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PROMOÇÃO

BATMÓ EL

Ao ordenar a interrupção do processo de troca de governo para pressionar
a Câmara a liberar R$ 1,65 milhões para a Prefeitura, secretário.Ivo

Konell compromete o período de recesso dos servidores, que estava sendo
encaminhado pela equipe do prefeito eleito Dieter Janssen.

Página 6

slo 4 MODELOS PARA você COLECIONAR NOS POSTOSM._

R$ 25,00 EM COMPRAS + R$ 14,90 = 1 BATMÓYEL ou

25 LITROS GASOLINA SHELL Y-POWER + R$ 14,90 = 1 BATMÓVEL

EDUARDO MONTECINO

icicletas perdem e
Após o recapeamento dama Epitácio Pessoa, a ciclofaixa (direita da foto)
foi recolocada na exteusão da via com a larguramenor da existente antes
da obra. Os ciclistas recIamatil que a falta de segurança continua. .Página

Cores e fonnas

Artista de Jaraguá do Sul realiza exposição
Amostra "Retrospectiva - 35 anos de artes ...oumais!" reúne as

produções de lnacio Carreira produzidas desde a década de 1970
até 2004. São expressões contemporâneas, criadas em diferentes
fases do artista, nos vários lugares ondemorou. I

Catarinense 2013 .

Estádio JoãoMarcatto recebemelhorias
Os trabalhos começaram no gramado esta semana. Na parte
estrutural, uma série de obras devem ser iniciadas nos próximos
dias, já visando a vistoria da Federação Catarinense de Futebol,
agendada para o dia IOde dezembro. Página 20
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·Frase

região terem f:lC�8S0
a toda a variedade de

produtos fabricados
localmente. Uma dás
mais ttadicionais 'vendas

. de produtos de ponta
de estoque da região'
é da Olho Fatal, que
oferece os produtos em

. ambiente climatizado,
.

junto à fábrica, até o díã
.

19 de dezembro.

www.ocponHne.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Desemprego
ODieese (Departamento Inter

sindical de Estatística e Estudos

Econômicos) divulgou a pesquisa
de emprego e desemprego que mos

tra que o desemprego no conjunto
de sete regiões caiu dos 10,9% de se

tembro para 10,5% em outubro. No

entanto, devemos considerar que em

outubro de 2011 este percentual es
tava em 10%. Na prática isto significa

que, embora estejam sendo criados

novos empregos, eles são inferiores ao

número de novos trabalhadores que
estão chegando ao mercado de traba

lho. Em nossa região, a situação não

é diferente, pois, a cada ano, temos

uma leva de jovens que buscam o seu

primeiro emprego e demigrantes que
buscam ocupação por aqui. Isto exige
a constante criação de novos postos.

Depois de três anos sendo forjada na incubadora JaraguaTec, a
Getcon Software (www.getcontrol.info) se solidifica no mercado
com programas voltados para gestão empresarial, setor financeiro
(contas apagar/receber, controle de vendas, fluxo de caixa),

administrativo, área imobiliária e controle de estoque. A empresa

também atua na Internet. O sócio Arleston Lueder (foto) destaca os

trabalhos em sites funcionais e personalizados para a necessidade
de cada cliente. A Getcon é mais uma empresas jaraguaense no
meio de tecnologia com um futuro de conquistas.

estaque

Atendimento

telefônico
Nos dias 10 a 13 de dezembro,
aApevi promove curso de

qualificação em técnicas e

habilidades para profissionais que
trabalham ao telefone.A qualidade
no atendimento telefônico é
fundamental para o sucesso

de grande parte dos negócios.
O evento acontece nos Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul.

L01i"f'ERJAS

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04714
1 ° 22.805 250.000,00
2° 19.380 16.300,00
3° 40.818 15.500,00
4° 69.594 15.000,00
5° 08.536 13.768,00

MEGASENA
SORTEIO N° 1446
06 - 13 - 24 - 32 - 40 - 51

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1301
12 - 13 - 15 - 17 - 20
24 - 31 - 33 - 36 - 46
62 - 63 - 65 - 67 - 69
70 - 75 - 76 - 77 - 98

QUINA
SORTEIO N° 3056
16 - 37 - 60 - 63 - 64

Pronatec'"
Aconteceu ontem encontro com

diretores das 31 escolas estaduais

da 'Regional de Iaraguá do Sul com

representantes do Senai, no auditório
do Sesi. O objetivo foi divulgar
informações sobre os cursos através

do Pronatec Social, oferecidos

gratuitamente aos jovens a partir dos
16 anos. Além do curso ser gratuito,
os alunos ainda são contemplados
com o transporte e lanche durante
o período de duração das aulas. O
Senai oferece capacitação nas áreas
de mecânica, eletrônica, informática
e têxtil, mas, até o momento, a busca

por estes cursos estámuito aquém
da expectativa. Esta reunião visa
aumentar a divulgação para atrair
mais alunos para os cursos.

PERÍODO

SELIC 7,25% 10.0UTUBRO.2012
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COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT .0,02%

OURO irO,Ol%

US$ 111,440
US$ 1725,930

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

@ât.�::�â�I���1����f:�:�::::�::t.:;��::::::::::::::::::�:�::t�::::::::::::;:::�:�!.t.::::
.ll1.P�.<? ..(�.� .�.�� 2??��.� �?7..��.5. ! .. g,6..�()Io
LIBRA (EM R$) 3,3644 3,3676" 0,430/�"

Marisol
AMarisol foi eleita "EmpresaAmiga do
MeioAmbiente", na categoriaOuro, pela
Fundação DesenvolvimentoAmbiental
(Fundamental).A empresa jaraguaense
recebeu o certificado devido às boas práticas
sacioambientais aplicadas dentro e fora do

seu parque fabril. O técnico de Segurança,
responsável pela gestão demeio ambiente
na empresa, Luis Carlos Rodrigues, declarou
que a certificação é o reconhecimento do

trabalho de uma organização nascida
há 48 anos, que primapelo bem-estar e
qualidade de vida das pessoas.

BR-I0l
A Federação das Indústrias (Fiesc)
apresenta novo estudo sobre a situação
das obras do trecho Sul da BR-101, hoje,
durante coletiva com a imprensa. O
trabalho será apresentado pelo presidente
da entidade, Glauco José Côrte, e pelo
engenheiro Ricardo Saporiti. Esperemos
que a duplicação da BR-280 não seja
tão morosa como a obra da BR-101.

Nota de Agradecimento

Nós da família de

WILSON SALVES,
ainda consternados e

profundamente entristecidos
com o seu falecimento,
ocorrido dia 27/11/2012.

Queremos agradecer ao
médico Dr. Luis Strohbel,
direção, enfermeiras e
funcionários do Hospital São
José. Convidamos a todos

para a missa de sétimo dia,
na Igreja Matriz São Sebastião,
no dia 30 de novembro de

2012, a ser realizado às 19h.
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/\ discussão em torno da liberação da verba de R$ 1,65
.l1..milhão que a Prefeitura de Iaraguá do Sul pede da
Câmara de Vereadores não precisava.�hega{ ao ponto
de prejudicar o processo de transtção'éntré fi equipe do"
futuro governo e a atual administração. '

Ao condicionar a não continuidade da relação diplo
mática que estava sendo apresentada entre as pessoas
que integram os grupos responsáveis pela troca de in

formações para facilitar a alternância de governo, o atu
al secretário de Administração, Ivo Konell, extrapolá o

,

Poder da slla aiitoridade. .

'

Assim, ele prejudica um relacionamento institucionãl
e que tem o propósito de facilitar o trabalho dos futuros,

o secretário da Administração também quer usar
como moeda de troca as férias dos servidores públicos
do município. Ou seja, se o LegisÍativo não liberar o .di
nheiro no prazo que ele quiser - dia 20 de dezembro - os

funcionários terão as férias, programadas para iniciarem
a partir de janeiro, comprometidas. Esse ato sinaliza que
existe o interesse de pressionar os vereadores.

Afinal, não será a própria Administração Municipal
de Jaraguá do Sul a verdadeira responsável por estar sem
dinheiro em caixa para pagar as contas?

Não é a eqúipede transição do futuro governo, nem'
os vereadores e, muito menos os servidores municipais,
quem deve pagar esse pato.

Não será b próprio Executhre o

verdadeiro responsável por estar sem
dinheiro em caixa para pagar

as contas nesse [":mal de mandato'!

gestores públicos, que vão assumir os cargos a partir de
2013. Fazeruma guerra entre os poderes independentes e
respipgar esse rancor, à equipe de transição não contribui
<em nada.ACâmara 'não negou que irá repassar os recur
,sos. Ele será encaminhado até o final do ano.

o leitor

A vida nas prisões
Fico pensando no quanto

feliz deve estar o ministro
da Justiça, José Eduardo Car

dozo, com a recente surpreen
dente descoberta de que nos

sas prisões são um lixo. Salvo
raríssimas exceções, funcio
nam como depósito de presos,
com quase nenhuma condição
de salubridade e de respeito à

dignidade humana. Evidente,
contudo, que os condenados

pelo mensalão serão alojados
nas ilhas de excelência, por
que ninguém imagina, num

país sério como o nosso, que
José Dirceu, por exemplo, dis
pute espaço para dormir com
um outro delinquente qual
quer numa das tantas peniten
ciárias esquecidas por Deus.

Na noite do último dia 19,
, num Congresso emVitória/ES,
o ministro retomou o tema,
.explicando que foi mal com

preendido quando disse que
"morrer pode ser uma pena
mais branda" do que ir para
um presídio: "É importante
contextualizar o que eu dis
se. Disse isso debatendo uma

questão sobre a pena de mor
te. Ao falar da pena de morte,
disse que não creio que ela
viesse 'a surtir efeito para coi
bir delitos, porque, no Brasil,
já temos penas muito, duras.
Causa tristeza verificar as con

dições dos nossos presídios.
Daí a afirmação: é tão dura a

execução da nOSsa pena que
muitas pessoas gostariam de
ser privados disto, ou seja, não
ter a possibilidade de, se pra-

ticar um delito, vir a conviver
atrás das grades. E até morrer

seria uma penamais branda".
Infelizmente, nosso sis

tema penitenciário está em

frangalhos. Quase da mesma

forma que nosso sistema pú
blico de saúde. Quem tem fi
lhos em escola pública sabe,
ou deveria saber, que o ensino

pago é, em regra, muito mais
eficiente para a aprendizagem
e consequentemente na for

mação de cidadãos. Quem tra

balha por salário mínimo sabe

que seus R$ 622 não conferem
o poder de compra apregoado
pelo art. 7°, IV; da Constituição
Federal, ou seja, aquele" ...ca
paz de atender a suas necessi
dades vitais básicas e às de sua
família com moradia, alimen
tação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte
e previdência social..."; tam
pouco o reajuste previsto para
2013, que o levará para pouco
mais de R$ 670, cumprirá esse

objetivo.
Muito não é como deve

ria, e talvez por isso o Brasil
não seja uma Alemanha. Daí
a importância, na defesa dos
direitos sociais e do Estado
Democrático de Direito, de

instituições como os Ministé
rios Públicos e as Defensorias
Públicas. Mas beira o absurdo
a declaração do ministro cujo
partido está faz mais de 10
anos no Planalto.

Vladimir Polízio Júnior,
defensor público

Compal"tillle a sua opinião. Escl·eva."llos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres-com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ser diferente
Li uma coluna daminhaapreciadaDanuza Leão,na Folha, e lembrei - me demimmesmo, de uma
"brincadeira" que costumava fazer numa empresa
por onde passei como jornalista. Sempre atuei em

jornalismo de notícias ou equipes esportivas, e es

ses grupos são objetos de muitos convites sociais.
Um dia cheguei ao trabalho e sobre a minha

mesa havia um bonito e rico convite para uma fes
ta. Estendi os olhos pela sala e vi que outros colegas
haviam recebido o mesmo convite. Olhei para eles
e perguntei, receberam também? Sim, todos disse
ram. Peguei o meu convite e joguei na lata de lixo.
- Não vou a festas onde todos são convidados ...

Claro, eu estava brincando, mas, sabes como é,
brincando, brincando o diabo empurrou a mãe de
cima da ponte ... Lembrei dessa história ao ler aDa
nuza. Ela dizia que perdeu a graça ir a Nova Iorque
se até o porteiro do prédio dela está indo a Nova

Iorque, perdeu a graça viajar de navio, afinal, qual
quer oflice-boy está fazendo cruzeiros, vão morrer
pagando, mas e daí?

Bem-humorada, ou irônica, concordei com a

Danuza, o bom é poder ir aonde ninguém ou poucos
podem ir, é ter o que poucos podem ter ou, melhor
ainda, ter o que ninguém tem. Ou a leitorame vai di
zer que adoraria ter gasto urn dinheirão por urn ves
tido e encontrar amocinha lá do escritório namesma

, festa e com vestido igual? Vai espumar de raiva, isso
sim. Somos assim, todos somos assim, ainda que dis
simulemos, mintamos. Vim até aqui para dizer que
há sim um modo' de ser diferente. É, por exemplo,
ser bom em algum ofício, arte, ciência, o que for, mas
ser bom mesmo. Ser tão diferente pela qualificação
que produzamos grandes ódios e selvagens invejas
em quem estiver por perto.Agorame diga, quem não

pode? Respondo: os vadios, os acomodados, os que

querem "bolsas" ou cotas na vida. É muito bom ser

diferente e ter o que os outros não têm; é urna beleza!

Pobrezinho
Mais um... Desta feita, foi ummenino de 3 anos'

que morreu afogado na piscina do colégio, em São
Paulo. Estava numa aula de natação, alguém tem

culpa. Descuido de quem? A escola disse que o me

nino recebeu pronto atendimento. Tão pronto que
morreu? E por que colocam uma criancinha em

aula de natação, por que essa estupidez? Criança
de 3 anos tem que estar em casa, em casa, eu disse,
sob as asas da mãe. Sem essa de creche, escolinha,
aulinha disto, aulinha daquilo, tudo besteiragens
"modernas". Tem cabimento uma criança' morrer
afogada durante uma "aula" de natação? E quantos
casos mais no verão que vem, hein, irresponsáveis?

Difícil
Apessoa que tiverummínimo de educação, bons

modos e exigências não casa hoje em dia, está muito
difícil achar uma mulher responsável e afeita a en

frentar com asseio e disciplina as dificuldades do dia
a dia do casamento. Também no caso delas, pior até,
achar um cara que seja de fato homem, aliás, "Ho
mem". Alguns dias de convívio com qualquer pessoa
assusta, muito difícil achar alguém que preste quan
do se tem alguma qualidade e exigência...

Falta dizer
Costumo dizer isso que eu disse aí em cima e

já ouvi, pessoas minhas ouviram, mulheres falar

que eu devo ser muito mal-amado, mal casado; ..
Entendo-as, muitas não se gostam de ver no que
digo, cai-lhes bem a touca. Mas é para o bem de
todos que digo o que digo.

'_

Fale conosco
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Epitácio Pessoa

Mudanças
prejudicam
os ciclistas

Ciclofaixas estão com
80cm a menos de

largura na via e não
oferecem segurança
a quem usa bicicleta

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Motivo de alívio para os

motoristas e de insegu
rança para quem utiliza a bici

cleta' as obras de revitalização
e recapeamento do asfalto na

rua Presidente Epitácio Pessoa
vêm causando polêmica. Des
de que a via começou a receber
as marcações para a sinalização
dos espaços que seriam desti
nados aos carros e às bicicletas,
os ciclistas estão descontentes,
principalmente com o estreita
menta das ciclofaixas, Após as

obras, a largura da faixa dimi
nuiu consideravelmente.

