
Faltam 45 dias

Femuscvai contar
com 530 alunos.

A oitava edição do Festival de Música de Santa Catarina inicia no dia
20 de janeiro de 2013. O tema é "Do mundo todo para o mundo da música".

I

Maior poder de limpeza.
Maior proteção para o motor.

Habitação
Moradias para
240 famílias

Guara:miri.m

Prefeito eleito
confirma equipe
Laura Frõhlích (PSD) anunciou
ontem nove nomes do primeiro
escalão para o seu governo.
Outros devem ser confirmados
até janeiro de 2013. Página 4

Á diferença a cada 10 litros

compcrcndo a gasolina comum

com a gasolina V-Power é de

apenasR$l,50
Prefeitura de Iaraguá do Sul
e Caixa Econômica Federal
firmaram acerto para a

construção de residencial de
R$ 26 milhões. Página 6

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

ARlSTON SAL JÚNIOR

Colisão no início da tarde de ontem, no bairro Czerniewicz, deixOu omotorista do carro, de 86 anos, gravemente ferido. Página 17
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Contato

CalI Gente.. ,!

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Femusc

Hoje, às 19h, em Florianópolis, acon
tece no hall da Assembléia Legis

lativa do Estado, o lançamento do 8°
Festival "de Música de Santa Catarina
(Femusc), com a apresentação da pro
gramação, materiais de divulgação e a

abertura de uma exposição de fotogra
fias. Trata-se de uma iniciativa do de
putado estadual Carlos Chiodini, divul
gando Jaraguá do Sul. O evento inclui
ainda uma apresentação de alunos do
circuito catarinense de harpas - projeto
que oferece aulas do instrumento em

Jaraguá do Sul, Blumenau, Pomerode

e Timbó - liderado pela professora Rita
Costanzi, do corpo docente do Femusc,
e pelo professor Gustavo Beaklini.On
tem, a apresentação foi exclusiva para
a imprensa de Jaraguá do Sul, durante
evento com a diretoria do Instituto Fe
musc no Centro Cultural da Sociedade
Cultura Artística (Scar). Conforme o

diretor executivo do Instituto Femusc,
Fenísio Pires Júnior, os dois momentos
darão largada oficialmente à 8a edição,
que ocorrerá de 20 de janeiro a 2 de feve
reiro. O local, como sempre, será a Scar,
em Jaraguá do Sul, e cidades da região.

DIVULGAÇÃO
,�

Util
Card

Fisca,))
Outra empresa local parceira da Facisc é a Fiscall,
do empresário Thiago Coelho, que presta serviços
de consultoria para projetos de benefícios fiscais e

regimes especiais de tributação. A empresa utiliza a

capilaridade da entidade para vender seus serviços,
que geram retorno para ambas.

Um dos serviços
da Facisc de forte

. repercussão são
os cartões que
encontraram

uma grande
receptividade
em nossa região.
Jaraguá do Sul
sozinha emitiu
cerca de um terço
dos cartões em
uso atualmente.

Encerràmento
Na próxima segunda-feira acontece a plenária
festiva daAcijs/Apevi que marcará o encerramento
das reuniões deste ano. Na agenda uma série de
homenagens e comemorações. Claro que não
faltará a tradicional benção ecumênica.

LO'TElRlAS
LOTOFACIL
SORTEIO N° 837
01 - 03 - 07 - 08 - 10
11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 18 - 20 - 22 - 24

Balanço
A prefeita Cecília Konell delegou ao dr. Mario César
Peixer Filho a tarefa de levar à plenária daAcijs/Apevi
um balanço das realizações de seu governo. Além
de apresentar os números do orçamento para 2013,
Peixer apresentou os números macro das atividades

• I I I I I I I dl���n"yÇ>,I�9f1� .J.:l,q� quatro anos de governo.,/

QUINA
SORTEIO N° 3060
12 - 16 - 45 - 61 - 65

t 'c I

PERÍODO
SELIC 7,25% 28.NOVEMBRO.2012
........................................................................................................................................................................................

TR . 0,000% 4.DEZEMBRO.2012
...................................................................... , .. "",."." , "., .. ,.",."., , .

.ç.y.� ..1... :.2.99/..1..7. .P�.��M.!3.ª.9.:.2.g.1..? .

.ªº�.ª.�� �/ht. �.!./..1..0(o. �.:.P.:J!J.�:J!J�/I.:l3.ªº:.?º.1..? .

.l'\T���� � �ºN��o �.:.P.:J!J.�:J!J.�'rªªº:.?º.1..? .

AÇÕES PETR4 18,82 .. -0,95%
VALE5 36,06 .. -1,69%
BVMF3 12,90 -1,90%

.. , " , ,
.

