISTAlNGEHIllEWAGNER, Interventora

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(emi ser(em) desconhecidas, sualocaIização incerta, ig
norada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 38212 Sacado: ANDERSON ALVES NUNES CPF: 053.159.799-70 Endereço: Rua
Jaime Bardin nO 245, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: VALCANAIA AUTO PEÇAS
ITDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 5884/02 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMData
Vencimento: 05/1112012 Valor: 157,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 37941 Sacado: BRASQUISA INDUSTRIA IlDA CNPJ: 02.096.814/0001-05 Endere
ço: RuaAlfredoMüeller nO 183, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: AGUIAQUIMICA
IlDA CNPJ: 81.676.124/0001-93 Número do Título: 0066441603 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SADataVencimento: 02/11/2012
Valor: 2.494,50 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00

Elétrica F

47-3370-4273

47-9700-4089
Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.

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

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 165/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERViÇOS
EM CARATER CONTINUADO, PARA COLETA E ANÁLISES DE AMOSTRAS DE
ÁGUA TRATADA E IN NATURA.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/11/2012, das 8h às 13h30
DATA DA ABERTURA: 6/12/2012 10h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente
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CONVITE - POSSE NOVA DIRETORIA

Comunicamos aos Srs. Associados e demais inter

essados, que a chapa única apresentada para nova

Diretoria, teve votação aprovada pelas imobiliárias

que votaram em 19/11/2012; onde foi eleito como

Presidente da AIJS para Biênio 2013/2014 o Sr. Luiz

Sérgio de Assis Pereira Junior.
Na oportunidade, queremos convidar os Srs. Asso-

. ciados, seus colaboradores e acompanhantes, para
prestigiarem o

Jantar de Encerramento e Posse de Nova Diretoria
da AIJS, que acontecerá em:

7 de Dezembro de 2012 - Sexta-feira
A partir das 19h30.
Local: Restaurante do Clube Beira Rio, Centro, nesta.
Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul
Fone 47 3275-9500

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FOTOS FABIO MOREIRA

APOIO Abrigado trabalha na confecção de tapetes no projeto de laborterapia

Social

Atividades voltadas
às opQrtunidades

Atendidos pelo Centro de Resgate Social
realizam novas atividades de inclusão social

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

Uma -casa com um único

objetivo: resgatar vidas. O
Centro de Resgate Social (CRS)
de Jaraguá do Sul é o local uti
lizado por aquelas pessoas que
tiveram o destino traçado por
outros caminhos. Muitos des
tes caminhos poderiam acabar
de maneira trágica e sem dei
xar boas lembranças. O Centro
oferece atendimento médico,
acompanhamento psicológico
e técnicas para que cada resi
dente encontre uma nova pers
pectiva na sociedade, já que
eles foram esquecidos por ela.
Cada um passa por um proces
so de triagem, exames médicos
e cada perfil são estudados para
que o tempo de .. permanência
seja definido.

.

'�;' :' ,;
O coordenador do CRS,

José Elia Sebastiana, o tem o

objetivo de retirar as pessoas

em situações de vulnerabilida
de e contribuir para o retorno

à sociedade e ao mercado de
trabalho. "O trabalho de labor

terapia é uma maneira de des

pertar a qualidade de cada um",
explicou. Cada pessoa escolhe
onde quer trabalhar e segue um

cronograma de funções. En
tre as escolhas estão o tear de

tapetes, que são feitos a partir
de retalhos dos tecidos doados

pelas malharias da cidade, ou
na horta que utiliza materiais
recicláveis como garrafas pet
para plantar alface e outras hor

taliças.
Para Antônio da Costa Filho,

cuidador social, os tapetes são
vendidos para a comunidade
local e em feiras realizadas pela
prefeitura. "O dinheiro arreca

dado com a venda dos mate

riais é reservado em um caixa
da instituição para que passeios
e outras atividades sejam reali
zadas", disse. As atividades são

ajustadas de acordo com a per
manência de cada morador na
casa.