Antes da revitalização, a ci
clofaíxa possuía 2,3 metros de

largura e abrigava, segundo os

usuários, duas bicicletas lado
a lado. Agora, o espaço é ina

dequado até mesmo para uma
bicicleta. Ao longo do trajeto,
a largura da ciclofaixa apre
senta medições variadas. Em

alguns trechos chegam a ter

apenas 60 centímetros. A largu
ra máxima encontrada em al

guns pontos foi de 1,30 metro.

Ou seja, um metro a menos do

que estava antes das obras de

recapeamento.
O espaço dos ciclistas ficame

nor ainda em frente aos pontos
de ônibus. Nessas áreas a medi

ção é demíseros 40 centímetros.
Além da redução da largura,

os ciclistas também reclamam
dos bueiros abertos, da descon
tinuidade da faixa em cruza

mentos e esquinas e da localiza

ção dos pontos de ônibus.
Para beneficiar O· transporte

de automóveis, a rua recebeu
uma terceira via, onde antes

existiam apenas duas e, uma

quarta, na região próxima à Ca-

tólica de SC. Segundo o geren
te de Trânsito e Transportes da
Prefeitura, Márcio Ribas, o espa
ço destinado aos veículos foi re
tirado dos ciclistas. '�Secretaria
de Planejamento viu que a rua

poderia comportar mais pistas
e resolveu diminuir as ciclofai
xas'" afirmou. Segundo Ribas,
as marcas que podem ser visu
alízadas na pista mostram que
a intenção inicial era manter os
espaços antigos e executar algu
mas melhorias. "Eu pedi apenas
para interligar as ciclofaixas da
via. Por isso, elas foram pintadas
em frente aos BombeirosVolun
tários e da Celesc. Antes" não ha
via tachão, nada", defendeu.

Explicações
Segundo Ribas, as ciclofaixas

nos cruzamentos e sinaleiras,
como na esquina com a rua Co
ronel Bernardo Grubba, ainda
não foram pintados por falta de

tempo, mas devem receber a si

nalização nos próximos dias. Já
para os pontos de ônibus, ele diz
não haver solução imediata. '�
única coisa que pode ser feita é
um rebaixamento nas calçadas".
Ribas acredita, contudo, que o

ideal para a cidade seria a im

plantação de um projeto ciclo
viário, com ciclovias padroniza
das. "Na verdade, o melhor para
a rua seria instalar um corredor
de ônibus no local da ciclofaixa,
que deveria ir para onde hoje
está o estacionamento", afirmou
ele, concluindo: "mas, muitos
não vão aprovar a ideia". A re

portagem do OCP tentou con

tato, mas não foi atendida pelo
secretário de Planejamento,
Aristides Panstein.
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TRANSITO COMPLICADO Elian Vareiro não aprovou as obras realizadas

Usuários criticammudanças da ciclofaixa
Para os amigos Rodrigo Ra

fael Vaz, de 19 anos, e Leonardo
José dos Santos, de 17 anos, pe
dalar lado a lado, conversando,
transformou-se em um desafio.
ParaRodrigo, amobilidade urba
na de Jaraguá do Sul é uma pia
da quando o assunto é a qua
lidade das ciclovias. "Querem
melhorar o trânsito, mas aca

bam piorando para o lado mais
fraco, o dos ciclistas", opinou.
Outro problema abordado, des
ta vez por Leonardo, é o encon -

.

tro das bicicletas. "Quando vem
alguém pedalando na direção
contrária, é difícil desviar sem
andar pela calçada ou pela rua",
afirmou. Segundo ele, nestas

ocasiões, são frequentes as ba
tidas de guidão com guidão.

Pedalando espremido na ci
clofaixa de 40cm, entre o ponto

de ônibus e a rua, Gabriel Díniz,
de 54 anos, estava revoltado. Para
ele, o estreitamento da faixa de
ciclistas para a abertura de uma
terceira para motoristas é como
um prêmio àqueles que já não

respeitavam o espaço. "Os mo
toristas já estacionam nas faixas,
agora eles andam praticamente
em cima. Mais uma vez olharam

apenas o lado deles", afirmou. O
morador também reclama das

bocas de lobo. Segundo ele, não
foram poucas as vezes em que
precisou desviar o pneu da bici
cleta, de supetão, para não cair
dentro de um dos buracos. "Um
descuido poderia ter sido fatal",
comentou.

Acostumado a utilizar a bi
cicleta como meio de transpor
te e a rua,Epitácio Pessoa como

caminho, o jovem Elian Vareiro,

de 19 anos, não aprovou as obras
realizadas. Para ele, está mais

complicado transitar pelo local
utilizando a bicicleta. Entre as

-

maiores dificuldades apontadas
pelo rapaz, está a proximidade
com os carros e bueiros. "Os ca
minhões passam muito próxi
mo.os ônibus estacionam na ci
clofaixa e precisamos desviar ou

pela rua ou pela calçada".
Apesar de considerar a re

vitalização asfáltica necessária,
Nelson dos Santos, de 42 anos,

aponta alguns detalhes da via

que ficaram a desejar. Segundo
ele, um dos maiores perigos do
local para os ciclistas, são os cru

zamentos. "Nas curvas, a ciclo
faixa simplesmente morre. Não
tem continuação e as calçadas
não são rebaixadas. Somos obri

gados a ir pelas ruas", afirmou.

LARGURAS DA CICLOFAIXA EM ALGUNS PONTOS DA RUA EPITÁCIO PESSOA

ALTURA DO N° 1.500

O,70m
ACESSO AO RAU •
O,60m �oa
. ��;
�<�

o meUtor para a rua

seria instalar um
corredor de ônibus no·

local da ciclofaixa.

Márcio Ribas,
gerent� de T.rânsito

,Ir" ,lt'IIIIlI,III'II"ltllll

EM FRENTE DA

PIZZARIA ITALIANA

1,OOm
•• EM FRENTE DA

... MARLlAN CONTABILIDADE
R. Pre$ .c- O SOm

<.Op,
'

.oe •��

EM FRENTE AO

ARRIBA MEXICAN BAR

1,05m
•" �

'�Il'-!� INíCIO

:.e!I, 1,30m
.,() ..&.t;

.r�

Os motoristas já
estacionam nas faixas ...
Mais uma vez olharam

apenas o lado deles.

Gabriel Diniz,
ciclista

. . ., ,i 'i ij

,
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÍTICA I 6 I SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2012
www.ocpcnliue.eom.n-

� it d '1

Agora as férias estão naberlinda
Com paralisação
do processo de

transição, liberação
do período de

recesso da Prefeitura

está comprometida

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Com a determinação do se

cretário de Administração
de Jaraguá do Sul, Ivo Konell, em
interromper o processo de tran

sição de governo até que o Le

gislativo antecipe o retorno de

R$ 1,65 milhão para o Executivo

até o dia20 de dezembro, os ser
vidores públicos correm o risco

de ficarem sem férias em janei
ro do ano que vem. A solicita-

- ção para a emissão dos recibos

de férias foi feita pela comissão

de transição do prefeito eleito,
Dieter Janssen (PP), na última

ARQUIVOOCP

Ij/fjRESSÁO Konell disse que a paralis�ão da
transição é a única 'arma' para conseguir a verba

quarta-feira. Com o processo
de mudança de governo parado,
não há confirmação para a libe

ração do período de recesso dos
servidores concursados.

O presidente da comissão

de transição da atual adminis-

tração, o controlador Mario

Lemke, respondeu ontem à so

licitação de férias dizendo que
a liberação dos recibos estaria

condicionada à liberação ante

cipada das sobras do orçamen
to da Câmara para o Executivo.

A posição do presidente da Câmara

Alves não vai antecipara devolução
I

O presidente da Câmara de
Vereadores Francisco Alves (PT)
afirmou não achar necessário

antecipar a devolução do paga
mento. '� lei diz que podemos
repassar o dinheiro até o dia 31

de dezembro", justificou. Porém,
Alves afirmou que pretende con
versar com os demais vereadores

para discutir se antecipa ou não a

liberação. O secretário de Admi

nistração, Ivo Konell, quer sugerir

àCâmara a data de 20 de dezem
bro para a restituição das sobras.

O presidente da comissão de

transição da atual administração,
Mario Lemke, disse que enviou

oficialmente um comunicado ao

presidente da Câmara, Francis
co Alves (PT), pedindo a realiza

ção de uma reunião para tentar

resolver o impasse da liberação
dos recursos do Legislativo para
o Executivo, mas até o início da

tarde de ontem não havia obtido

resposta. "Nós desconhecemos o
motivo para que o dinheiro não

seja liberado antes", disse Lemke.
Para o vereador Jean Leut

precht (PCdoB), o normal e

correto seria devolver as sobras

apenas no final de dezembro.

"Se estão pedindo antes é por

que não souberam administrar

as contas, gastarammais do que
deveriam", criticou Leutprecht.

"Não me sinto nada bem

(com a situação). Como cida

dão eu queria dar andamen

to aos trabalhos de transição,
porque ainda faltamuita coisa',
afirmou Lemke. Ele destacou

que o impasse é de responsa
bilidade da Câmara e não seria

culpa das comissões de transi
ção. "Embora muitas contas já
tenham sido pagas, o dinheiro

(da Câmara) é necessário para
o pagamento de fornecedores

e até para novas obrigações que
surgem no final do ano", expli
cou o controlador.

A equipe do futuro governo

pediu que a atual gestão conce
desse férias para os servidores

de todas as secretarias e autar

quias do dia 2 a 22 de janeiro.
"Se eles (atual administração)
não atenderem a esse pedido,
os servidores vão ter que retor

nar para a Prefeitura a partir do
dia 2 de janeiro", prevê o inte

grante da transição do futuro

governo, Ademir Izidoro,

Razões da

devolução
o dinheiro que o Execu

tivo solícita - R$1,65milhão
- é uma parte do total de R$
3,5 milhões que estavam

previstos no orçamento da
Casaparao ano de2012,mas

quenão foiutilizado. Ele será
usado para pagar dívidas
com fornecedores. Por direi

to, o Legislativo de Jaraguá
do Sul pode receber até 6%

do total do orçamento pre
visto para todo o município.
Neste ano, o orçamento

para a Câmara foi de R$ 10

milhões. Quando há sobras,
o dinheiro deve ser restituí

do para o Executivo até o úl
timo dia do mês de dezem

bro, e omontantepoderá ser
utilizado pela Prefeitura ou

destinado a entidades, exce
to em anos eleitorais.

o que diz o prefeito eleito

Pedidos serão feitos

Nomes confirmados
• Diretoria de.Comunica�ão • Elias Raasch

(sem partido)
• Instituto de Seguridade do Servidor Municipal
(Issem) - Ruy Lessmann (PDT)

• Funda�ão de Esportes· Jean Leutprecht (PCdoB)
• Secretaria de Gestão e Finan�as • Sérgio
Kuchenbecker (sem partido)

• Secretaria de Urbanismo e Mobilidade·
Ronis Bosse (sem partido)

• Secretaria de Saúde - Ademar Possamai (DEM)

Mesmo com a decisão do
secretário de Administração Ivo

Konell de paralisar a transição,
o prefeito eleito Dieter Janssen
disse que as solicitações de infor
mação continuarão a ser feitas à
atual gestão. "Estamos fazendo
nosso trabalho, se o Ivo (Konell)
quiser ajudar, agradecemos. Se

não, os trabalhos seguirão inter
rompidos", declarou Janssen.

Com a paralisação desse pro-

cesso, alguns procedimentos de

busca de informações para tomar
conhecimento da situação dos

projetos do Executivo estão pre

judicados. Segundo o integrante
da comissão de transição do fu

turo governo, Ademir Izidoro, até
omomento nenhumadas funda

ções foi visitada pela comissão e

ainda faltam dados de algumas
secretarias, corno de Planeja
mento e Social.

Nova administração
, Definição do futuro secretariado ficapara dezembro

: ,

Estava previsto para ser anun
ciado hoje o nome dos titulares

dos cargos do primeiro escalão
do novo governo de Jaraguá do

Sul. Contudo, segundo o prefeito
eleito Dieter Janssen (PP), a inde

finição nos nomes para as secre

tarias de Educação e Infraestru
tura e Desenvolvimento e a sua

ausência na cidade durante esta

semana - devido a um curso de

formação em São Paulo - atrasa

ram a divulgação do quadro.
"Queremos definir (os no

mes) na metade de dezembro,

por volta do dia 15", afirmou
Janssen. Até o momento, foram
confirmados os nomes de três

secretarias, do total de sete, uma
diretoria, do total de duas pre
vistas e duas autarquias, de um
total de sete. Conforme publi
cado na coluna Plenário desta

quarta - feira, o promotor daVara
\

da Família, Aristeu Xenofontes

Lenzi, foi convidado para ficar

à frente da Procuradoria, mas

declinou a proposta momenta
neamente por ter prioridades
pessoais noMinistério Público.

Costa, Rogério Luiz Kumlehn e .Paulo Floriani (PP)
• Procuradoria - Fernanda Klitzke (PT)
• Codeias - Justino da Luz (PT), Riolando Petry (PT)
• Samae - Ademir Izidoro (PP)
• Funda�ão Cúltural- Marcelo Heinz Prochnow

(PP), Leone Silva (PT) e Natália Petry (PMDB)
• Secretaria de Educa�ão - Natália Petry (PMDB)

e Antônio Marcos da Silva (Déga) (PMDB)
• Secretaria de Desenvolvimento Social -

Emanuela Wolf (PMDB) e Natália Petry (PMDB)

Nomes cotados
• Secretaria de Governo - Fernanda Klitzke

(PT) e Ademir Izidoro (PP)
• Diretoria de Defesa Civil- Maicon da

Pastas ainda sem indicações divulgadas
• Diretoria de Controladoria, Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente (Fujamo),
Instituto de Pesquisa e Planejamento (Ipplan) e

Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento.

, .
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Os' secretários
o prefeito eleito de

, Guaramírím, Lauro Frõhlích
(PSD) e o vice-prefeito
eleito, PâuloVeloso (PSDB),

,r

marcaram para o dia4de

dezembro, terça-feira, às
9li30, no Restaurante Represa

' ,

(BR-280, fundos do Posto,
. Rudnick), uma coletiva de
imprensa para fazer o anúncio

,

oficial e apresentação da
equipe de secretários.

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

Aprovado o orçamento
para o ano que vem

OS vereadores de Jaraguá do Sul

aprovaram por unanimidade, no fi
nal da tarde de ontem, o orçamento do

município, que será de R$ 514.8891287

para o próximo ano. O projeto referen

dado pelos parlamentares foi o original
que veio do Executivo, sem nenhuma

emenda, a pedido do prefeito eleito Díe
ter Janssen (PP).

O vereador Justino Pereira da Luz (PT)
confirmou que havia a intenção de incluir
emendas ao projeto, mas que em conver

sa com o prefeito e více-prefeito eleitos

acatou a sugestão de não fazer os aditivos.
"O futuro prefeito afirmou, que se houver

necessidade, a administração fará o re

manejamento conforme o que foi com

binado com a comunidade", explicou. O
compromisso ao qual o parlamentar se

refere é a promessa feita aos moradores

Prestação
! de confas'

'

Vontade ele
trabalhar
O tenente coronel

aposentado, Rogério
Luiz Kumlehn, admite

que foi procurado pela
futura gestão para
assumir um cargo na

nova administração.
"Disponibilização para
o trabalho a gente tem",
disse. Kumlehn diz que
o convite é uma forma
de reconhecimento
e valorização pelos
trabalhos prestados.
O ex-tenente coronel

é cotado para assumir
um posto naDefesa
Civil ou no Departamento
de Trânsito.

Comemoração de,
encerramento

Vários partidos já têm as

, datas de encerramento do
ano agendadas.Para uns é, "/i, ii

o momento de comemorar,
para outros nem tanto. O

PT fará confratemízação
no dia 9 de dezembro, um

domingo, ao mêío-día. Ja o
PSDB egendouparaa di$110
.de deze,mbro, às 19h30, no

" 'i
..