POUPANÇA 0,4134 5.DEZEMBRO.2012

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT .. -1,14%
OURO -to 0,07%

US$ 110,960
US$ 1696,660

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR •
...........................................................................................................................................................................................

.P.º.�.@ ç.9M.�.�.9.I.� .. (:J!JM. .. ��) ?,..1..�.�.? ?,..1..!.§º ! �º/.?.!.�o.

.P.º.J....@ .. r.Y..ª�§M.Q.. (E.!.M.-ª.n �I.9.ªº.Q ?I.?9º.Q � �.&f5.��...

.�g!.t.º.. (�.�.. �.�). �!.7..?�.� �!.?.?.?.� �: g!.�.o(.� ..

LIBRA (EM R$) 3,4132 3,4143" -0,1%

Dúvidas
Mario Peixer trouxe a informação sobre o
montante de dívidas que serão deixadas para
a nova administração domunicípio. São R$
53 milhões escalonados ao longo dos anos
vindouros, dos quais pouco menos de R$
40milhões deverão ser pagos nos próximos
quatro anos de governo. No orçamento para
o próximo ano existe a previsão de gastos de
47,58% com o pagamento do funcionalismo
público e, somando as outras despesas que
tem percentuaismínimos estabelecidos por
lei, R$ 11 milhões para CâmaraMunicipal e
verbas para outras entidades, amaior parte
do orçamentomunicipal está comprometido.
Ao novo prefeito, resta fazer economia.
�

Agua e esgoto
Um dos questionamentos na plenáriaAcijs/
Apevi foi em relação ao percentual de cobertura
do abastecimento de ãguae coleta de esgoto.
As informações são de que em, relação à água
tratada o percentual está entre 92% e 99%.
Esta variação se deve ao fato de que temos
toda uma área rural que não está ligada à
rede.Em relação ao esgoto, a estimativa é
de que 56% da população seja atendida
hoje e que os investimentos em andamento
elevem este percentual para 82%.

Nota eletrônica
Um dos serviços hámuito solicitados pelas
empresas através das entidades empresariais
é a emissão pela prefeitura de notas fiscais
eletrônicas. Este serviço já está disponível em
municípios como Schroeder eGuaramirim,
mas, até o mómento, não foi implantado em
Jaraguá do Sul. Segundo Mario Peixer, a razão
é que a prefeitura quer modernizar todo o seu

sistema de controle e, ao longo dos últimos
dois anos, já realizou três licitações para
comprar o sistema e em todas as ocasiões

surgiu algum problema que não permitiu
que o contrato fosse assinado. Portanto, a
emissão de notas fiscais eletrônicas por
parte da Prefeitura de Jaraguá do Sul ainda
deverá demorar um bocado de tempo
pois o processo está na estaca zero.
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Jaraguá dó Sul deve 'se orgulhar de sediar no início de
cada ano um dos mais importantes eventos da música

erudita no Brasil, o Femusc. Essa mobilização de alunos
, de diversas partes do País" e de outras naçõesmese com a

cidade e região. Além disso, direciona a atenção para um
universo musical pouco conhecido pela maioria Esse
festival é, antes de tudo, um grande evento educacío
nal, Afinal, os estudantes musicistas vêm para Iaraguã
do Sul em busca de qualificação. E o festival se torna
atrativo pela criteriosa seleção dos professores escolhi
dos para dividir o conhecimento. .I "

Iaraguã do Sul fica mais virtuosa com o Fémusc. Ele
tem a missão de estimular entre os jovens e pessoas da

estimulem cadavezmais o aprimoramento da educação
musical nas escolas.

Além disso, uma sociedade que é premiada com

celebrações desse porte é instigada a buscar cada vez
mais referências de bom gosto dentro da comunida
de. O Femusc oferece um cardápio de eventos abertos

para os moradores tomarem conhecimento de obras

complexas e pouco conhecidas para a grandemaíoríá,
mas que deve sermotivadoras para incentivar a busca
de algo inovador no conceito de referências demúsica
e arte. Essa provocação causada pelo Femusc só tem
a estimular o conhecimento de todos. O Femusc de
2013, mais uma vez, promete.

Uma sociedade que é premiada
com celebrações desse porte
é instigada a buscar cada vez

�ais referencias de 'bom gosto
dentro da comunidade.

comunidade um olhar focado ao conhecimento e for
mação humana que o universo da música dispõe. O,
Femusc é um estímulo para que políticas educacionais

rge
14 � I 4&1�Cel:J;) %-11.] Ce]
QUANDO SA\I<
DAQU\,O QUE
PRETE�DE

ÇER?

UM

NOVO
HO�e.M!