Cada peça é feita conforme
os tecidos que são disponibili
zados pelas malharias, por isso,
não existe um número especí
fico de produção mensal. Mas
todos são feitos com tamanhos
e cores diferentes.

Os moradores também são

responsáveis pela limpeza e or

ganização do espaço onde estão
inseridos. "Um dos benefícios
destas atividades é que eles es

quecem as suas dependências, o
motivo que fizeram que eles che

gassem aqui', lembrou. Mas não
é só pelo trabalho que a rotina da
casa é guiada. Mensalmente os

noves abrigados fazem ativida
des físicas em academias ao ar

livre, passeios pela cidade e aulas
de informática. Tudo isso é feito

para que a ideia demudançaseja
reativada. "Nem todos os casos

podemos resolver, mas eles já es
tão bem encaminhados". Costa
Filho lembra que todos gostam
dos trabalhos e que nenhum se

sente obrig�qp' H�4�ç\J,t<í:lo�f II;

Mudança
O desafio demudar foi aceito
O consumo diário de bebi

das alcoólicas fez com que a

vida de C. L., 42 anos, ganhas
se outro rumo. Nada de elogios
ou de exemplo, mas de exclu
são e afastamento. "Foi graças
a minha irmã que eu estou

mudando .aminha vida, me tor
nando um pouco mais huma
no", lembrou. Antes de chegar
ao Centro de Resgate Social, o

morador passou por um trata

mento terapêutico em uma clí
nica em São Francisco do Sul.
IIEu estava acabando com a mi
nha própria vida e com a vida
dos outros" Mas a fase de culpas
passou, pois após oito meses no

Centro ele já tem novos planos,
sonhos e encontros. CL, tam
bém é responsável por cuidar da
horta e preparar o canteiro para
receber as novas plantas. IIRe":
cebi a foto da minha filha' mais
velha e estou reencontrando a

minha família pouco a pouco".
A rua sempre foi a compa

nhia de A. S., 44 anos. As mar

quises serviram de telhado e

os pisos como cama, mas foi

resgato pela equipe do Centro.

"Infelizmente, eu cheguei pelo
crack. Foi ele que mudou a mi
nha vida", contou. Foi então que
A.S. aceitou o desafio de fazer
um tratamento em uma clínica

especializada em Joinville. Fez
o tratamento e voltou para Ia
raguá do Sul. Foi no convívio
com os demais companheiros
que ele ficou motivado em mu

dar o enredo de sua história.

Segundo ele, o vício foi vencido
com o trabalho de confecção
de tapetes e a droga não chama
mais sua atenção. O passado é
uma lembrança dolorosa e com

um sorriso traduz os planos de
futuro. "Eles me ajudaram a ser

uma nova pessoa e mudaram
tudo. Antes eu era apenas so

frimento", falou emocionado.
Mas os maiores benefícios fo
ram conhecidos há poucos dias.
O abrigado recebeu a visita da

filha, conheceu o seu neto e re

cebeu o convite de casamento da
filha. "Eu estoumuito feliz".

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL

PRODUTOS Peças c.onfeccionadas pelos atendidos
são vendidas e recursos aplicados na unidade soeíal

Abrigados recebem
oportunidades de trabalho
Entre as nove pessoas aten- novo rumo de trabalho chegou

didas, duas já estão inseridas no ontem para C. L.. O morador
mercado de trabalho da cidade. foi selecionado para uma vaga
Um deles é A.S., que trabalha em de trabalho em uma empresa
uma empresa de conservação de confecção. A entrevista está
e limpeza. Quem faz o encami- agendada para segunda-feira e

nhamento é o próprio CRS, mas a expectativa é traduzida em um

tudo depende da documentação sorriso tímido, mas que conta

dos abrigados que chegam até muita história. "Estoumuito feliz
o local. "Entramos em contato e empolgado para segunda-feira.
com as empresas conveniadas Vou me dedicar e mostrar que,
e procuramos as vagas que se sou capaz demudar", comentou,

"

encaixam no perfil de cada um", Mesmo em novos postos de tra
lembrou o coordenador José balho, todos os frequentadores
Elia. Se o candidato for aprova-

. da instituição continuam sendo

do, ele vai até a empresa para fa- monitorados pela equipe téc
zer os procedimentos legais. nica para garantir que eles não

� �. surpresa de'. tentas d ,Vffil � j retomem aos vícios;anteriores.