"

'W" I j' .1 r '!./,

. Ieep Clube de Iafaguã do Sul.' Hospital
São José
A pedido do presidente do

Legislativo, Francisco Alves
(PT), os representantes do

hospital São José, Paulo
Mattos e'Maurício José
Souto Maior, participaram
na sessão de ontem para

explanar sobre a situação
do atendimento no Pronto

Socorro, número de

pessoas atendidas e valor
dos investimentos.

Naeçljção,qe28 de
! -I"','

novembro, foi publicado
, '"que o'SêminátioRegibriál
.para Novos .Gestoresfoj
realizado pelaAssociação
dos'Vereaêlores aoVále do

'

! Itapocu (Avevi), ma�"na '

verdade a atividade foi uma
•. " (.

' i

promoção daAssociação
dosMünicípios doVale

I do Itapocu (Amvali);

do bairro Estrada Nova logo após o perí
odo eleitoral: a construção do campo de

futebol e uma creche para o bairro.

Do total do orçamento para o próxi
mo ano, R$ 11 milhões ficarão com o Le

gislativo. O Executivo ficará com cerca

de R$ 503 milhões. Destes, as secretarias

que terão os maiores orçamentos são a

Educação, com R$ 113 milhões, e a Saú

de, com R$ 268 milhões,

Agora caberá ao futuro governo fa

zer os ajustes necessários ao orçamento
para atender as mudanças administrati
vas. Dieter Ianssen terá a missão de re

manejar os recursos para as secretarias

que farão parte da nova gestão. São R$
514 milhões que representam o sonho

de 150 mil habitantes que querem me
lhorias no transporte coletivo, na saúde,
educação e mobilidade urbana.

R$ 100 milhões
Foi aprovado ontem o orçamento
do município de Jaraguá do Sul

para 2013, com a estimativa

de aproximadamente R$ 514
milhões. Com isso, o prefeito
eleito Dieter Janssen (PP) terá

..

em torno de R$ 100 milhões para
direcionar via decreto. Este valor

se refere aos 20% estipulados
pela legislação, que podem
ser remanejados em casos de

urgência e emergência.

Câmara de

Jaraguá
No encontro entre os vereadores

eleitos pelo PT, PMDB e PP com

o prefeito eleito Dieter Janssen
(PP), na última quarta-feira à

noite, o tema da composição
da Mesa Diretora entrou na

pauta. Mas, por enquanto,
nãoexiste nada definido.

Crematório
liberado
Os vereadores aprovarampor
unanimidade na sessão de ontem à

noite, o projeto de lei 204/2012, que
institui o crematório nomunicípio.

JEANRUDOLF/14°BPM

AaAaecimento
O tenente coronel aposentado, Rogério Luiz Kumlehn (C) foi um dos homenageados

com o título de Amigo do 14° Batalhão da Polícia Militar de Jaraguá do Sul. A

cerimônia aconteceu ontem à noite na Scar e reuniu cerca de 200 policiais e pessoas

da comunidade. Na foto, Kumlehn, que já comandou do batalhão, está junto com o

atual comandante do 14° BPM, tenente-coronel José Luiz Gonçalves da Silveira (E), e o
comandante da 5a Região de Polícia Militar (Joinville), Cantalício Oliveira

Verbas para o

saneamento
Conforme o decreto presidencial 7217, de junho
de 2010, a partir do exercício financeiro de 2014, a
existência do PlanoMunicipal de Saneamento Básico
será condição para quemunicípios brasileiros tenham
acesso a recursos orçamentários do Governo Federal
destinados a_��.�Ç9� .Q.� saneamento: basíco. ! , ({

Saneamento

básico
o Plano Municipal de Saneamento

.

Básico agora é lei em Iaraguá do
Sul. O projeto foi construído através

de audiências públicas, conforme
determina a lei, e aprovado pela
Câmara deVereadores.

_, \ •• I
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls

Eine Kamera
in der·Hand

Mõchten Sie mal gern nach Deutschland reisen und
noch dazu einen Sprachkurs bekommen? Denn das
ist Ihre Chance. Bis zum 14. Dezember gibt's einen
Fotowettbewerb vom Goethe- Institut-Brasilien, woran
Sie teilnehmen kõnnen.
Deutschland ist in vielen Stãdten prãsent, vielleicht
nãher als man denkt. Sei es durch 'historische Gebãude,
Kunststücke, Schuleinrichtungen oder Persõnlichkciten.
Das Goethe- Institut - Brasilien kompiliert gerade solche
Stellen, um eine App für Smartphones zu entwickeln,
und Sie kõnnen Ihren Tipp geben. Entdecken Sie die
deutsche Kultur um sich, machen Sie ein Foto und
schicken Sie es mit einer Begründung, warum Sie es

ausgesucht haben. Die kreativsten Arbeiten gewinnen
eine Deutschlandreise und Sprachkurse.
Unter der Adresse finden Sie eine Fotogalerie und
weitere Infos: https:/ /www.facebook.com/goethebr .

aUM
Contabilidade
Consultoria Empresarial__.......·.é�'-r--�·�_-�
�,�

_�..� _

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
lia

Lunender �Z!�Z- -o
Grupo Lunel/i

Sonntags-Karaoke für alie
Etwas ganz toll und echt sehenswert in Berlin: Im
Mauerpark treffen sich jeden Sonntag unzãhlige
Musikbegeisterte beim Karaoke.Egal obman gut
singen kann oder nicht, Hauptsache istAttitüde zu
haben, oderMutwenigstens. Haare schütteln, Arme
nach oben reíísen, eine Break - Dance-Bewegung, und .

schon jubeln, applaudieren und grõlen die Leute
rundum imAmphitheater im BerlinerMauerpark
mit. Es ist die schon lange lustigste Karaoke-Feier.
Wenn die Sonne scheint, wird Ioe Hatchiban früher
oder spãter auftauchen. MitMikrofon in derHand
verwandelt er dasAmphitheater in Deutschlands
beste Freiluft - Karaoke-Party. Ieder bekommt seine

Chance. Und die Leutemachen sehr schnell deutlich,
wenn ihnen etwas nicht gefállt. Aberwie hat denn
alles angefangen? Ioe ist Fahrradkurier. Irgendwann
begann er, mit seinem umgebauten Fahrrad durch
Berlin zu fahren undwildfremde Leute zu spontanen
Prãsentationen zu überreden. Im Sommer 2009

probierte er es imMauerpark aus. Mehr und mehr
Leute schauten zu und machtenmit. Heutzutage
empfehlen Hostels und Jugendherbergen ihren
Gãsten die Show, und sie ist sogar in Reiseführern,
deshalb kommen oft über 1000 Leute dahin.
Ioe ist heute eine Touristenattraktion und
das letzte Lied ist auch immer von ihm.

Mach dich schlau
e Quengelware, - fi

Es sindWaren, Produkte, die in den Supermãrkten
in der Nãhe von den Kassen platziert sind, zu

. derenKaufbesonders Kunden angesprochen
werden, die mit kleinenKindem an derKasse
anstehen. quengeln: jemanden immerwieder
mit kleinenWÜllschen, K1agen ungeduldig zu
etwas drãngenGebrauch im Satz: "Typische
Quengelwaren sind Süísigkeiten, zum Beispiel
Kaugummis, Schokoriegel, Bonbons oder
Überraschungseíer," Oder .Ganz oft sind
Quengelwaren aufKinderaugenhõhe angebracht,
um kleinere Kinder ganz besonders anzulocken."

Deutsch ist einfach

EngUsh
Pardon? . Bitte?

Ple.ase. Bitie,;

Go ahead.. ·B:itte.

Hiere 'yBU gO ..

YOII're weJcome•

B:itte.

Not at alI. Bitte.

I sleptwith .your siste,r..
I me,ssed up .. Bul I still
love IGU. CaD w'e move

plst this?
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param de pintar na cabeça",
comentou.

Mas a ideia do evento foi
de Loreno Zatelli, que até

então, a pedido de Carreira,
guardava as produções do ar

tlsta no ateliê. O volume de

trabalhos, produzidos em di
ferentes linguagens, chamou
a atenção de Hagedorn, que
resolveu unir a exposição ao

lançamento do livro "Uma
Vida, Duas Almas", de Cecília
Zatelli. "Espero que isso possa
resgatar nele a volta para esse

tipo de trabalho", disse Zatelli.
Atualmente, Carreira tem

se dedicado à curadoria artís
tica e à produção literária. Seu
último lançamento foi o livro

"Tramas', escrito em parceria
com mais quatro autores. Já
trabalhou como professor de
História daArte, crítico de arte
e continua a dar vida a novos

projetos. "Muitas pessoas di
zem que gostariam de pintar,
mas não têm o dom. Eu acho
isso uma tremenda falta de

formação. Só é preciso von

tade de fazer, ter gosto e di

recionamento", avalia. Para o

artista, as produções de artes

visuais estão efervescendo na

cidade, tanto quanto a.músi
ca e o teatro. "Em um trabalho
recente, fiquei surpreso com

a presença de artistas jovens.
Eles sãomuito ativos e logo co
meçarão a aparecer", projetou.

Bárbara Elice

ma expo
sição com

pinturas a

óleo, a tinta

guache, pin
turas acríli

cas e instalação. Tem arte so

bre tela, sobre madeira, papel
ou Eucatex. Os temas variam,
mas todos retratam a perspec
tiva do artista sobre o ser hu
mano. No Atelier 507, no bair
ro Nova Brasília, a exposição
"Retrospectiva - 35 anos de
artes ...ou mais!" reúne as pro
duções de uma única pessoa:
Inacio Carreira. A abertura
acontece hoje, às 20h, e segue
até 7 de dezembro. A entrada
é gratuita.

O objetivo é mostrar à co
munidade. os trabalhos de
Carreira. Há obras produzidas
desde a década de 1970, até
2004. São expressões contem
porâneas, criadas em diferen
tes fases do artista, em dife
rentes lugares onde morou.

Conhecido na cena cultural
de Jaraguá do Sul, ele sempre
está envolvido em curadorias,
produções literárias e de artes
visuais. "Quero mostrar o que
fiz até agora. Provavelmente
não vou mais fazer isso, acho
que meu trabalho é mais con
ceitual agora.'As ideias não

oCORREIO 00 POVO SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2012

Artes visuais

Exposição sobre
33 anos de
t

· ,ar es ...ou mais.
Mostra faz retrospectiva dos trabalhos de Inacio Carreira

FOTOS FABIO MOREIRA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

,�,
r�

...

contato@poracaso.com @poraeaso

Vale reposicionar
A gente pede para o pessoal da Secretaria de Urbanismo
almoçar pelo Centro dia desses e aproveitar pra dar uma
pernada no calçadão, só para constatar um detalhe peculiar.
Vejam também os leitores, pelo menos 80% dos bancos do
mobiliário urbano estão posicionados em locais ao sol na

Marechal Deodoro, completamente afastados dos sombreiros

que as árvores históricas da via proporcionam. Umamexidinha
nas chumbadas não exige muito investimento, certo?

KELVYN CRISTIAN

Luan Lucas (E), Reverson de Souza e Lucas

Amaral, no sW1Set do ViIla Restaurante e

Choperia, no último domingo.....................................................................................................................................

Damos o toque com a antecedência, que é pra ninguém perder
a oportunidade: próxima quarta-feira, dia 5, começamais um

Mega Bazar Karlache. O evento vai até dia 15, abrindo entre 9h e

21h, com reposição diária de peças. O endereço fica no Jaraguá
Esquerdo: rua João Carlos Stein, 382 - próximo ao estádio do

Juventus. Para contato: 3274 0823.

Foo Fight'ers cover no LiviDg
Quebrando a rotina sertaneja, a organização do club The Living
traz para a noite de hoje um showzaço de rock inédito na

região. Quem sobe ao palco da casa é a banda blumenauense

The Chuk's, reponsável por um dos mais notórios tributos à

banda norte-americana Foo Fighters. A noite promete ser épica,
garanta reserva ligando já no telefone 3376 4822.

MAURÍCIO HERMANN

Só celebridades: Juliano

VeJigrzen recepciona a
palestrante e apresentadora
Laura Muller em seu

restaurante, o Madalena

Chopp & Cozinha. Entre suas

consultas no progTalDa Altas �

Horas, da Globo, asexéloga
esteve em Jaraguá do Sul,
para evento na Scar
..................................................................................

Domingo é dia
OVilla Restaurante e Choperia fixou na
agenda: agora todo domingo rola sunset
no point. Com start às 15h, a pedida é

um eletrônico de leve à beira da piscina
enquanto a tarde vai passando. O do
último domingo foi um sucesso, vale

ligar pára reserva de mesa: 3275 1277.

Contagem
•

regressiva
Faltam 25 dias para o Natal,
preparem-se que em uma semana

, começa a bater o desespero coletivo.
ERIC DE LIMA

Grande figura, Emerson Preto
marcando presença no Sam'bar,
o point mais movimentado dos j
domingos jaraguaenses
.....................................................................................

Em Massaranduba
A cena esquenta na cidade vizinha neste fim de

semana, com evento da Dubai e também Divino Club
marcados para o sábado, com atrações de primeira
para deixar a galera na indecisão. Confiram os detalhes
na agenda desta edição. O Divino Club traz Carlos

Fuse no comando do line. Já a Dubai chega com o

renomado live vocal Live Delu como atração principal.
DIEGO JARSCHEL

DJ Andre Heat e Ana Carla Bianchin em i
mais uma noite agitada embalada por
Hip Hop e House na The Way Club

,,'
............................................................................................................

• 22h - Ladies Free / Shaw com Thomas Riole e Levando um

liero t f)J Felipé'�<driailo / Elas fit€l� àté âS"oOh"
'

Local: London Pub 14730550065

• 22h - Pagonejo naUpper Ploor / Shaw comNicholas e

Matheus eGrupoAtitude / Elas free até as 23h30
Local:Upper Floor, em Guaramirim 147 9644 4767

Sábado 01/12
• 22h - Música aoVivo / Shaw com Kelvin
Local: Água Doce Cachaçaria 147 33718942

CONTATOS e ÇUTRASOPÇÕES: ArribaMexiamBar- 337,11160/CoofrariadoChulTcl5(O-32751449/ EspaçoOca- 3370 9160/ TheLivbt9Restaura�- 33764822 lLondon Pub- 3055 0065/.

�ÇariaAguaDóce�'33718942fUColená�3054085S/MadaJenllChopp�tOlJnha-30553059,lMovin9Úp�9966(;i691/MrBeef"96082166/PatuáM�t-a05S00641 '

RoamMusic &Arts- 9654 1373/Saaamentum Pub - 88321524 IlheWayOub- 8433 0083 /UpperFloor- 9915-2239/OivinoOub-9644-4767 lVillaRestauranteeChoperia
- 32751277
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UEDOHADOB
Doe brinquedo, doe alegri

.

Seu antig� brinquedo pode fa er uma criança feliz•••
Esta iniciativa tem por objetivo á arrecadação de brinquedos para a doação no a a ·

Para crianças, brinquedo não é só brinquedo ... é diversão, passatempo,
I

companhia e ainda ótimo estimulo à criatividade � inteligência!

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

Faça o Natal de uma criança mais feliz! II

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

() (�()llIII�I() I)() Il()\{-)
-

A vida acontece aqui.
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moagoncalves@netuno.com.brMoa GonçalvesJ
Aposentadoria
Aminha querida amiga e

funcionária pública Janete
Maria Planinscheck, depois de
25 anos de serviços prestados
para a comunidade, na área de
Recursos Humanos, colocou o

"burrinho" na sombra. Jovem
e com tudo em cima, vai curtir
o início da aposentadoria
batendo pernas emMiami. O
ex-marido Moa Garcia, o filhão
Thiago e o neto Bernardo
estão sorriso orelha, orelha.
Felicidades!