J

Do leitor

Amagia do Natal
Qual é a mágica que acontece

no Natal, que faz com que as

pessoas mudem seu jeito de agir?
Qual a explicação, qual a razão de
as pessoas ficaremmais acessíveis,
bondosas, solícitas e solidárias?
Como se explica a transformação
interior, que faz com que pessoas
carrancudas, solitárias, mal hu
moradas e egoístas, mudem to

talmente o seu jeito de ser?
Por que somente na época de

Natal passamos a olhar os menos
favorecidos com um olhar mais
bondoso e condescendente, faze
mos campanhas para arrecadar
alimentos, doces e brinquedos
para famílias e crianças carentes?
Por que apenas na época Nata
lina sobem os números de ado

ção nos orfanatos? Qual é a força
maior que nos move nessa época,
que nos toma tão afetuosos, tão fa
mília, que faz com que queiramos
ficar junto a nossos pais, irmãos,
filhos, avós, perto de quem mais
amamos? Por que somente nes

ta época natalina sentimos mais
vontade de dizer "eu te amo"?

Por que somente nesta épo
ca sentimos tanta necessidade
de pedir perdão a quem ofen
demos, a quem magoamos e a

quem fizemos sofrer? Por que
somente no Natal sentimos essa

descomunal necessidade de dar
e receber amor? Por que só em

dezembro, por que não somos

assim nos outros onze meses

do ano? Só depende de nós, mas
por alguma razão desconhecida,
fugimos o tempo todo, mantendo
a distância, toda e qualquer for
ma de sentimento afetivo, agindo
como porcos-espinho, sempre
na defensiva, afastando cada vez

mais as pessoas... A resposta é: No

N��al nos permitimos amar, por
algÚma razão divina ou cósmica
abrimos nossos corações... Todos
os dias do ano, temos a chance de
sermos e fazermos felizes a quem
nos rodeia, basta derrubar os mu
ros emocionais que nos cercam e

deixar que o amor entre. Isso não
nos toma fracos, mas sim muito
mais humanos ....

Marlise 'ulião

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I, .

A

Ansias de vômito
" '1

Ecrime, crime contra a humanidade feminina.
Antes de dizer do que é, preciso dizer que os ho

mens que não são homens, os misóginos religiosos
de todos os tempos, não têm nenhum interesse em

que amulher cresça para a cidadania. Eles querem,
regra geral, que a mulher fique em casa cozinhan
do, pregando botões, varrendo e trocando fraldas
de crianças sujas ... Ah, mas é o instinto materno!

Ué,mas a vida, o universo, é bipolar complemen
tar. Para que exista o branco é preciso que exista o

preto, para que exista o gordo é preciso que exista o
magro, para subir é preciso que se possa descer, para
que exista o alto é preciso que exista o baixo, enfim,
tudo é assim. Por que então só amulher tem instinto
dematernidade, quem foi o pateta que disse isso?

O que quero dizer é que os pais, os que são de
fato pais, darão às filhas no Natal um livro. livros são
as mais poderosas armas que os religiosos estúpidos
temem, eles admitem tudo menos urnamulher com
ideias na cabeça e que não se sujeite aos credos ban
didos de ordem religiosa. Faço exceção à doutrina es

pírita, aúnica que tratahomens emulheres por iguais.
Digo isso, leitor pai, leitora mãe, porque existe

no mercado uma boneca que é a reprodução exa

ta deuma criança recém-nascida, a boneca chora,
arrota, faz sujeira nas fraldas, tudo. E a mãezinha, a
menina que a ganhar, é claro, tem que cuidar bem
dela e trocar as fraldas sujas. Porque não dão a bc
neca também para os guris, para os pivetes, para os
aprendizes de bermudõesi Ah, Prates, mulher' se
realiza é na maternidade? Quem foi que disse isso,
quem? Se os pais quiserem darumaboneca às filhas
que deem uma Barbie, periguete, bonitona, cheia
de graça e de luz e não um bebê de fraldas cag...s.
É isso ou fora disso é condicionar meninas à sen-

zala da cozinha, cama, mesa e banho. Sinto ânsias
de vômito diante dos condicionamentos aviltantes
à liberdade da mulher.

Natal
Você quer entrar para os melhores momentos

da História Humana? Não é difíciL Passe numa li
vraria e compre 10 bons livros e os distribua no

Natal para 10 meninas pobres. Elas nunca mais o

esquecerão, e você mudará a vida delas, para sem
pre. Nessa loteria não há bilhetes brancos, todos
são premiados, é fazer e deixar o tempo produzir os
frutos, e os melhores frutosna cabeça de uma me
nina são as ideias, a consciência e a liberdade. Só os
livros podem produzir esse milagre.

Momento
O ano letivo acabou, os que estudaram, estuda

ram. Já os vadios estão roendo ás unhas para arrumar
as desculpas que vão dar aos pais. É tarde. Os vadios,
se tivessem estudado, estariam agora pensando nas

férias como momentos de prazer e felicidade. Vão
teatralizar a falsa felicidade, afinal, ninguém pode ser
feliz não respondendo por suas obrigações. E os pais,
o que vão fazer, dar-lhes presentes, ainda assim? Eu

imagino que sim, esses tipos são assim...