, .'
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Futsal

Comsufoco
e virada, CSM
éfinalista

Com,dois gols de Felipe, jaraguaenses vencem
e voltam a decidir o Campeonato Catarinense

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

/\ CSM é finalista do Campeo
.r\.nato Catarinense da Divisão

Especial. A vaga foi garantida
em um jogo complicado contra

Tubarão, realizado na noite de

ontem, naArena Jaraguá.
Depois de um primeiro tem

po apático, os comandados de

Sérgio Lacerda foram ao vestiá
rio perdendo por 3 a 2. Depois
da 'bronca', voltaram sobera

nos, marcaram quatro vezes e

saíram vitoriosos por 6 a 3.

O destaque da CSM foi o ga
roto Felipe, recém-convocado
à Seleção Brasileira adulto, que
marcou duas vezes. O primeiro
e o quarto, gol este que marcou
a virada do placar.

O artilheiro Jonas (12 gols)
também deixou sua marca.

Dian,Willian e Hugo completa
ram o marcador, enquanto Fili
pe, Marco e Gava descontaram.

"Foi um jogo muito difícil.
Mas aqui dentro de casa a gente
tem que mandar e não foi dife

rente", afirmou Jonas. "Come

çamos querendo fazer o segun
do gol antes

-

do primeiro. No

segundo tempo, a equipe jogou
como tinha que jogar", analisou
o veterano Xoxo.

"Realmente fomos mal no

primeiro tempo, desconcen

trados. Felizmente no segundo
o time entrou no jogo e buscou
o resultado", endossou Lacerda.

Agora, a CSM aguarda a defi
nição do outro finalista. Ontem,
o Joinville goleou o Concórdia

por 4 a 0, no Oeste catarinen

se. Agora joga pelo empate em

Joinville para avançar.
Enquanto isso, os invictos

jaraguaenses se preparam para
a decisão, com a certeza da se

gunda partida dentro de casa,
na Arena Iaraguã, por terem re

alizado a melhor campanha do
certame até aqui.

Raça Tricolor

Eleições no sábado
ATorcida Organizada Raça Tricolor .convoca
seus atuais e antigos membros para reunião
emergencial neste sábado, dia 24, às 13h30,
no estádio João Marcatto. Em pauta, o plane
jamento para o próximo ano, além da eleição
de um novo presidente. O atual presidente,
Raimundo Pereira, o Xororó, deixou a presi
dencia e se mudou para Canoinhas. Durante o

evento também será aceita a adesão de novos
associados. Informações com Renato Dall

mann, o Nino, no (47) 9135-9297.\

HENRIQUE PORTaIAVANTE!

6a3

CSM
demorou

para
encontrar

espaços na
defesa de

Tubarão
e reagiu
apenas no

segundo
tempo da
semif"mal

Atletismo

Ivanlldovenceprovas
o velocista Ivanildo de Souza Pinto, 57, retor
nou do Campeonato Sul-americano Máster
volta com duas medalhas de ouro. O evento

foi realizado emArequipa, no Peru. O pri
meiro ouro foi conquistado na prova de salto

triplo, com a marca de 11,05 metros. No dia

seguinte Ivanildo, garantiu mais uma meda
lha dourada, desta vez nos 100 metros com

barreira, realizando a prova em 16'79. Com o

resultado o atleta tornou-se tetracampeão da

prova, além de tricampeão no salto triplo.

SANffNVEST
Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20 anos com

, .

,

EMPRESTIMO CONSIGNADa ' 'RVIDORES PUBLICOS

ISem consulta ao SPC/SERASA

ICréditos com excelentes taxas

.;Sem eobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região fJe.mais Regiões élo Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Um sonho que pode
se tomar real em se

Parque temático em Penha pode sediar o
Grande Prêmio do Brasil a partir de 2015

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

Agência Avante!