Cowboys
No próximo dia 13 de
dezembro rola na "humilde
residência" do meu querido
amigo Ivo Camarão, um grande
encontro de amigos e colegas
da imprensa para bebericar
e "comericar" em torno do
encerramento das atividades

esportivas do famoso grupo Os

Cowboys. Não perco por nada.

Epic Club
Na condição dos bambambãs
da noite jaraguaense Nando
Raboch e os irmãos Eduardo e

Rodrigo Fogaça, no próximo
dia 8 de dezembro, reúnem
novamente os "again" e as

mulheres mais bonitas e

bem nascidas da região, na
Epic Concept Club. Festerê

, que contará com o Projeto
Mash Up, movimentado pelos
tops Djs San Schwartz e Ber
Schwanka. Anotado!

Bom dia!

Hoje é sexta-feira, dia 30
de novembro, certamente

será um dia especial em nos

sas vidas, basta acreditarmos.
Acreditar que estamos mais
vivos do que nunca, que tudo
na vida passa e que existem
dois tempos: o dos Homens e o

de Deus. Mas não tenha medo

nunca, principalmente de vi
ver. Pense nisso! E vamos que
vamos! Como todo o fim de
semana a nossa agenda social
dos agitos festeiros e baladei
ros está imperdível.

.No pr6ximo"dia 9, um '

doftzingo, acontece no
Baependi o Encontro
Estadual de Fim deAno

.

doClubePeugeot. Quer
saber mais? Ligue 9125-
7465

Forasteiros
Na noite de quarta-feira, os
"papis" que levaram seus filhos

para curtir e tirar fotos da

decoração natalina, no Centro
da cidade, tiveram momentos

indigestos. Forasteiros,
maquiados de olheiros
de grandes agências de

, modelos, faziam abordagem
às crianças, sem o menor

constrangimento. Atitude que
irritou algumas famílias e caiu
nos ouvidos do colunista.

Lico Bar
Logo mais à noite, um dos
metros quadrados mais
concorridos de nossa jeneusse

'

doree, leia-se Lico Bar, tem
agito certo. O comando do som

da vez fica para o DJ Cabeça,
residente do Bali Hai, um dos

mais-aplaudidos de Santa
Catarina, que deverá arrebentar
a boca do balão. Anotem aí

darlings. Omulherio em grupo
ganha Smirnoff. De nada!

Paizão
O boa praça Carlos Soares, o
"Sola" e seu filho Carlos Filho
estão ansiosos para a chegada
do fim do ano. Pois seu filhão,
que estuda em São Paulo, irá
passar um tempo aqui com seu

amado pai, que mais parece
irmão. No programa, fim de
semana em BarraVelha.

LINDA Evelin Milnitz conferindo a Upper Floor

Buxixo
Nas últimas eleições três figuras da cidade desafiaram um'
"cacique americano"e apostaram alto o resultado para
prefeito. Levaram uma bucha das grandes. Se é que você me

entende. Entre os três, por enquanto, só um se coçou e pagou
a dívida. A treta vai longe. O bom disso é que o "cascalho" está
sendo doado para a galera "bebemorar" muito.

NAURBE Driéle Elizio, feliz da vida,
conferindo as baladas da moda

"Causando"
E aquelamorena de corpo
sarado que está causando
numa academia da cidade?
Os marmanjos já elegeram ela
a garota bumbum de 2012.

Quem manda ser gata.

1

ESPECIAL PARA BRUSQ!JE,
,;IfIA

GUA DO SUL E ]O! LLE ...

Linda
A linda e loira Sandra Luchini
está em Curitiba fazendo

especialização em sua área:

cosmetologia.Viajou ontem
à tarde e deve retornar no

próximo finde. A fofa curtiu,
quarta-feira, happyhour com
amigos na CachaçariaÁgua'
Doce. Ela arrasou nos óculos de

grife fashion!

PRESENÇA Ju Ponticelle abre sorrisão
para a coluna, nos corredores da London

Destaque
o Cheers Irish Pub, barzinho do

amigo Rafael Borges, em Corupá,
continua fazendo o maior
sucesso!

Niver do
Nilson
Não ousem esquecê-
lo: o dentista Nilson
Soares, figura do bem, é
o grande aniversariante
de hoje na cidade. '

Liguem! Ele vai adorar
saber que foi lembrado.
Parabéns! O meu

desejo é que você seja
plenamente feliz.

Pensando bem
"Bom mesmo é ir à luta com

determinação, abraçar a vida
com paixão, perder com classe
e vencer com ousadia. Pois o

_
triunfo pertence a quem se

atreve. É a possibilidade de
realizarmos sonhos 'que torna a

vida interessante."

Cuidado
Condutores de motos tem que ter
mais cuidado. É impressionante
o que acontece de acidentes
envolvendo esse tipo de veículo
em Jaraguá. É de se pensar!
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Crônica

Telefone sem fio
e sem vergonha

João Chiodini,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Albertina chega de surpresa na casa de

Raquel:
Albertina: ala-á ..

Raquel: Nossa, que surpresa! Você não
estava morando em São Paulo?
Albertina: Pois é, estava. Mas, não

gostei de ficar longe daminha família.
a Álvaro só tinha tempo pro trabalho,
aí decidi voltar pra cá.

Raquel: E o Álvaro largou o cargo dele
em São Paulo pra voltar pra cá?
Albertina: Não. Eu larguei ele. Rará
Raquel: Tá certa, amiga. O importante é
fazer aquilo que nos deixa feliz.
Albertina: Nem fale. Estou tão aliviada!

Foi amelhor coisa que eu fiz.

Raquel: Imagino. Mas, que bom te ver.

Você está ótima.

Raquel liga imediatamente para Paula:
Paula: Alô!?

Raquel: Paula? Nem te conto. Sabe

quem acabou de aparecer por aqui?
Paula: Ai, me fala de uma vez, menina!

Raquel: AAlbertina, mulher! E você
nem sabe da maior: a Álvaro deu um
pé na bunda nela.
Paula: Para tudo! Não acredito nisso!!

Raquel: Tô te falando. Ela tá abatida,
imagina, pobre coitada, sozinha em
São Paulo, sem a família.
Paula: Com certeza deve ter levado uma

porção de chifres do marido.

Raquel: Não quero julgar, mas foi
merecido, não é? Quis fazer a vida nas

costas do empresário.

Paula: Mas, você sabe, aquele cara não
valia nadamesmo. Nunca acreditei

naquela pose de bom moço.

Paula acaba sua conversa com Raquel e

Novelas
LADO II. LADO - GLOBO· 18R

Mário e Frederico discutem por causa de Diva. Sandra e Teresa che

gam com o bebê. Umberto confessa que ficou encantado com Catarina.

Fernando e Catarina ficam juntos. Teresa fica desconfortável com a emo

ção de Praxedes com o filho. Fernando revela a Catarina que é irmão

de Edgar. Melissa vê Fernando ir embora de sua casa e Catarina tenta

enganar a filha. Zé Maria fica desconfortável e deixa a casa de Isabel às

pressas. Esther e Albertinho passeiam juntos. Zé Maria afirma a Chico que
não pode ficar com Isabel. Constância se orgulha ao ver Elias e Carlota a

critica. Fernando diz estar apaixonado por Catarina e Umberto fica tenso.

Catarina afirma a Neusinha que fará com que Oswaldo publique o escân

dalo sobre Laura.

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO· 19R

Carolina recebe um presente de Felipe, e Vânia desconfia. Otávio de
cide conferir os cálculos de Felipe. Frô implica com Carolina. Nieta fala mal

de Ulisses e Zenon para Semíramis. Kiko testa seu experimento e Díno

se assusta. Nando pede para Zenon pegar o carro de Otávio na oficina.

Manoela diz a Juliana que Fábio a proibiu de trabalhar. Roberta provoca
Otávio. Kiko vai atrás de Nando. Carolina ajuda Otávio a entrar na sala de

Charlô. Semíramis se irrita ao ver Nenê na casa de Nieta. Juliana fica com

pena de Manoela. Roberta flagra Otávio na sala de Charlô. Roberta pede
para Nando ajudá-Ia com o seu carro. Juliana e Vânia fazem comentários

sobre Roberta. Juliana procura Fábio. Otávio tem uma ideia para ganhar a
aposta contra as mulheres. Zenon sequestra Carolina.

SIlLVE JORGE. GLOBO· 21R
Helô explica a Antônia que Jéssica sumiu e que seu contrato foi assi

nado pela empresa que ela representa. Lucimar vai à casa de Theo e dis

cute com Áurea. Isaurinha pede dinheiro para Leonor. Morena pede para
receber o adiantamento de seu suposto salário. Tamar sofre com o des

prezo de Sarila. Draco questiona Élcio sobre seu envolvimento com Érica.
Zyah vai com a família à casa de Sarila para falar do casamento. Bianca

chega à Capadócia. Morena entrega parte do seu dinheiro para Thompson
e descobre que Diva queria comprar sua casa. Zyah se surpreende ao ver

Biancà em sua caverna. Wanda entrega o passaporte para Morena.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
30/11
Adilson· Nasato

Alcione João Azevedo

Alexandre a. dos Santos

Almir Liesenberg
Aurea Mostowski Kirschen

Cesar J. Voelz

Dieter Bublitz

Diogo F. Dassi

Edeltraud D. Friedemann

Enedina P. Lustosa

Fabiana J. Girola

Fridalina Becker

liga namesma hora para Isabel:
Paula: Isa, você não sabe damaior.

Isabel: a que foi, Paula?
Paula: a Álvaro tá solteiro!
Isabel: Não brinca! a que aconteceu?

Paula: Fiquei sabendo que aAlbertina

pegou ele com outra! Na cama deles,
menina!
Isabel: Capaz! Sentei pra não cair, Paula!
Paula: Imagina a reação daAlbertina,
mulher!
Isabel: Nem imagino!
Paula: Dizem que os pais tiveram que
buscá-la em São Paulo e estão gastando
horrores com terapia!
Isabel: Deve estar arrasada.
Paula: Acho que aquela lá nunca mais
vai refazer a vida dela!

Albertina chega (de surpresa) na casa
de Isabel:
Albertina: ala-á.
Isabel: Albertina! Que surpresa! Nossa,
você está ótima!

Clique
animal

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um �

companheiro de estimação ntas páginas do 101
Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá �iióliíioijoiIL

Lindos gatinhos
esperam por um

lar amoroso.

Para adotar entre

em contato com

Simone através

do 9158-0561. São

sete fofuras que -

estão com 45 dias

Gerusa Becker

Irene Ittner Hartmann

Jaqueline Jardim
Jessica C. V. Mauricio Maski

Kátia C. Woeff

Maria B. G. Volz

Mario Isberner

Natanael F. Piazetzni

Patricia Spezia
Rosa M. C. Rodrigues da Silva
José A. Gascho

Otavio Demarchi

Giovane L. Dalpiaz
Cesar Ayala G. A. Vieira

Ladi S. B. dos Santos

Dorileia Hornburg limar Saplinski
Alan A. Rublo Sergio Greuer

Angelo ,9 ���?pmIlJ I I I i III í I i I 111i�9�irrPi ?PltfPf?rpn , ,

Horóscopo
(V1 ÁRIES

-

I· Deixe as pressões profissionais em
segundo plano, pormaiores que sejam os

conflitos. Faça de seu lar, um ambiente

agradável e aconchegante para receber
pessoas queridas. A dois, demonstre seus
sentimentos e ofereçamais carinho. Cor.
amarelo.

TOURO

Surpreenda as pessoas à sua volta, seja
no trabalho ou em casa. Talvez seja
necessário refletir sobre os seus pontos
de vistãpara terminar uma briga com
alguém de seu convívio. Tudo de bom no

amor. O clima é de muito romantismo!
Cor. amarelo.

J[
GÊMEOS
Trabalhos ligados ao público mais jovem
são os mais favorecidos. Cuidado com o

seu dinheiro: imprevistos podem surgir.
Aproxime-se e dê atenção aos seus
familiares. Com a pessoa amada, use e
abuse do romantismo nos momentos a

dois. Cor. verde.

i� f)õ
CÂNCER
É um excelente dia para dar a volta por

I cima e demonstrar toda sua força de

t� vontade. Com charme e simpatia, vai
conquistar o seu espaço. Se precisar

11 de apoio, conte pessoas próximas.
Demonstre seus sentimentos e envolva

,� sua cara-metade. Cor. azul.

�ól LEÃo
No trabalho, tarefas individuais são as

�
mais favorecidas. Em casa, é melhor

não interferir naquilo que não lhe diz
respeito. No amor, toda sua dedicação
será recompensada. Dê mais atenção à

.�
sua cara-metade e não vai se arrepender.

�ll}
Cor. azul-escuro.

VIRGEM
Permita-se relaxar ao lado de amigos e

�� familiares. Em casa, compartilhe bons

I
momentos. Se já tem um relacionamento

estável, um clima de romance só depende
de você. Se procura um amor, aproxime-

Ise de quem faz seu coração bater mais
forte. Cor. creme.

I� ..n. UBRA iI�� Busque oportunidades no trabalho. Fique
de olho em possibilidades de crescimento

para a sua carreira. Agradeça o apoio
de seus familiares e compartilhe a sua
alegria com eles. A dois, declare os seus
sentimentos e só tem a ganhar. Cor.
azul-claro.

PEIXES

H Faça o possível para interagir mais com
.

seus colegas de profissão. Terá prazer ao
se dedicar a um hobby ou passatempo.
Procure curtir a companhia do pessoal
de casa. Seu relacionamento afetivo será
marcado pelo romantismo, ap�veite!
Cor. laranja

ESCORPIÃO
Permita que os sonhos guiem suas ações
no trabalho. Implemente mudanças e
dê novos passos rumo ao seu sucesso.

Assuma suas responsabilidades perante
a família Neste momento, conte com
a pessoa amada para lhe dar suporte e
conselhos. Cor: preto:

SAGITÁRIO
Envolva-se nos projetos coletivos do seu
trabalho. Em casa, mantenha a palavra
e cumpra o combinado com os seus

parentes. Só pense em novas promessas

depois de cumprir as antigas. A paixão
conta com momentos de muita entrega e
calor! Cor. cinza

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Dê mais atenção aos seus colegas e não
aja com egoísmo no trabalho. Coloque a
sua família em primeiro lugar: o amor que
oferecer ao pessoal de casa vai retomar
em dobro.A dois,mostre sua temura
e cumplicidade para revigorar a união.
Cor. cinza.

""""""'" AQUÁRIO
""""""'" Dia de desafios no trabalho, mas com boa

chance de superação.A família deverá ser
a sua prioridade. Supra as necessidades
materiais e emocionais de seus parentes.
Se a coisa apertar, divida as suas respon
sabilidades com o par. Cor. laranja
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E nessa sexta é dia de rockna casamais

apimentada de Jaraguá do Sul.APatuá

Music traz para agitar a noite, diretamente
do Rock inRio Lisboa, os paulistanos da
banda Summer. Formada emmeados de

2010, a Summer é uma banda de pop/
punk paulistana. Os quatro músicos que
integram o projetomisturam de forma

arrojada os riffs trabalhados, com amelodia

pop, apresentando um rockmais despojado.
Paramuitos domeio (acho que todos) a
banda é classificada como "TEEN". E para
abrir a noite, quem sobe ao palco somos
nós! Rs. Isso mesmo, a Patifaria vai estar "on

stage" mandando ver os clássicos do rock
e composições próprias, esquentando a
noitada! Informações na fan page da Patuá,

no facebook, ou com o nosso grande
brother, promoter, Rodrigo Rasta!

Parece que foi ontem. Ao lado do Meu Boteco, sem grandes proporções,

surgia a Licoreria Bar. Era praticamente um balcão gigante, algumas mesas

e o alto astral do Neni (Cristiano Iunkes), Rolava domingo à tarde, com

um DJ mandando um house ...bem lounge. Amoçada criou a identidade

do bar. Criou-se um público fiel, que não trocava a Lico por nada (se não

tivesse nada em Balneário, rs). Mas o mais importante é que sabendo dessa

fidelidade do público, o Neni foi adequando o bar. Deixou a Lico à vontade,

fácil de entrar e tomar uma cerveja sem perceber que você está num bar.

Hoje, a Lico oferece várias atrações semanais e de vários gêneros. É rock,

samba-rock, híp-hop, house, e por aí vai. Só não toca sertanejo e pagode.
God bless. Não podemos deixar de citar também o giganteWagner,
o Blade, que traz amesma energia do Bruxo. Esse cara é o cara! E pra comemorar

esses sete anos, a Lico traz no dia 8 de dezembro, o show da banda Patifaria, que comemora um ano de

existência. Exatamente no dia 8 de dezembro do ano passado a banda estreava na Lico em uma

super festa! Que venham mais duzentos anos para a Lico, o bar que incentivou amaioria dos

músicos de Iaraguá e que fez algumas das melhores festas que rolaram em 2012!

\
\

\

CABANACULT

Agenda
�----==-�-
./ HOJE
.SUMMER+PATIF�-�------
PatUáMusie - 23h

---+--./-� -��
--

-:VINI EDUDU AÇUST!_CO
. -

viUaChoPeria - 22h

• VLADV - Lieo Bar - 23h

Quem gosta de LedZeppelin, Deep Purple,
Rush, Iethro Tull e Black Sabbath não pode
deixar de conferir a bandaVLADV (pronuncia-se
VladQuinto), na Lico Bar. O show faz parte das

'

comemorações de 7 anos da casamais "ranch

style" da city. Com várias composições de alto

nível a banda promete trazer de volta o clima que

rolava na época daChoperia 115 do nosso grande
amigo César. Convide seus amigos e venha pronto
para curtir 3 caras detonando uma

sonzeira! Mais

informações na fanpage da Lico no facebook ou
com o Bruxo, no telefone 9908-6555.

'".'4.-..
�

.. �

····I�;
���

•

ALoja Center Som, domeu amigo�
Schütz, sempre um passo a frente, trouxe no
dia 28, o ônibus da Tagima, marca nacional de
instrumentos musicais, que estacionou em frente à

sua loja, no Calçadão. O Cabana Cult esteve no local

e conferiu todas as novidades de guitarras, baixos
e violões que aTagima possui em seu catálogo.
Têm instrumentos para todos os gostos e bolsos.

Nacionalmente falando, aTagima estámuito a

frente das outras marcas, pois além de bonitos os

instrumentos tem qualidade e vários profissionais
do ramo, que há algum tempo só tocavam com

instrumentos importados, usam no seu dia a dia.

O mais legal dessa história é a iniciativa do Paulo
.

de trazer esse ônibus que é praticamente uma loja
móvel. Quer ver o vídeo que fizemos no ônibus,
acesse www.cabanacult.blogspot.com e confira!

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? En�ão mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou pauJ.icocabana@gmail.com
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Por luciana
Nasse Krepsky.
nutricionista
CRN/SC 0095

o sal é importante para
nosso organismo, pois ajuda
no funcionamento de alguns
órgãos. O sódio (Na) é um ele
mento químico abundante na

natureza e quando unido ao

cloro (outro elemento quími
co) forma o cloreto de sódio

(NaCl). Esta união foma o sal
de cozinha.

O sódio é essencial para a

vida e desempenha um papel
fundamental no metabolismo

celular, permitindo a absorção
de nutrientes, a transmissão

dos impulsos nervosos através

do mecanismo da bomba de
sódio e potássio e a regulação
da osmolaridade e por con

sequência a quantidade de lí

quidos que ficam dentro e fora
das células. Como um mineral

que o organismo não consegue
produzir em si, é essencial para
obter através da dieta, mas

muito fácil de cobrir, pois o só

dio, além de oferecer sabor aos
alimentos é um conservante

natural, e por isso muito abun
dante nos alimentos prontos.
O consumo excessivo de sódio,
principalmente do sal de co

zinha, pode trazer prejuízos à

saúde, como o desenvolvimen
to da hipertensão arterial e do
enças cardiovasculares, renais
e outras.

Você é destas pessoas que
gosta de tudo bem' salgado?
Leva sempre o saleiro para
mesa para colocar mais um

pouquinho nas saladas? Então
com certeza é um "salcoóla
tra". Cuidado! Você é um forte

canditado a ter problemas com
sua saúde. Mas se você gosta
de sentir sabor nos alimentos
há uma saída, substitua o sal

por temperos naturais e com

pare nas embalagens dos ali
mentos industrializados o teor

de sódio.

Segundo o IBGE, o brasi
leiro consome atualmente 12

gramas diárias de sal. Isto re

presenta mais que o dobro do
recomendado pela Organiza
ção Mundial de Saúde, que é
menos de 5 gramas por pessoa.
Então mude esta realidade e

use e abuse dos temperos na

turais' pois eles, além de deixar
a comida mais gostosa, pos
suem ação terapêutica para a

saúde. Exemplo disto vemos

nos alimentos citados ao lado.

Amiga Secreta está aqui!

Rasteiras de praia
Raphaella Boo% -

R$ 46,90 a prazo
ou RS 42,20 a vista

Rasteiras de praia
Luz da Lua'

R$ 50,90 ii prazo
ou RS 45,80 a vista

�AChapéu de praia - R$ 59.90
.

Bolsa de praia � R$ 49,90
Rasteira trançada Raphaella 800% -

��- ..Adl"'''''..R$ 89,90 a prazo ou R$ 80,90 à vista

contato@carolladuarte.com.br
Rua José Albus, 80 - sala 31 Centro 1 Jaraguá do Sul

(rua em frente ao Posto de Saúde da Reinaldo)
carolladu·arte.com.br I facebook.comlcaroltaduarte

Salsa
Rica em vitamina C e sais minerais. Tem ação calmante e diuré

tica. Contribui para um menor acúmulo de líquidos no corpo. Boa
para saladas, peixes, legumes, chás e sucos.

Alecrim
Tem ação diurética e digestiva. Ajuda a regular a pressão arterial,
é antimicrobiano e cicatrizante,melhora amemória e disposição
e além disso é detoxificante. Fica muito bom em carnes bovinas e

suínas e em chás e sucos.

Orégano
É digestivo, diurético e antiespasmódico, ou seja, diminui có

licas e gases. Fica bom em pizzas, carne suína, batatas e alguns
pães.

Manjerona
Tem ação antisséptica, broncodilatadora, expectorante e di

gestiva. Boa para temperar carne de boi, galinha, peixes, molhos
de tomate.

Cebolinha
Tem bom teor de cálcio e fósforo que ajudam na formação de

ossos e dentes. Além de possuir niacina, que estimula o apetite.
Combina commolhos, arroz, saladas, peixes e aves.

Tomilho

Ajuda a combater a insônia. Tem propriedades expectorantes e

antissépticas. Reduz dores musculares e pode ser consumido jun
to com outros temperos, em sopas, carnes, aves e peixes.

Sálvia
Melhora o hálito, tem ação antioxidante e é boa para atenuar

sintomas na fase damenopausa. Pode ser consumida em chás, su
cos' saladas e em carne suína, de frango, carneiró e vitela.

louro
É digestivo e anti-inflamatório. Possui também ação adstrigen

te. Utilizar em feijões, sopas, arroz e refogados.

Coentro
É digestivo e calmante. Combina em saladas, refogados, car

nes, frango, peixes, camarão e ,em chás.

Hortelã
Melhora o hálito, é expectorante e broncodilatador, ajuda a au

mentar o fluxo da bile e aumenta a digestibilidade de gorduras. É
importante também para diminuir os fogachos típicos na meno
pausa. Pode ser consumida na forma de chás, sucos e em saladas

e bolinhos.

Enfim poderíamos citar muito mais. Porém, o importante é

você começar amudar seus hábitos alimentares, pois seu paladar
se adapta a todos os gostos, só depende do que você quer para seu
futuro!Valorize sua vida!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.Iinale bell

Decorando a casa para o Nalal
Quando o final do ano se aproxima, o espírito natalino contagia as pessoas, ganha as ruas

e também os lares. A decoração natalina pode ser simples, sofisticada, tradicional ou mais

moderna, mas o importante mesmo é levar para dentro de casa toda a alegria que a época
transmite. Existem inúmeras ideias de como decorar a casa para o Natal. Confira algumas
sugestões de decoração e enfeites para para deixar sua casa no clima das festas de final de ano.

o primeiro. passo é escolher o tipo branco, verde com pontos brancos que
de decoração que você pretende fazer, imitam neve sobre os galhos. Tem até ár

o modelo de árvore e as cores que serão vare de Natal rosa.
utilizadas. Vale abusar do verde e do ver- Para quem quer fugir do tradicional

melho, que são as cores natalinas típicas, e dar visual mais sofisticado para a de

mas também dá para apostar nas tendên- coração, a dica é substituir o vermelho

cias de cores. É isso mesmo. Até os arti - por tons de rosa, roxo e lilás. O brilho da

gos natalinos vêm se renovando e trazem decoração continua presente, através do

novidades em tendências para deixar a dourado ou do prata, que fica lindo com

casa linda para a comemoração mais es- binado com as cores que estão namoda.

perada do ano. São as árvores coloridas e Quanto a�'s enfeites natalinos, você

combinações de cores diferenciadas nos pode optar por alguns específicos ou

enfeites. Os pinheirinhos artificiais verdes _ misturar enfeites de todos os tipos, mas
agora dividem espaço com as versões em em pequenas quantidades. Bolas, sinos,

�flamos
PREPARANDO
a chegada do

CASA DI DÉtLIA
Decoração & Presentes

47 3371-6859
facebook ..com/casadidelia

R.Ângelo Schiochet, 3.15· Centro> Jaraguá do Sul • se

laços, bonecos de Papai Noel, botinhas e

caixinhas de presente estão entre as op
çõesmais conhecidas.

O acabamento da decoração da ár

vore de Natal fica por conta do enfeite

que deve ocupar o topo - pode ser uma

estrela ou um laço grande e volumoso.
Para complementar a decoração da casa,

use velas. As velas são um elemento es

sencial, pois simbolizam o brilho e a luz
das festas de Natal e criam um ambiente
de aconchego. Não se esqueça de reser

var algumas decorações para a mesa da
ceia natalina. São diversas as opções no

*'1
...

1

mercado, inclusive de louças. Na porta, a
guirlanda anuncia que naquela casa já se

iniciou a temporada de festas e recebe os

familiares e visitantes com votos de boa
saúde. O presépio também é um dos ele
mentos que fazem parte das comemo

rações natalinas e o ideal é montá-lo em

um lugar que possa ser visto facilmente.
Peça a ajuda da família, das crianças e

escolha um estilo para decorar a casa para
o Natal. Além das sugestões para deixar
a casa bonita, a principal dica é criar um
ambiente mágico para celebrar o Natal ao
lado de pessoas queridas.
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São Francisco do Sul Florianópolis
Nublado Geada • Preamar • Preamar

Previsão de ventos para hoje em Jarag'Uá
• 3hll: 1,6m • 6h19: 0,5m
• 16h08: 1,7m .14h17: 1,3m

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

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

• 6h Leste-Nordeste 6km/h 94 '. NOVA 13/11
Tábua

• 20h39: Om • 20h41:0m

• 9h Leste-Nordeste 6km/h 93
das marés !tajaí Imbituba

• Preamar • Preamar

• 12h Leste-Nordeste 10km/h 70 '. CRESCENTE 20/11
• 1h53: 1,lm • 2h06: 0,6m

• 15h Leste-Nordeste 13km/h 55
Omm • 14h02: 1,lm • 12h15: 0,6m

0% • Baixamar • Baixamar

• 18h Leste-Nordeste 15km/h 55
de possibilidade CHEIA 28/11

• 6h16: 0,4m • 7h41: 0,3m

• 21 h Leste-Nordeste 12km/h 69 de chuva,
• 20h34:0m • 19h23: Om

Apenas chuva
Isolada na sexta

Tempo nublado com
poucas aberturas de sol.
Calor em todas as regiões,
com possibilidade de

pancadas de chuva entre
a tarde e noite no Oeste,
Meio Oeste, Planalto Sul e
Litoral Sul devido ao calor
e aproximação de uma
frente fria. Sábado a frente
fria avança provocando
aumento de nebulosidade
e chuva com trovoadas.

i 411
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
A Origem dos Guardiões - Dub. - 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21 :30
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfali - Leg, - 14:20
• Ted - Leq, -16:50,19:00,21:10

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
ara
c.>
=
-

O
Cf.)

Iavras ruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul

e Regiã,o

Cuidado!
r Índice UV alto

/
�l ,1"

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 30°C

"

1, I�:::W()I(� 6,

" 8°
Ji J"

DOMINGO

MíN: 21°C
MÁX: 32°C

� 1f""

SEGUNDA

MíN: 19°C
MÁX: 31°C

1. Marca japonesa de equipamentos fotográficos e fil
madoras / As iniciais do construtor do 14-Bis

2. Conjunto dos óvulos fecundados de um peixe I O

polegar do pé
3. Saliência
4. Uma baleia domesticável, usada em apresentações

em grandes parques de diversão I O ator norte

-americano Ri'chard, de "Atraídos pelo Crime"
5. Recipiente de vidro cilíndrico, de diversos volumes,

usado em operações de laboratório
6. Peça de materiais diversos, delgada, roliça e 100- �

ga, usada em pescarias / O ator norte-americano 1----__--+-_ _+_-__--+---_---;_-+-__ I
Oillon, de "Crash - No Limite" i' iI.

7. Ter novamente a posse
__.....__-_-_,.,...--t---_---ti"'--_-........ j

8. O sobrenome dos marechais Deodoro e Hermes 8 �

9. O nome do ditador alemão, nascido na Áustria. Hi-
---1------+-------------1 �

tler (1889-1945), fundador e líder do Partido Na- 9 1----+-_+----+-_-+----+_B_I-+---+_-t----4!
zista I (Matem.) Símbolo do logaritmo J

10. Catalogar I Sigla do Tocantins 10 05

�--I-------------------------I�

11. Precioso líquido usado em todo o mundo
11 _ I12. Fundação Nacional de Saúde / Primeiras noções Q:

""

de qualquer ciência �
12 �

13. Uma contração gramatical muito comum I Sub- :1'
meter a apreciação. '13 1;l

..___. --'- _._ ...___......_
' 1S

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. Grupo de pessoas que cantam juntas! (Fam.) Con

fusão
2. fazer constar ao pé de um registro todas as ocor

rências que, por qualquer modo, o alterem I Me
recedor

3. Vir à vida I Automóvel fabricado pela Ford
4. Pequeno aparelho usado para perfurar e retirar o

objeto que tapa as garrafas de vinho
5. (Pop,) Senhora / Irritar
6. Bracelete com que os policiais prendem os pulsos

dos detidos I (Fig.) Quem cumpre mecanicamente
as ordens recebidas

1. Suscetível de mudar de estado / Código de Endere

çamento Postal
8. Transpiração / Pequeno avião, próprio para treina

mento ou para trajetos curtos
9. As pontas do, .. durex i Avaria, dano I A segunda

desinência verbal.

1, 2 5 15, 7 8 9

1

r�
L

4

5

c:;
,)

'13 'oÕe.ltS:I
'xa '6 'o�al-o:Ja! lons 'B iH) 'IBII?JaJIV 'i 'QqoH 'Sl<walilV '9 Jt!Pf!jU3 'l!ljN 'ç
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Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

==b::=:.:' Aautorrealização inicia com o sonho
Uma grande existência

sempre começa com um

grande sonho. Todo ser huma

no tem dois tipos de visão: o

sentido da visão e a visão do

desejo. O sentido da visão nos

aponta os objetos à nossa volta,
tais como imagens de árvores,

pessoas, prédios, montanhas,
lagos, estrelas etc. O sentido da
visão é físico.