Sonho ou não, a Fórmula 1

quer utilizar o turismo de
Santa Catarina para desenvolver

projeto audacioso para o Gran
de Prêmio do Brasil. A iniciativa
foi tomada pelo chefão da cate

goria, Bernie Ecclestone, que se
reuniu com autoridades públi
cas no Beta CarreiraWorld.

Participaram do debate, Rai
mundo Colombo (governador),
Gelson Merísio (presidente da
Assembléia Legislativa), Udo
Dohler (prefeito de Joinville) e

Alex Murad (presidente do Par

que). Filho de Sergio Murad,
popularmente conhecido como"-
Beta' Carreira, Alex se mostrou

emocionado com a possibilida
de de sediar a competição e uti
lizou o exemplo de einpreende
dorismo de seu pai. "Há 20 anos
todos achavam quemeu pai era
um louco. Acreditem mais em

nosso Estado! Quando acorda
rem em uma bela manhã de do

mingo e ouvirem os mais pode
rosos roncos da Fórmula 1, ela
estará aqui", afirmou.

As obras ainda não pos
suem data definida para sair

do papel, pois dependem do
aval de Bernie Ecclestone. Se

gundo Alex, o mandatário da

principal competição do au

tomobilismo mundial gostou
muito do planejamento e deu
até pitacos sobre a estrutura

das arquibancadas.
Caso a Fórmula 1 dê o aval

positivo, Santa Catarina poderá
ter a primeira prova em 2015.
Vale salientar que o Estado de
São Paulo tem prioridade na

renovação de contrato com

a competição, mas não custa

nada sonhar e correr atrás do in
vestimenta necessário.

Bernie Ecclestone
deixou idéia para o

novo autódromo.

DIVULGAÇÃO/BETa CARREIROWORLD

GETTYlMAGES

rVJWlCl�,. Brasil�iro Leandrinho Barbosa alcançou
uma marca expressiva no basquete americano

NBA'

Leandrinho completa 600
Jogos,masSplitterbrilha

Na partida em que Leandri-:
nho completou 600 jogos na

NBA, quem roubou a cena foi

Tiago Splitter. O catarinense
anotou 23 pontos e foi um dos

destaques da vitória do San An
tonio por 112 a 110 sobre o Bos
ton.Após um período lesionado,

Nenê estreou na NBA, mas sem

motivos para comemorar. Seu

WashingtonWizards perdeu por
101 a 100 para o Atlanta. Incisi
vo, AndersonVarejão marcou 10

pontos e 19 rebates na vitória do
Cleveland Cavaliers, por 92 a 83, .

sobre o Philadelphia.

CLASSIFICAÇÃO
1 D IGP1GC

PRÓXIMOS JOGOS
378 rodada

25/11
17:00 Botafogo x Atlético-MG
17:00 Sport x Fluminense
17:00 Figueirense x Grêmio
17:00 Ponte Preta x São Paulo
17:00 Cruzeiro x Coritiba
17:00 Internacional x Portuguesa
17:00 Corinthians x Santos
17:00 Palmeiras x Atlético-GO
17:00 Vasco x Flamengo
17:00 Bahia x Náutico

. 6 i17 49 58 -9 41,7%
15 Bahia 3� 10 13: 13 35 40 -5 39,8%
16 Portuguesa 41 36 9

' 14: 13 37 41 -4: 38,0%

n/iiII,""'QIí'.1"JilI',i!jfII.IflIIi"·�rtl!rll!iiJ!t'/ 'Ifl".Vi!iWi,'1/;�IW�J"nt!#if��lfMi1!t.ft;,f#lIMfi6i/1l. iP ,1Ii&�'lffiftfif:lJ!j

ENCONTRO Ecclestone (E) e Murad se reuniram nesta semana, em Penha ��lm,i�l�flIJif�!IIDJfJ.(�g[�y