A visão do desejo é diferen

te da visão física. É o poder de
enxergar não o que existe, mas
o que pode vir a existir, quando
associado à inteligência huma -

na. A visão do desejo é o poder
de sonhar. É o poder de formar
imagens do futuro; a casa que
desejamos, o relacionamento

familiar a que aspiramos, a ren
da familiar com a qual sempre
sonhamos, as férias, ou a rique
za que alcançaremos em algum
ponto do tempo.

Enquanto o sentido da visão
faz com que as pessoas possam,
claramente, discernir objetos,
edifícios, rios, entre outros, na
visão do desejo, as pessoas di
ferem muito umas das outras

em relação às imagens mentais
do que ainda não é real ou pal
pável. A maioria das pessoas
"enxerga" o futuro repleto de
adversidade. Já os sonhado
res, que vislumbram o sucesso,
veem um futuro pleno de de
safios. O trabalho para eles é o

passaporte para a promoção, o

prestígio e altas remunerações.
Amaneira pela qual usamos

nossa visão de desejo determi
na se vamos passar nossos dias
a perder ou a ganhar. Cada um
de nós tem o poder de fazer
dessa vida um inferno ou céu,
dependendo de como preferi
mos sonhar. Quando o ato de
sonhar é apoiado por um plano
de ação, com o fim de produzir
resultados, com certeza, trans
formará seus sonhos em reali

zações positivas e palpáveis.
Há pessoas vencedoras,

que são os sonhadores atuan

tes' pois trabalham com afinco

para transformar seus sonhos.

Há, também, os que são eter

namente críticos, incapazes de

REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL- F.'iTADODE SANTACATI\RINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim - CHRISTAINGE HlLLEWAGNER,

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

Horário de Iuncíonamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTlMAÇÃO

Saibamtodos quevirem 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 possibilida
de de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo,
ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato
de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua
localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunscríção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a
intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 clc 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 38603 Sacado: ANDREIA RUON CPF: 834.753.899-91 Endereço: Rua Ervino
Hanemann nO 201, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: SHOCKFORCE INDUSTRIA
COMERCIO E MAN1ITENCAO DE PRODUTOS ElEfRO-ACUSllCOS IIDA - ME CNPJ:
13.872.582/0001-48Número doTítulo: 00000001198Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 13/11/2012 Valor: 390,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$
15,00

Protocolo: 38552 Sacado: ANG ADRI FACCAO ITDA - ME CNPJ: 11.777.76910001-37

Endereço: Rua 060, loteamento Tamowski nO 270, Guarani Mirim, 89108-000, Massa
randuba Cedente: HDW COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA IIDA - ME CNPJ:
14.638.808/0001-03 Número do Título: 111177 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 10111/2012 Valor: 61,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 50,76, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 38530 Sacado:ANTONIODOS SANTOS FILHO CPF: 540.420.979-87 Endereço:
RuaBenjamin Gírardi nO 585, RioBranco, 89270-000, GuaramirimCedente: FABlANAREGI
NA COELHO - ME CNPJ: 02.898.337/0001-93 Número do Título: NF 2731/01 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM DataVencimento: 1511112012 Valor: 182,00 liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38595 Sacado: AUREA DE OliVEIRA BORBA ME CNPJ: 81.609.208/0001-04
Endereço: Rua Herrninio Stringari n° 1483, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente:
AMERlCA MADEIRAS IIDAME CNPJ: 12.120.167/0001-75 Número do Título: 000767/01
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 19111/2012 Valor: 480,00 liquidação após a
intimação: R$l1,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38526 Sacado: CLAUDINElWAITRlCH CPF: 812.457.509-68 Endereço: Rua
Herminio Stringari nO sino, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: CCR ETIQUETAS
IIDA EPP CNPJ: 01.294.796/0001-03 Número do Título: 001012/02 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARA
MIRlM DataVencimento: 12111/2012 Valor: 769,00 liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38467 Sacado: CRlSllANOANTONIO DE SOUZA CPF: 015.268.709-24 Endere

ço: RuaJoão Pereira lima nO sino, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente:EDITDlARlODO
VALE IIDACNP]: 11.797,601/0001-93 Número doTítulo: 0003822Espécie:Duplicata deVen
da Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 11111/2012
Valor: 100,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 38577 Sacado: DlREIHA CONTABILIDADE SIC IIDA ME CNPJ:
05.433.06010001-11 Endereço: RUA GERONlMO CORREA nO 120, CENTRO, 89270-000,
Guaramirím Cedente: SOCIONSYSI'EM SOLUÇOF.'i EM SISTEMAS PARA GESTÃO CNPJ:
07.085,587/0001-28 Número do Título: 582/12-10 Espécie: Duplicata de Prestação de Ser

viços por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data
Vencimento: 1511112012 Valor: 675,26liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:
R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38554 Sacado: DNA PRODUTOS PARA FSIAMPARlA IIDA CNPJ:
14.273.588/0001-61 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer n° sln, Ilha da Figueira,
89270-000, Guaramirim Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS IIDA CNPJ:
06.272.029/0001-09Número doTítulo: 3845/2 Espécie:Duplicata deVendaMercantilApre
sentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 12111/2012 Valor: 2.748,40
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00 .

Protocolo: 38033 Sacado: EDILSON PEREIRAMARTINS CPF: 006,026.889-14 Endereço:
Rua Paulo Bento deAzevedo n° 205, Bananal do Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV
FINANCEIRA SIA C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 226001120 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHillZE EADVOGA
DOSASSOClADOS DataVencimento: 04/08/2011 Valor: 86.887.,80 liquidação após a inti
mação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38560 Sacado: EVANDRA JUCARAVONZ CPF: 036.340.569-08 Endereço: Rua
A1dano JoseVieira nO 102,Avai, 89270-000,Guaramirim Cedente: JOAO LUIZ ROSADEBEM
CPF: 097,068.449-53 Número do Título: 03007120301 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantilApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/1112012 Valor:
754,60 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 38562 Sacado: JOAO ENGEL CPF: 059.733.869-88 Endereço: Rua Campinas
nO sln, Campinas, 89108-000,Massaranduba Cedente: \IM.M. COMERCIO DEMATERlAlS
ELETRlCOEHlDRAUUCOIIDACNPJ: 11.735.478/0001-86NúmerodoTítulo:0000000770
Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 12/1112012 Valor: 500,00 liquidação após a intimação:R$ll,60, Condução:
R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38499 Sacado: JONAS NUNES CABRAL CPF: 770,730.969-34 Endereço: Rua
Santa Paulina n° sino, Caixa d'Água, 89270-000, Guaramirim Cedente: VALCANAlA AUTO

PEÇAS IIDAME CNPJ: 03.387,767/0001-03 Número doTítulo: 6146/01 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIM Data Vencimento: 1311112012 Valor: 352,50 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38561 Sacado: JORGEHENRIQUE ISRAELCPF: 062.815.389-94 Endereço: lateral
Henrique Noenberg nO sino, centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: JOAO LUIZ ROSA DE
BEM CPF: 097,068,449-53 Número do Título: 03007120289 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/1112012 Va
lor: 625,90 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 38032 Sacado: LAUDEMIRO DALUZ CPF: 007.947.939-16 Endereço: Rua Jose
RouverBelegante nO 100, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BVFINANCEIRA SIA
C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 197000943 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
DataVencimento: 05/03/2012 Valor: l1.660,04liquidação após a intimação:R$I1,60, Con
dução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38253 Sacado: MARIA SALETE DA SILVA CPF: 988.244.149-15 Endereço: Rua
Guilherme Tomelin nO 570, Caixa d'Água, 89270-000, Guaramirim Cedente: JAVEI.. JARA
GUA VElCULOS PECAS SERVICOS IIDA CNPJ: 79,501.862/0001-58 Número do Título:
0042117003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 07111/2012 Valor: 115,00 liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38510 Sacado:MARIO BONETE CPF: 439.122.149-72 Endereço: Rua Francisco
Ioao Oraivo da Silva nO 221, Corticeira', 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATNA DE
CRÉDITO DE liVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE GUARAMIRlM - CREVISC CNPJ:
10.143.743/0001-74 Número do Título: lFB8156/0002 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM Data
Vencimento: 10/1112012 Valor: 258,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38379 Sacado: RAQUELMARlSADOSSANTOSDEANDRADECPF: 068.213.369-
89 Endereço: RuaMariaAdelinaSchmidtWeber nO slt», NovaEsperança, 89270-000,Gua
ramirim Cedente:VLjEMPREENDIMENTOS IMOBIlJÁRlOS IIDACNPJ: 14.979.112/0001-
40 Número doTítulo:M397/06 Espécie: Duplicata de Prestação de ServiçosApresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10111/2012. Valor:
534,60 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 38548 Sacado: ROSANlA APARECIDA DIAS NOGUEIRA CPF: 023.894.419-04

Endereço: Rua Paulo Bento deAzevedo nO 22, Bananal do Sul, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: LEITZKE F.'iQUADRlAS DEALUMINlO EVIDROS TEMPERADOS IIDAME CNPJ:
07.488.736/0001-08 Número do Título: 000216004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 12/11/2012 Valor: 250,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 38551 Sacado: RUM! BEUTER CPF: 783.654.659-49 Endereço: Rodovia SC 413
nOsino, Butuca, 89108-000,MassarandubaCedente:HDWCOMEROODEMAQUINASDE
COSTURA IIDA - ME CNPJ: 14.638.808/0001-03 Número doTítulo: 11783654 Espécie: Du
plicata deVendaMercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimen
to: 10/1112012 Valor: 118,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38473 Sacado: SANDRO ROBERTO ENGUEMANN CPF: 799.607.669-34 En

dereço: RuaAlfredo Zimmermann nO sino, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: EM
PORlO DAS PEDRAS ITDAME CNPj: 03.707.033/0001-64Número doTítulo: 3522 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: !TAU UNlBANCO SADataVen
cimento: 05/09/2012 Valor: 80,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
0,00, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38537 Sacado: SILVIO REIS MORElRA CNPJ: 00.109,708/0001-85 Endereço: Rua
HerrninioStringari nO210,Corticeira, 89270-000,GuaramirimCedente:ARMATRELARMA

coss TREUCADAS IIDA CNPJ: 11.495.291/0001-52 Número do Título: 2927/01 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 09111/2012 Valor: 270,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60,Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38053 Sacado: TRANSPORTES J.K IIDA ME CNPJ: 07.668.848/0001-32 En

dereço: Rua Jose Rover Belegante nO 102, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV
FINANCEIRA SIA C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131022498 Espécie:
Cédula de Crédito Bancárió por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA SIA C.EI Data
Vencimento: 26/06/2012 Valor: 30,629,66liquidjição após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 30 de novembro de 2012.

CHRlSTAINGEHIllEWAGNER, Interventora

dar um passo. Acreditam que
o "sistema" está contra eles, e

a sorte e o destino é que vão
determinar o seu futuro. En

tretanto, sucesso, riqueza e

felicidade não acontecem por
sorte. Todas as realizações são

provenientes de sonhos que as

pessoas corajosas transformam
em realidade.

Pense na vida como em

um jardim. Até certo tempo,
os grandes vales da Califórnia
eram desertos. Mas algumas
pessoas e seus sonhos viram na

terra "imprestável" áreas irrigá
veis que podiam ser utilizadas

para se cultivarem os alimentos
necessários às pessoas. Agindo
segundo 'seus sonhos, muitos

que compraram essas terras

tornaram-se ricos.
As pessoas bem sucedidas são

aquelas que transformam seus

sonhos em produtos e serviços
que outras pessoas desejam.

Transformar um sonho em

sucesso é como cultivar um jar
dim; é preciso um bom plano
de ação e vontade de trabalhar.

Vão algumas dicas:
1. Escolha sua semente de sonho;
2. Prepare sua mente para aco

lher a semente;
3. Plante sua semente de sonho;
4. Alimente seu sonho;
5. Concentre sua energia. Colo
que o "eu vou" para funcionar;
6. Deixe o tempo trabalhar para
você.

Elétrica F KE

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL

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

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDnALDEllflIMAÇÃODEPR�
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito àsustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDOPROTF.'iTO:

Apontamento: 229761/2012 Sacado: AJ EQUIPAMENTOS ITDA ME Endereço: R DOS IMlGRANTES 500 MODULO 09 -

Iaragua do Sul-SC - CEP: 89254-430 Cedente: BRINELCOMERCIO & SERVICOS IIDA Sacador: - Espécie: OMI - N°Titulo:
013612-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 530,20 - Data para pagamento: 05/12/2012-Valor total a pagar R$608,22
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 530,20 - Juros: R$ 2,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência R$17,83

Apontamento: 229635/2012 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS TEC. lNE LIDA Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ 1098
- CZERNlEWlCZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Cedente: DI COMUNlCACOES E EXPIDRACAO DE SERvrcos Sa
cador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000498005 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.066,00 - Data para pagamento:
05/12/2012-Valor total apagarR$2.145,49Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.066,00 - Juros: R$ 6,88 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 230048/2012 Sacado: FABIO LUIZPEREIRA Endereço: RUAFRANOSCO DUTRA, 110 - JARAGUADOSUL
SC - CEP: 89253-080 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
0186800018 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$102,52 - Datapara pagamento: 05/12/2012-Valor total a pagarR$170,96
Descrição dos valores: Valor do título: R$102,52 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230039/2012 Sacado: JOSE ALEXTOLEDO DE UMA Endereço: RUA AUGUSTO DEMARCHl72 - jaraguá
do Sul-se - CEP: 89254-240 Cedente: NUTRlGERO NUTRlCAO ANIMAL ITDAME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
090835/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 346,80 - Data para pagamento: 05/12/2012-Valor total a pagar R$429,58
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 346,80 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 229721/2012 Sacado: JOSEMAURlOORODRIGUESMARTINS Endereço:RUAFRITZBARfEL, 727BLOCO
16-APTO 22 - BAEPENDI - jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-120Cedente: IMOBILlARlACIZESMOBIIDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N'Titulo: 30/2012003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Data para pagamento: 05/12/2012-Valor
total a pagarR$323,52Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 230118/2012 Sacado:MARIA ClAUDETE CHAVF.'i DASILVA E CIA Endereço: RUA JOSEVlÇENZ! 247 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89266-240 Cedente: TONS & CORES INDUSTRIA E COMEROO IIDAM Sacador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 078/003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.416,66 - Data para pagamento: 05/.12/2012-Valor total a pagar
R$1.516,39Descrição dosval.res Valor do título: R$1,416,66 - Juros: R$ 5,19 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 230098/2012 Sacado: SONErnALlMENTOSIIDAEPP Endereço: RUAEXP.FIDEUSSllNGHEN 71- JARA
GUADO SUL - CEP: Cedente: CANTINHODOCEMASSAS IIDA Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 2800000062 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.708,97 - Data para pagamento: 05/12/2012- Valor total a pagar R$1.787,96 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.708,97 - Juros: R$ 1,70 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 230056/2012 Sacado:VANDERLEA DE FATIMADE CAMPOS ME Endereço: RUAROBERI'O SEIDEL 1005
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL IIDA Sacador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: ooo260901C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 85,91 - Data para pagamento: 05/12/2012- Valor total a pagar
R$195,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 85,91 - juros: R$ 0,31 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 230049/2012 Sacado:VANDERLEI BRUHNS Endereço: RUAROBERTO ZIEMANN 706 - Jaraguá do Sul-SC
CEP: 89255-300Cedente: RAFAELBARAUNA - ME Sacador: - Espécie:DMI - N'Título: 2329/1-Motivo: falta depagamento
Valor: R$ 377,65 - Data para pagamento: 05/12/2012-Valortotal a pagar R$451,14 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 377,65 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jomal "OCorreio doPovo", na data de 30/ll/2012. Jara
guá do Sul (sq, 30 de novembro de 2012.

Manoel GustavoGriesbachTabelião Substituto
- Total de títulos publicados: 9

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HENRIQUE PORTO IAVANTE!

Juventus

Iniciam adequações
no JoãoMarcatto

Gramado é o primeiro
setor a receber um

cuidado especial
visando o Catarinense

o processo de recuperação da

grama iniciou com o corte. Na se

quência, um trator especialmen
te adaptado foi utilizado para

descompactar o terreno, fazendo
furos. O terceiro passo foi a apli
cação de adubo. Ontem, a empre
sa concluiu a atividade espalhan
do areia sobre o campo, material

que irá ajudar na recomposição
e no nivelamento do gramado,
que agora ficará parado por cer

ca de quinze dias. "Investimos
cerca de R$ 13 mil nesta ação,
que irá deixar nosso gramado
em melhores condições, mes
mo porque o fator campo foi
um diferencial na Segundona e

esperamos que volte a ser ago
ra, durante a Primeira Divisão",
afirmou o presidente Ierri Luft.

Na parte estrutural, uma sé-
.

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Oestádio João Marcatto co

meçou a ser preparado
para receber os jogos da eli

te do futebol catarinense
-

em

2013. Nesta semana, a empre
sa Grasstecno está trabalhan

do no gramado, que apesar
de ser considerado o melhor

da Segunda Divisão, não se

encontra no nível necessário

para receber os grandes clubes
do Estado.

rie de obras devem ser iniciadas

nos próximos dias, já visando a

vistoria da Federação Catari -

nense de Futebol, inicialmente
marcada para o 'dia 10 de de

zembro. De momento, os lu

gares estão sendo demarcados,
conforme previsto no regula
mento da competição.

Quanto ao time, a apresen

tação oficial será na próxima
segunda - feira, às 20h, no salão

social. Na ocasião também se

rão mostrados osnovos unifor

mes, um deles remetendo ao

primeiro modelo utilizado pelo
clube, na década de 1960. "Fica

o convite para os atletas que
atuaram pelo clube naquela
época, comparecerem ao even

to e confraternizarem conosco",
convidou Luft.

CUIDADOS Estádio João Marcatto recebe atenção especial para o

Juventus brilhar na Divisão Principal catarinense no ano que vem

,

DE SAlDA Pivô Elisandro anunciou nesta

semana a sua transferência para o rival Joinville

CSM em preparação para
a decisão contia o Joinville
Em fase final de prepara

ção para a decisão do Campe
onato Catarinense da Divisão

Especial, os atletas da CSM

Futsal se preparam para esta

rem 100% física e tecnicamen

te para encarar o Joinville, na

segunda-feira, às 20h15, no

Ginásio da Univille.
"Estamos nos empenhan

do muito nos treinos. Uma

boa preparação é um fator im

portante em um grande clássi

co como este", afirmou o pivô
Hugo, que espera uma final

equilibrada e sem favorito. "Em

um clássico, não existe favori -

tismo. Quem errar menos vai
comemorar ao fim", acredita.

A preparação segue até do

mingo, com treinos técnicos e

táticos realizados na Arena Ia
raguá. No dia do jogo, pela ma-

. nhã, realizam uma última mo

vimentação. Por ter realizado

a melhor campanha na fase de

classificação, a CSM garantiu o

direito de sediar o segundo jogo
da decisão, no próximo dia 6,
uma quinta-feira, às 20h15.

Estadual de Basquete Sub 15
. Meninas em quadra hoje

Depois de atuar na noite de ontem contra Navegantes, o basque
te sub15 feminino de Jaraguá do Sul volta à quadra do Beira Rio
Clube de Campo logo mais, para dois compromissos. Às 11h30, o
adversário será Joinville. Mais tarde, às 19h, é a vez de encarar Rio

do Sul. Os jogos são válidos pelo hexagonal final do Campeonato
Catarinense, que prossegue até amanhã.

PUBLICAÇÃO LEGAL
Faça como manda a lei: Publique em jornal de grande circulação

o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da lei 289/SA por

enqeadrar-se como jornal diário de grande circulação,
local e regional. Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seleção Brasileira

Campeões
embuscado
título de hexa
Presidente da CBF anuncia a nova comissão

técnica para resgatar o prestígio da seleção
sil. Tenho certeza de que vamos

brigar pelo título mundial",
declarou. Em 1950, o Brasil se

'ACBF anunciaria o substi - diou pelá primeira vez a Copa
tuto de Mano Menezes so- e perdeu a final para o Uru

mente no início de janeiro, mas guai, mas Felipão garante que
adiantou a confirmação. Na dessa vez não ocorrerá erros e

tentativa de resgatar o prestígio o título será a maior obrigação
com os torcedores, José Maria da sua gestão. "Temos a obri
Marín, presidente da CBF, apos- gação de ganhar o título. Não
ta em Luiz Felipe Scolari para somos favoritos no momento,
conquistar o hexacampeonato mas pretendemos ser durante
mundial. Com foco no triunfo, a competição", afirmou o trei

Felipão terá ao seu lado Carlos
.
nadar. Apesar de ter a opinião

Alberto Parreira, que encerra a pública dividida sobre a sua es

aposentadoria e retorna ao fu-
-

colha, o currículo de Felipão na

tebol. Com discurso patriota, seleção apresenta motivos para
Marín se emocionou ao falar do a aposta. Campeão do Mundo
histórico dos dois profissionais de 2002, o treinador possui um
e afirmou ter certeza da luta aproveitamento de 73,1% na se

pelo título. "Posso ser criticado, leção brasileira, contabilizando
mas tenho certeza que a torci- 19 vitórias, um empate e seis
da está conosco. São patriotas derrotas. Inclusive, conquistou
com serviços prestados ao Bra- o penta com campanha invicta.

JA.M�.ºA,ºº .. �.º�." ", .

Agência Avante!

RAFAEL RIBEIRO/CBF

Bmuo ao Hexa Felipão (herói do penta) e Parreira
(herói do tetra), irão conduzir a Seleção Brasileira

Tênis

Amelhor da temporada
Terceira do ranking, SerenaWilliams foi eleita amelhor tenista
de 2012. Aos 31 anos, a americana possui inúmeros títulos e

para receber a premiação superou Azarenka e Sharapova, res
pectivamente primeira e segunda colocadas. Serena conquis
tou os Grand Slams deWimbledon e de US Open. Além disso,
foi medalha de ouro no individual e dupla, nas Olimpíadas.

Futebol

Avaí
Em período de reformula

ção, o Avaí busca em René
Simões a possível solução
para seus problemas. A
contratação do experiente
treinador é o grande desejo
de Nilson Zunino, presi
dente do Avaí, que sabe
das dificuldades na nego
ciação. Em Florianópolis,
René está participando de

palestras sobre futebol e
prometeu responder à pro
posta nos próximos dias.

Melhores do ano

Messi é favorito à Bola de
,

Ouro eNeymar fica de fora
Em cerimônia realizada em São Paulo, a Fifa divulgou os fina
listas do prêmio Bola de Ouro de 2012. Não atuando na Europa,
Neymar foi mais uma vez descartado entre os finalistas. Messi,
Cristiano Ronaldo e Iniesta foram os selecionados. O argentino
é o grande favorito ao quarto prêmio consecutivo. Caso confir
me, Messi será o primeiro jogador da história a conseguir o fei
to. Fora da disputa, Neymar está entre os candidatos à seleção
do ano e gol mais bonito da temporada.

Fórmula 1

Williams

ASEGURALTACHEGOU

E JUNTOCOM ElASUA
)

TRANQUIUDADECom o término da tempo
rada, iniciaram as negocia
ções para o próximo ano

na Fórmula 1 e sobrou para
o brasileiro Bruno Sen-
na. Sobrinho do lendário

Ayrton Senna, Bruno foi
dispensado pelaWilliams,
que terá como pilotos Pas
torMaldonado eValtteri
Botas. Porém, o brasileiro
não desiste de permanecer
na competição e negocia
contrato com a-Force India.

'EIURALTA
BOLSA DE SEGUROS

(47) 3084-3300
atendimento.jaragua@seguralta.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL I 22 I SEX':A-FElRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponUne.com.br

Dnit lançahoje o edital de licitação
o documento dá

as orientações e
,

prazos as empresas
interessadas em

executar a obra

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

Da Redação

Oedital para a licitação das
obras do contorno rodo

viário da BR-280 em Guarami

rim e Iaraguã do Sul, conhecido
como lote 2.2, será lançado hoje
pelo Departamento Nacional

de Infraestrutura de Transporte
(Dnit). A duplicação seguirá por
um novo traçado, retirando des

sas travessias o tráfego de longa
de distância. O contorno tem

uma extensão de 23,9 quilôme
tros e vai passar pelos municí

pios de Guaramirim, Schroeder
e Iaraguá do Sul. Neste lote tam
bém serão executados dois tú-

-

DIVULGAÇÃO

NOVA DR Projeto prevê a obra de wn elevado no bairro Três Rios do Norte

neis para transposição do Mor
roVieira, em Jaraguá do Sul.

A licitação será em Regime
Diferenciado de Contratação

Educação

Estudanteja�gpaense
ganhabolsa para o RJ

Nicolas Sassi, 14 anos, é

aluno das aulas de inglês do
Sesc e, em uni determinado

dia, recebeu a notícia de que a

instituição realizaria o proces
so seletivo para os alunos que
estavam concluindo o 9° ano

e entrariam no Ensino Médio,
mas com um detalhe, não se

ria perto de casa. O rumo seria

a cidade do Rio de Janeiro.
O estudante aceitou o de

safio e começou a planejar os
estudos para fazer a avaliação.
A prova era de conhecimentos

gerais e algumas perguntas ele
ainda não tinha aprendido na

escola. Quando soube do tes

te, por intermédio da profes
sora de Inglês, Nicolas aliou o

estudo do idioma aos estudos

regulares que frequenta na

rede municipal de ensino.
No início, o adolescente

não tinha noção de como se

ria realizada a prova, mas com

aUXI1io da mãe, Sara Regina
de Araújo Sassi, ganhou apoio
para a elaboração de uma

agenda de estudos. "Todos os

dias eu tinha um horário pro

gramado para estudo", disse
Nicolas.

Outra alternativa encon

trada pelos dois foi de buscar

provas anteriores, gabaritos.
"Quando ele tinha dúvida leva

va as questões para escola para
receber auxílio dos professo
res", lembrou a mãe. Muitas

das perguntas que estavam na

avaliação foram discutidas em .

sala. Os professores ficaram
felizes e elogiaram o desempe
nho do rapaz. "Algumas ques-

. tões, principalmente de ciên

cias, era bem difíceis, mas, por
incrível que pareça, eu acertei.

Eu fiqueimuito feliz. Foimuita

emoção na hora e todo mundo

compartilhou", lembrou.
Ao todo, eram 10 pessoas

na mesma disputa, mas ele le
vou a melhor. Nicolas é o úni

co representante de Iaraguá do
Sul na edição deste ano, mas o

segundo da cidade a conquis
tar a vaga desse processo de

avaliação, que começou em

2009.

de Obras Públicas (RDC). A
data da abertura das propos
tas será divulgada no edital.

A previsão do Dnit é que as

obras comecem no primeiro
semestre de 2013. O mês não

foi definido. Nesse modelo de

contratação, a definição do

EDUARDO MONTECINO

vencedor se dará pelo critério

de julgamento pelo menor pre
ço, a ser apurado na primeira
sessão pública, onde os con

correntes apresentarão suas

propostas por meio de lances

públicos e sucessivamente de
crescentes.

Outra novidade do edital é

com relação aos prazos recur

sais. Nele, os concorrentes só

terão um único prazo recur

sal de cinco dias úteis ao final

da fase de habilitação. O lote

I, trecho de São Francisco do
Sul a BR-IOl, terá o edital de
obras publicado aindaem2012.
Na segunda-feira passada foi

divulgada a empresa que ven

cedora da licitação das obras

de duplicação do trecho de 14

quilômetros entre o entronca

mento daBR-IOl até o início do
contorno rodoviário, em Gua

ramirim. A obra foi licitada em

R$ 134 milhões e os trabalhos

devem começar em fevereiro.

� ,

MERITO Nicolas e o

único representante de
I

Jaraguá do Sul entre oito
a1W1OS bolsistas de se

A estr1.ltllra,

do Sesc
Fundada/em 2008, a es

trutura da escola-residência

do Sesc no Rio de Janeiro

abriga mais de 500 alunos

de vários Estados. Além de

alimentação, eles também

recebem aulas de educação
. física, idiomas e viagens pe
dagógicas. Os estudantes

podem ser encaminhados

para intercâmbios e traba
lhos comtmitários.

Aprovação,mas com uma dose de saudade
A mãe Sara Regina de Araújo

.

Sassi confessa que o filho Nicolas

sempre teve interesse em estudar,
mas que a ideia de vê-lomorando
em outro Estado ainda é uma ta

refa difícil de lidar. "Se fosse aqui
seria mais fácil, mas o coração
ainda está apertado", confessou.
Nicolas entende que a distância

é um fator que vai existir, mas ele
acredita que isso pode! ser supe-

rado. "A escola é muito grande
e o que me encantou foi que eu

quero ser engenheiro mecatrôní
co e lá já posso fazer o meu curso
de iniciação", falou Nicolas. Além

das aulas normais, os alunos têm
acesso às aulas de idiomas e de

qualificação profissional..
A professora de inglês, Ana

Paula FernandesDuarte de Souza,
disse %lJ.� Nicp�qs sempre foi um

aluno exemplar e que essa é uma

grande oportunidade, pois ele tem
capacidade para enfrentar os de
safios. "A família pode buscar pro
moções de passagens para visitar

ele. Ele tem que ir porque é uma

oportunidade única", lembrou.

Quando soube da aprovação de

Nicolas, Ana ficoumuito surpresa
com e feliz. "Foimuito gratificante
saberda aprovação". .
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Lixo nabeira do rio
revoltamoradores

Pessoas jogam lixo na rua e nas margens do

Rio Itapocu, causando transtornos no local

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

, , .

Débora Remor

Cofá, colchão, fogão, sapatos,
�neus, ar-condicionado e até

um cachorro morto. Esta não é

a lista de uma loja oferecendo os

produtos. Estes artigos foram des

cartados à beira do rio Itapocu ,no
bairro Três Rios do Sul. "Iodos os

dias tem uma peça nova. Acredi

to que seja algum morador que

aproveita a madrugada para des

cartar o que não quer mais", de
nunciou Pedro Titz, de 48 anos.

Ele lamenta a prática, já que uma
lixeira ao lado poderia ser usada

para o lixo e recolhida pelo cami
nhão da coleta.

O programa ambiental 'Aqui
eumoro, aqui eu cuido", daPrefei
tura de Jaraguá do Sul, esteve no

bairro em junho e setembro, reco
lhendo eletrodomésticos, móveis

e restos de poda de árvores. Pneus
e entulho de construção não estão
incluídos nesta coleta.

"Sempre houve descarte de
lixo aqui na rua, mas há quatro
anos se tornou insuportável. Na
semana passada coloquei dentro
do meu carro os seis pneus que
estavam espalhados e levei até
um borracheiro. Mas estou can

sado de limpar a sujeira dos ou
tros", desabafouTitz.

A Fundação do Meio Ambien
te informou que as denúncias de
vem ser feitas preferencialmente
na Ouvidoria da Prefeitura, pois o
registro facilita que o denuncian
te acompanhe o caso. "Orienta
mos que os moradores anotem a

placa do carro que está fazendo o

descarte, pois assim conseguimos
identificar o responsável e notifi
carpara que seja feita a limpezado
terreno", declarou o presidente da

Fujama, CésarHumberto Rocha.
Segundo Rocha, nos casos

de descarte de material em ter

renos abandonados, é muito di
ficil identificar o responsável. "E
muitas vezes precisamos cobrar
do proprietário da área a limpe
za do local."