17 Sport 40 36 1010 16 38 54 -1637,0%

_11&:"
19 Figueirense 30 36 7 9 20 37 65 -2827,8%
20 Atlético-Gü 27 36 6 9 21 35 65 -3025,0% Rebaixados para Série B

Futsal

Neto vai para
aRússia

- Eleito o melhor jogador da
_ Copa doMundo, Neto acertou
com o futsal russo. Vinculado
à,Krona, o jogador' permane
ce na equipe até o final desta

temporada, posteriormen
te se apresentando ao Gaz

prom-Ugra. Os valores não
'.

foram revelados, mas acredi -

ta-se que Neto foi seduzido

por um alto salário. A Krona
também deverá receber um
bom valor na negociação.

Prêmio.

COBanunda
finalistas
o COB divulgou os finalis

tas do Prêmio Brasil Olímpi
co. Entre as mulheres, Sheila
(vôlei), Sarah Menezes (judô) .

e Yane Marques (pentatlo
moderno), foram indicadas.
No masculino, Arthur Zanetti
(ginástica artística), Esquiva
Falcão (boxe) e Thiago Perei
ra (natação), concorrem ao

posto. Os premiados serão

anunciados no dia 18 de de
zembro, no Rio de Janeiro

.

Figueirense
Díretoría

dispensa
O Figueirense está levan

do ao pé da letra o processo
de reformulação no seu elen
co. Foram oficializadas as

saídas deWilson, Julio Cesar,
Túlio, Elsínho e Fernandes. O
último nome chama á aten

ção. Considerado ídolo da

torcida, Fernandes é o maior
artilheiro da história do clu
be. A notícia não agradou aos

torcedores, que protestaram
contra a diretoria.

CJ\ PEON IRO - SÉRIE 808
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

388 rodada

24/11
16:20 Goiás x Joinville
16:20 Bragantino x Boa-MG
16:20 ABc-RN x América-RN
16:20 AtIético-PR x Paraná -.

16:20 Vitória x Ceará
16:20 América-MG x lpatinga
16:20 Guaratinguetá x Barueri
16:2Õ Guarani-SP x São Caetano
16:20 Avaí x Criciúma
16:20 I>SA-Al x-CRB·

6 Joinville

7 'Avaí
8 América-RN
9 América-MG
10 Paraná
11 Ceará
12 ASA-AL

13 ABC-RN

14 Boa-MG

15 Bragantino
16 Guara,ni-SP

37 19 i11 1 7 156 137 19 1,3%
60 37 17 '9 111 157 :38 19! 4,1%
58 37 1814 J15 143 141 2 152,3%
53 37 14,11112 158/59' -1'47;7%
52 37 15:7 115 160 ! 57 3 146,8%
51 37 14 J9 J14 149 146 3 45,9%
46 37 12110115 150 151 -1 141,4%
44 37 1315 119:46 152 -6 !39,6%
44 37 11111115 [48150 -2 139,6%
44 37 11 111115 151. 160 -9 139,6%
41 37 1118 118 142 153 -11136,9%
41 37 10 111!16 135 145 -10\36,9%

.

17 Guaratinguetá 40 37 12 4 21 39 62 -2336,0%

18 CRB 39 37 11 6 20 43 65 -2235,1%
19 lpatinga 31 37 8 7 22 37 70 -3327,9%
20 Baruen 30 37 7 9 21 37 67 -3027,0% Rebaixados para Série B
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Passagens já estão com reajuste
21,5% enviada pelo Sindicato

das Empresas de Transporte de

Passageiros no Estado de Santa
Catarina (SETPESC). De acordo
com o sindicato, o valor seria
necessário para cobrir o au

mento dos gastos dos últimos
14 meses, após o aumento sa

larial dos trabalhadores e a ele

vação no preço do óleo diesel e
no valor dos itens necessários

para a manutenção dos veícu-
--

los. A autorização para o rea-

juste está em vigor desde 1 ° de

agosto, mas só ontem foi posta
em prática.

O diretor presidente daVia

ção Canarinho, Décio Bogo,
justificou os aumentos como

necessários para equilibrar a re
lação entre a tarifa e a inflação
do período sem reajuste. Em

Guaramirim, segundo Bogo, o

valor solicitado pela empresa
foi bem superior ao concedido

pela prefeitura. "Solicitamos
à prefeitura 12% de aumento

para equilibrarmos as contas,
mas aceitamos os 5% porque

entendemos a necessidade de

�ma tarifa acessível", argumen
tou. Caso o aumento concedido
fosse de 12%, hoje a passagem
custaria aproximadamente R$
3,10. Para a linha intermunici

pal Jaraguá do Sul/Schroeder,
Bogo afirmou que o aumento

foi protelado pela empresa até
a última segunda-feira. IINão

conseguimos mais suportar a

diferença entre a inflação e a

tarifa e resolvemos repassar o

reajuste", justificou.

se justifica se comparada aos va

lores aplicados em outras linhas
da região. liAs linhas que fazem
o percurso de Iaraguá a Schro

eder, por exemplo, fazem uma

quilometragemmenor do que as

linhas de Iaraguá a Guaramirim

e, no entanto, o valor da passa
gem é maior", explicou ele. Ou
tro questionamento da USAM é
relacionado aos gastos com a

manutenção dos veículos que
rodam em Schroeder. Segundo
Tank, quase 100% das ruas pe
las quais circulam os ônibus na

cidade são pavimentadas e isso
diminuiria os gastos com com

bustível e com amanutenção.
Desta forma, Tank defende

um novo enquadramento para
a tarifação do transporte inter

municipal e uma fiscalização do

serviço mais dura Q-o legislativo
municipal. "O poder público está
omisso. Já protocolamos pedido
de revisão dos valores e no co

meço do ano deveremos iniciar
um trabalho forte com os eleitos

para que eles se posicionem".

Usuários do transporte público municipal
e intermunicipal pagarão R$ 0,15 a mais

REGIÃO te o período sem reajuste. ''A

planilha apontou defasagem
próxima a 5%. Então, para não
termos maiores dificuldades,
autorizei. S o reajuste não fosse
autorizado agora, significaria
um aumento maior no futuro e

maior impacto no bolso das fa

mílias", analisou.
Para a linha intermunicipal,

a Canarinho adotou os valores
estabelecidos pela Resolução n°

005/2012, de 30 de julho de 2012,
do Departamento de Transpor
tes e Terminais (Deter) do Estado
de Santa Catarina. A determina

ção concede às empresas o direi
to de reajustar as tarifas do trans
porte rodoviário intermunicipal
de passageiros de característica
urbana em até 4,9%.

- Segundo o Deter, a apro
vação ocorreu após o conse

lho de administrativo analisar
a solicitação de aumento de

Carolina Veiga

Desde ontem os usuários do

transporte coletivo inter

municipal de Schroeder e das
linhas urbanas de Guaramirim

passaram a desembolsar R$
0,15 amais. Em Schroeder, a ta
rifa foi reajusta em 4,09%, pas
sando de R$ 3,40 para R$ 3,55.
Em Guaramirim, o aumento foi
de 5,45% e elevou a passagem
de R$ 2,75 para R$ 2,90. O úl
timo reajuste intermunicipal
aconteceu há praticamente 15

meses nesses dois municípios.
Autorizado pelo prefeito

Nilson Bylaardt, o reajuste em

Guaramirim ocorreu após a

apresentação da planilha de
custos pela Viação Canarinho,
em setembro. Segundo o Exe

cutivo, o levantamento acusou

queda na arrecadação duran-

Associação
de Moradores

. ,..,

quer reVlsao

A União Schroedense das As

sociações de Moradores (USAM)
lamentou o aumento autoriza
do ontem e os valores referentes
às passagens intermunicipais
precisam ser revistos. Segundo
o presidente da entidade, Rudi
bert Tank, o valor da tarifa não

Perigo para criança Perigo
Porco causa

acidente

Massaranduba

Mulher atrapalha
plantãomédico

MARCELE GOUCHE

Esse flagrante feito pela
repórter fotogTáfica Marcele
Gouche na região de Rio da

Luz, em Jaraguá do Sul, mostra
o risco do motociclista em

conduzir uma criança na carona
da moto sem capacete. De
acordo com o Código Brasileiro
de Trânsito, conduzir uma
motocicleta com passageiro
sem o uso da proteção, gera
multa gravíssima e a perda da
Carteira de Habilitação.