Quando acontece a denún

cia, a Fujama aciona o caminhão
do Setor de Obras para recolher
o lixo, porém a ação é apenas pa
liativa. "O que falta é educação
dos moradores, pois raramente

conseguimos coibir estas prática
através de notificações", justifi
couRocha.

Os moradores pedem à Prefei
tura que seja colocada sinalização
proibindo jogar lixo e pedindo
respeito ao lugar. uA Prefeitura re

colhe o lixo que está nas lixeiras,
e ajuda. O que vemos é a falta de

conscietização dos próprios mo
radores", dizTitz, apontando para
os restos mortais de um poodle,
enrolado numa calça rasgada, e

deixado ali há cerca de dez dias.
FABIO MOREIRA

.....

LIXO Sofá, pneus e até um cachorro morto foram descartados a céu aberto

Assalto e capotamento

Quadrilha é presa tentando fugir
Foram presos namadrugada

de ontem, em Joinville, os dois
homens acusados de assaltar
uma família em Iaraguá do Sul
e capotar o veículo roubado na

SC-4l3, na tarde de quarta-fei
ra. Outras duas pessoas foram

presas enquanto tentavam res

gatar os assaltantes. Os quatro
detidos foram levados ao Presí
dio de Joinville.

Depois de trancar o proprie
tário

.
do carro, de 34 anos, e a'

filha, de 9, dentro de um depósi
to, por volta das l6h de quarta
feira, no bairro Ilha da Figuei
ra, os dois homens fugiram em

direção a Joinville, pela SC-4l3,
mas colidiram contra um Del

Rey, que foi lançado contra um

poste e partiu em três. O Astra

capotou 50 metros adiante e os

assaltantes conseguiram fugir
em direção ao mato. Uma po
licial militar de folga suspei
tou dos homens.que saíam do

mato sujos e feridos. Com os

dois suspeitos do assalto, de 28

e 33 anos, a PM encontrou o di
nheiro roubado, cerca de R$ 1,8
mil. Na Delegacia, a vítima do
assalto reconheceu a dupla.

A quadrilha foi levada para a

Delegacia de Polícia de Joinvil
le, mas- não disse nada durante
o depoimento. O dono do Astra
ficou no prejuízo, pois o veículo
recém-adquirido ainda não ti

nha seguro.

Sel!l freios

Colisão prejudica trânsito
O trânsito em frente àWeg, na

avenida Waldemar Grubba, que
já é complicado no final de tar

de, ficou ainda pior ontem. Um
caminhão, com placas de Blume
nau, perdeu o freio e não conse

guiu parar no semáforo, próxi
mo ao trevo de acesso ao bairro

Vieira, no sentido Iaraguá do Sul/
.Guaramirim, às l6h40, e arrastou

dois carros e umamoto.

O motociclista teve ferimen
tos leves e foi levado ao Hospi
tal São José. Já os condutores
do Gol, do Fox e do caminhão
saíram ilesos e tiveram apenas
danos materiais. O congestio
namento ultrapassou três qui
lômetros e a pista só foi liberada
30minutos depois da colisão .

Ferimentos leves

Operários caem de telhado
Dois operários, de 23 e 49

anos, despencaram de uma al
tura de quatro metros enquanto
trabalhavam no telhado de uma

casa, na rua 28 de Agosto, no

Centro de Guaramirim, por volta

das l5h de ontem. Eles não usa

vam equipamentos de segurança
e sofreram ferimentos leves. Os

Bombeiros Voluntários levaram
os feridos para serem atendidos
no Hospital Padre Mathias Stein.

2 -

p.r�: 0.26.0..5.00.0188-0 (0000188:196.2005.8.24.0026)

EDITAL O·E PRAÇA/LEILÃO Exeqüente: Raulino Spézía
Executado: PedroFurst

COMARCA DE GUARAMIRIM - SC Bem: Caminhão Ford/F4000, 1983/198:3,
1a VARA CíVEL diesel, com carroceria de madeira, placas

9. • �
•. •

.

LZ12907, Renavam 542825864, de propriedade
1.J,.�1@-º!P.1ªÇª. 0711.2/2.012 � 1�.0'O horas -

do executado; avaliação R$ 25.953,00 em
Por v�I�f1gual ou superior a avaliação, 24/05/11. Depositário: Pedro Furst. Vistoria:
1"_l,,_Etl!ao!P@s:ª: 19/12/2012 - _14:00 hora� - A

rua Agostinho Valentin do Rosário, 38, centro,
quem ma�s ofertar, desde g�e nao a preço VII. Guarami.rim-SC.
bQ'!!'ª!: Forum de Guaramlnm-SC - Rua: 28 de 3 _ Processo: 026.05.003102-9 (0003102-
Agosto,�2.0?O, Centro., fone: (47) 3373-9500. 36.2005.8.24.0026)
Aq'{_�rtencla�: 0.1) Ficam I�tlmad�s as partes Exeqüente: Emme Indústria e Comércio de
atra�es deste �dltal, c�so nao o sejam pelo Sr. Concreto Ltda.
OfiCia! de J�shça (�ttgo 687 CPC�; .02) Os Executado: Prestadora de Serviços Claudia
credores �Ipotecanos� usufrutu�n?s ou ltda-ME Isenhorio direto que nao fora�. intimados Bem: Automóvel RenaultlScenic RT '1,6 16
pes�oal�ente, ficam �este ato Intlf1}�dos da

(nacional), placas 8B81952, fabricação/modero
reahzaçao dos respect!vos eraças/lelloes (art. 200012000 verde, Renavam 736773720:
698 CPC)_: 03) A venficaçao. do estad.o de avalíação R$ 12.000,00 em 10/1112011. Tota!
conservaçao dos bens podera ser reall�ada dos Débítos,R$1.9n,94. Depositário: Claudia
pelo. pretenso arrematante, se de�eJado, Maria 8ruhmuller. Vistoria: rua Marcionilo dos
med!ante acompanhamento de OfiCIai de Santos 1040 corticeira Guaramirim-SC.
Justiça.

'

'.
'

VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro
4 - Processo. 026.06.000018-5 (0000018-.

P
.

bl" Oti' I R I d'd t t' d 90.2006.8.24.0026)
u ICO cia e ura, eVI amen e au onza o Exeqüente: PolimixConcreto ltda.

pe!o Ex�o ..
Sr. Dr. GUST�VO SCHWINGEl, Executado: Prestadora de Serviços Claudia

JUIZ de ��relto da 1a Var� Crve' da Com�:ca de ltda-ME
Gtlarammm�SC, v�ndera em Praça/Lell�o, na Bem: Automóvel RenaultlScenic RT 1.6 16,
forma da LeI, em oía, hora e local supracitados, Placas 8881952,2000/2000, verde, Renavam
os bens penhorados nosprocessos a segwr: 736773720; avaliação R$ 12.000,00 em
1 - Processo: 026.98.000151-5 (0000151- 10/11/2011. Total dos Débitos R$ 1.977,94.
16.199�:8.24.0�26) . Depositário: Claudia Maria Brühmülter.
Exeque�te. Profit Factoring & Vistoria: rua Marcionilo dos Santos, 1040,
Empreendimentos ltda. Corticeira, Guaramirim-SC.
Executado: Rodolfo Jahn Neto . 5 _ Processo: 026.11.500029-7 (0500029-
Bem: Terreno locah.zado em ambos os lados da 86.2011.8.24.0026)
Estrada. �o Sul, distante 6km. do centro de

Exeqüente: Cooperativa de Crédito Vale do
Gua:amiflm,. fa�endo frente com terras �e Itají-ViacrediAvehno Jacomeh e Amandos Jahn, travessao Executada: JoséMarcelinodaSilva
dos fundos com terra: de Rodolfo Jahn e Cta Bem: Automóvel IMPNW Passat, placas
Ltda., extrema lado direito com terras de com

CMU6767JSP, Renavam 669396052. 1996,
terras de Rodolfo Jahn e Cia Ltda. e Amandos

prata' avaliação R$ 11.700.00 em 28/03/20t2.
Jahn e pelo esquerdo com terras de Raul '

,. '..
.

Oechstere Rodolfo Jahn e Cía Ltda., contendo a
Total d?s Deblt�s R$�15.0!. Deposl!árlo. J.osé

área de 234.256,00m�, cadastrado no INCRA �arcellno da S.ilv�. Vistoria: ��a Joao Jose da

sob nO 801.054.014-64, edificado com uma casa Silva, 146, C�rtlceira� G�aramtrlm-SC.
de madeira com aprox. 80,00m2, uma casa de Ó�US.: O� tnb�tos inCidentes sobre os be�s
alvenaria com aprox. 200,00m2 (não averbada moveis e imóveis, multas so�re os autQm6v�ls
na matricula), uma casa de alvenaria com

bem �om? con!a.s. Vinculadas as

aprox. 70,00012 (não averbada namatricula), um conce:slonánas telefonrcas. correrão por�on!a
rancho de madeira com aprox. 360,00m2 (não exclu�lva. do arrematant.e. Para arrem�taçao
averbada na matricula), e um rancho de

em_pnmel�a praça, os v�lores das .avallações
madeira com aprox. �OO,00m2 (não averbada s�r�o corriqidos monetanamente ate a data d?
namatricula), localizado em ambos os lados da lella?/praça, ,onde ? v�lor do lanço não podera
Estrada do Sul, distante 6 Km do centro de s::r Infenor a avaliaçao efetu�da! se�do que,

Guaramirim-SC. O terreno também é cortado nao ocorren�o a venda ou ad)udlcaçao nesta,

ao meio pela Rodovia SC-413. sendo que
será levad? .a segunda oportumd�de, .confo:-me

possui aprox. 100.000 ,00m2 de área plana e o
data e hor�no supra. onde havera a ahenaçao a

restante do terreno é composto por vegetação quem �als ofertar (a�. 686, VI, CPC), desde
nativa; matricula 10.548 do CRI da Comarca de que �a? a pre�o .vll (art. �92, C�C) ', Os
Guaramirim-SC; avaliação do terreno acima em

honorários do Le,�oelro na razao de 5 Yo (Cinco
R$ 1.300.000,00; avaliação da casa em por ?ento) correrao. �r conta do comprador,
alvenaria com aprox. 200,OOm2 em R$ remltente_ ou adJudlc�nte em .ca�o �e
200.000,00;avaliaçãodacasadealvenariacom arrema�çao, acordo/remição ou ad)udlcaçaO,

aprox. 70,00m2 em R$ 70.000.00; avaliação da respe�tlvament�, conforme competente

casa de madeira com aprox. 80,00m2 em R$ Portana_ expedIda. PO! es.ta. Coma:ca.
10.000.00; avaliação do rancho demadeira com Informaçoes com o Leiloeiro Pubhco OfiCiai e

aprox. 360,00m2 em R$ 25.000,00; avaliação do
Rural VICENTE ALVES PEREIRA NETO,

ranchodemadeiracomaprox.300,OOm2emR$
fone/fax (47) 3026-6900. end. na Rua XV de

20.000,00; Total da avaliação R$ 1.625.000,00 Novem�ro, 4315� salas
_ �09/111 .- .Centro

em 16/12/2011. Depositário: Rodolfo Jahn
Comercial ExpovllIe, Glona - JOlOvllle�SC.

Neto.Vistoria: Estrada do Sul. distante 6 Km do E��o. Sr. Dr. !3USTAV� SCIHWINGEL, JUIz de

centro de Guaramirim-SC.
DIreito ?� 1 Vara Cíve da Comarca de
Guarammm-SC
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oli ariedade

O circo quer fazer oNatal
Escola circense
busca apoio para
realizar festa natalina

.

para crianças para
reativar as aulas

JA��.ºAºº.�.º� ....

Diego Porcincula

OS ventos do ano passado
derrubaram parte do sonho

circense no bairro Vila Lenzi. A

Associação Circo Escola Tico-Ti
co teve as atividades encerradas

pelo evento climático, mas não

conseguiu erguer suas lonas pela
falta de apoio.

Mas, nem por isso foi esque
cida a proposta de todo o final
de ano promover uma festa na
talina para as crianças. Porém,
para ser realizada, precisa de

ajuda para acontecer. Os inte

grantes da associação estão em

busca de apoiadores que dese

jam contribuir com brinquedos
e com alimentos para que o

evento aconteça neste ano.

A presidente da assocraçao,
Rosane Aparecida Buzzi, diz que
a proposta deste ano é que a fes
ta seja realizada em outro local,
pois o circo não tem lona. "Nós

queremos que cada urn volte

para casa satisfeito. Vamos nos

organizar para que cada criança
receba o seu presente", destacou.
Rosane lembra que a ideia do en

cerramento foi proposta por urn
aluno, o palhaço Parafuso. 'Ele

pediu para que fosse feita urna co
memoração com todos os alunos",
lembrou. Desde que o projeto do
Circo Escola iniciou as atividades
as condições financeiras nunca
permitirama realização do evento.

O sentimento despertado
pela comemoração natalina é
o mais simples, mas também

pesa no futuro de crianças e

adolescentes que participaram
da escola e vivem na comuni
dade. "Para muitas crianças é a

melhor coisa que acontece nesta
data porque eles sempre foram

esquecidos", desabafou.
A vontade de ajudar é para

que as crianças não fiquem no

UM PASSO LEVA AO OUTRO. E TODOS
LEVAM VOCÊ AO GRUPO UNIASSELVI.

GUARAMIRIM �
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PROJETO Rosane espera que a nova sede saia

do papel e possa atender as crianças da região

esquecimento. Ela lembra que
muitos jovens participavam
das atividades e moravam em

bairros mais distantes, pois
gostavam da maneira como

eram tratados.
Os principais objetos que

podem ser doados são brin

quedos para meninos ou

meninas, ingredientes para a

produção de pratos que agra
dam a criançada, como ca

chorro quente, maçã do amor

e outras guloseimas. Os pro
dutos podem ser entregues na
casa de Rosane ou deixados
em um local prévio para que a

equipe faça a busca. Os telefo
nes de contatos são 9616-6656
ou 9973-9749.
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ESCOLHA O DIA

- I

Administração
- Com linha de formação em Comércio Exterior
- Com linha de formação em Finanças
- Com linha de formação em Marketing
- Com linha de formação em Recursos Humanos

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda
Design com Habilitação em Moda
Direito

Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Engenharia Química
Psicologia Noturno

ESTUDE SEM SE PREOCUPAR COM
MENSALIDADES. COM O FIES. DÁ!
FINANCIE ATÉ 100% DO CURSO COM FIES.
PAGUE APENAS RS 50* A CADA 3 MESES
EM PARCELAS FIXAS.

GRUPO

.NIASIELVI
OBDO 283 1010
47 3373.9800

Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno

Redes de Computadores Noturno

INSCREVA-SE JÁ! GRUPOUNIASSELVI.COM.BR

Faltam recursos

A esperança
de recomeçar
A esperança está viva dentro

.

deRosaneparaque o aEscolaCir
co volte a formar novos cidadãos.
"0 nosso projeto quer mudar a

realidade de muitas crianças. É
urna maneira de afastá-los da
vulnerabilidade social", explicou.
Mas apenas a vontade de·mudar
não é suficiente, pois a associação
não possui recursos financeiros

representativos para reativar o

projeto. "0 poder público precisa
olhar com outros olhos a cultura
da cidade. Este não é urn trabalho

para divulgação pessoal, mas de

cidadania", destacouRosane.
O projeto conseguiu aprova

ção para captar recursos através
da Lei Rouanet, do Ministério da
Cultura. "Este ano não consegui
mos nada, mas nossa esperança é
de que em 2013 venham os recur

sos", lembrou a presidente. Este
mecanismo possibilita que pes
soas físicas e jurídicas (empresas)
apliquem parte do Imposto de
Renda devido em ações culturais.
A associação espera que com os

recursos arrecadados a nova sede -

saia do papel e possa atender to
das as crianças da região.
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FACA SUA REDACÃO
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