A noite de quarta-feira foi tumul
tuada no Pronto Atendimento do Hos

pital de Massaranduba, na rua 11 de
Novembro, no Centro. Uma mulher
de 41 anos teria agredido verbalmente
e perturbava o trabalho da equipe de

plantão, que acionou a Polícia Militar.
A acusada vai responder a um Termo
Circunstanciado por Perturbação.

Um porco tentou atravessar a

rua, no bairro Guamiranga, em
Guaramirim, por volta das 7h de

ontem, quando foi atingido por
umamotocicleta. O condutor, de
53 anos, teve apenas ferimentos

leves, e o animal, mesmomachu
cado' fugiu do local do acidente e

permanece desaparecido.

EDITAL DE INTIMAÇÃO .

Tabelionato Griesbach REPÚBIJCAFEDERATNADOBRASIL ESTADODE SANTA CATARINA

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

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

prazo legal. FICAM lNI1MADOSDO PROTESIO:

Apontamento: 228516/2012 Sacado: APARECIDO TEIXEIRA DA SILVA En

dereço: RUA OSCAR EHLERT 166 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-836
Cedente: lNFRASUL - INFRAFSIRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 0212940004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
179,21 - Data para pagamento: 28/11/2012-Valor total a pagar R$256,83 Des
crição dos valores: Valordo título: R$ 179,21 - Juros:R$I,07 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 228844/2012 Sacado: EVERSON LUIS PORrEIA Endereço:
RUA EXP. EWAID SCHWARZ 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-810 Ceden
te: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador. - Espécie: CBI - N" Titulo: 131034732
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 869,55 - Data para pagamento:
28/1lI2012- Valor total a pagar R$Ll89,85 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 869,55 - Juros: R$ 241,44 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 229219/2012 Sacado:MARIEXINDARTDOVESTUARIO lIDA
ME Endereço: RUA URUGUAl77 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-230 Ce
dente: GRATTOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL lIDA Sacador:
MAIKWlZ RIBEIRO ME Espécie: DMI - N° Titulo: 012-2 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 930,00 - Data para pagamento: 28/11/2012-Valor total
a pagar R$1.000,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 930,00 - Juros:
R$ 2,48 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 229204/2012 Sacado: KINGS RESTAURANTE TIDA Endereço:
RUAALBERT 851- laraguá do Sul-SC - CEP: 89260-360 Cedente: BANCO CO
OPERATIVO SICREDI SA Sacador: GILVAM lAURENTINO DOS SANTOS M

Espécie: DMI - N'Tltulo: 04331- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 -

Data para pagamento: 28/1lI2012- Valor total a pagar R$GóO,69 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$l,83 Emolumentos: R$11,60 - Pu-'
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 229159/2012 Sacado: GTRUCK AUTO SOCORRO lIDA ME

Endereço: RUAWAl1ER MARQUARDT 756 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-
700 Cedente: TUPER SA Sacador. - Espécie: DMI - N" Titulo: 0005941/02
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.606,50 - Data para pagamento:
28/11/2012-Valor total a pagar R$1.673,41 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$1.606,50 - Juros: R$ 3,74 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 228939/2012 Sacado: MARCONE FERRElRA DA SILVA En

dereço: RUA JOSE PAVANELW 275 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-110
Cedente: OESA COM E REPRES lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
2554868U - Motivo: faltadepagamentoValor: R$ 220,76 - Dataparapagamen
to: 28/11/2012- Valor total a pagar R$295,07 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 220,76 - Juros: R$ 0,95 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 229154/2012 Sacado: PERSONALlYZZA BRASIL IND ACESS
VEST TIDA Endereço: RUA ARGENTINA 80 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89251-260 Cedente: HITECHETIQUETAS lIDA Sacador: - Espécie:DMI- N°
Titulo: 002571011 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 551,93 - Data para
pagamento: 28/11/2012- Valor total a pagar R$634,87 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 551,93 - Juros: R$15,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228459/2012 Sacado: DIONARA REGlANE BRUNS GONCAL
VES DE JESUS Endereço: RUA SILVlNO LESKOWICZ366LOIE 09 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89260-856Cedente: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPRE
ENDIMENT Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 0215062001- Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 2.749,50 - Data para pagamento: 28/1lI2012-Valor total
a pagar R$2.853,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.749,50 - Juros:
R$ 16,49 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 29,65

Apontamento: 228848/2012 Sacado: HERCULES BONATTI Endereço: RUA
MARCELO BARBI 279 - TIFAMARTINS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-
550 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N" Titulo:
251001985 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.537,03 - Data para paga
mento: 28/11/2012-Valor total apagarR$7.206,39 Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 5.537,03 - Juros: R$ 1.592,81 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 229231/2012 Sacado:MARCOSANTONlO FERRAZZA Endere

ço: RUAHENRIQUE SOHN SN - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: HIlARIO
HORNBURG Sacador: - Espécie: NP - N° Titulo: 001 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$ 600,00 - Data para pagamento: 28/11/2012-Valor total apagar
R$1.040,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 600,00 - Juros: R$ 367,60
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di=

Iigência: R$ 14,71

Apontamento: 228951/2012 Sacado: SUZANEVOGEL Endereço: RUAPEDRO
GONZAGA 200 APTO 402 - VIlA NOVA - Jaraguá do Sul-SC . CEP: 89253-350
Cedente: RITMOS COMEROO DE AUTOMOVEIS lIDA Sacador. - Espécie:
DMI-N'Titulo; 0001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 348,67 - Data para
pagamento: 28/11/2012- Valor total a pagar R$413,23 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 348,67 - Juros: R$1,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27Apontamento: 228621/2012 Sacado: JOMARROBLESKÉFERREIRA Endereço:

RUAEURICO DUWE SN AO lADO 1750 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-000
Cedente: BVFlNANCEIRASACREDITO FINANCIAMENTO EINVESTIMEN
TO Sacador. - Espécie: CBI - N'Titulo: 131025511-Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$1.763,87 - Data para pagamento: 28/11/2012- Valor total a pagar
R$2.522,40Descrição dos valores: Valor do título: R$l.763,87 - Juros: R$ 679,67
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di-

ligência: R$ ?0,96, ,I, : { I I I ' I , j . J

Apontamento: 228455/2012 Sacado: EDSON VITAL DOS SANTOS Endereço:
RUASILVlNOLESKOWICZ539WTE47 - JARAGUA84 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89260-856Cedente: INFRASUL -lNFRAFSIRUTURAEEMPREENDIMENT Sa
cador. - Espécie: DMI- N°Titulo: 0215027003 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor. R$ 105,61 - Data para pagamento: 28/11/2012-Valor total a pagarR$193,79
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 105,61 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 29,65

Apontamento: 228339/2012 Sacado: MARll SALEfE DOS S. DEMARCHI En
dereço:RUAPASTORHAROLDOWilllANS, 525 - JARAGUA99 - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89260-710 Cedente: SHOPING COM CER MAl' DE CONS1R
Sacador. - Espécie: DMI - N°Titulo: 22314/4 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$ 313,00 - Data para pagamento: 28/11/2012-Valor total a pagarR$395,61
Descrição dos valores: Valor do título:R$ 313,00 - Juros: R$ 2,19 Emolumentos:

,R$U,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 23/1lI2012. Iaraguá do Sul (SC), 23 de novem
brode2012.

ManoelGustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 14
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CAMPANHA DO BRINQUEDO
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.

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

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

Faça o Natal de uma criança mais feliz! I!

I

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

A vida acontece aqui.
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