Falta dizer
Note amaldade no condicionamento às crianças. ;

Ensinaram-me que a gula é pecado. Pecado é não co
mer. Comermuito pode ser desaconselhável à saúde,
vá lá, pecado nunca foi e não será... Inventaram isso,
sei bem, para que os escravos, famintos, não comes

sem além do que o poderoso desejava, isto é, bem
pouco. Pecado é ser infeliz. Garçom, repete, por favor! ;

Diretor: Nelson Luiz Pereira • Chefe de Redação: Márcio Schalinski· marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzuf
• redacao@ocorreiodopovo.com.br· fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380 • 9161 4112· Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefettoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Edttora Correio do Povo Ltda

Os, arti�ps e, opiniõ�r ,a.ssinado� nãOI r��ra�am necessariam�n,te o,posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores._

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÍTICA 141 QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

FOTOS FABIO MOREIRA

Guaramirim

Parte da equipe do governo definida
Prefeito eleito Lauro

Frõhlích confirmou
a nomeação de nove

cargos do primeiro
escalão do Executivo

GUARAMIRIM

Verônica Lemus

Oprefeito eleito de Guarami

rim, Lauro Frõhlich (PSD),
juntamente com o vice-prefei
to eleito, Paulo Veloso (PSDB),
anunciou ontem nove nomes

para os cargos estratégicos do

primeiro escalão do próximo
governo. O anúncio dos demais
nomeados deve ficar para o final
de dezembro ou ainda para as

primeiras semanas do mandato,
em janeiro de 2013.

Segundo Frõhlich, a dificul
dade da equipe de transição de

governo em obter informações
referentes à atual situação finan
ceira do município levou à deci
são de anunciar apenas parte do
secretariado.

Por isso, Frõhlich optou por
confirmai- o nome para as áre

as estratégicas como educação
e saúde para que ações que já
devem ter início logo em janeiro
possam ser encaminhadas ain

da neste ano. "Por exemplo, na
educação, o secretário já tem que
saber quant':ls vagas terá para a

contratação de professores para o
ano que vem", disse o eleito.

Para assumir a secretaria de
Saúde foi convidado o advogado
Roberto Seixas Simões, sogro do
vice-prefeito eleito Paulo Veloso

(PSDB), que veio deBelémdo Pará

para ocupar a cadeira.
À frente da secretaria de Ad

ministração estará Rosângela
Kuczkowski. Para assumir a Pro
curadoriaGeral, o advogado Die
go Marques de Oliveira Pereira.

Na infraestrutura, assumirá o ve
reador Diogo Iunckes (PR) e, na

Agricultura, o também legislador
Jorge Feldmann (PP).

Pelo PSD, Nilo Martini fica
com a chefia de gabinete e a se

cretaria de Educação, com a pro
fessora Claudia Chiodini, do PR.

A Diretoria de Comunicação
será responsabilidade do radia
lista Albino Flores (DEM) e na

autarquia Águas de Guaramirim
assume o secretário executivo

do PSDB, Osni Denker. As cinco
áreas que ainda não foram anun

ciadas são a Controladoria Geral
e as secretarias de Planejamento,
Habitação e Desenvolvimento

Social, Desenvolvimento Econô

mico e Esporte e Lazer.

Entretanto, Frôhlich já havia
informado os possíveis nomes

para as 'quatro secretarias restan

tes. Seriam eles: o vereador Jai
me de Ávila (PT) para Habitação,
Moacir Mafra (PPS) e Zuco para
o Desenvolvimento Econômico.
No Planejamento, poderá assumir
Iran Siqueira, e no Esporte e Lazer,
Romeu Butschardt Junior (PP).

Dificuldades na transição
O prefeito eleito de Guarami

rim Lauro Frõhlich (PSD) criticou
a atualAdministração por dificul
tar o acesso daequipe de transição
de governo às informações, docu
mentos e contratos. "Trabalhamos

no escuro. Não temos informa

ções sobre a real situação finan
ceira daPrefeitura", reclamou.

Responsável pela comissão

de transição do atual governo, o .

secretário de Administração e Fi

nanças' RolfWerner Júnior, disse
que as informações quenão foram
repassadas à equipe de Frõhlich
estão para serem concluídas.

tiÀ medida em que tivermos

as informações definidas passa
remos a eles sem problema ne

nhum", afirmou Júnior

Procuradoria Geral

Diego Marques Pereira Oliveira,
advogado, área de engenharia

jurídica, 28 anos

Partido: não filiado

Secretaria de Saúde
Roberto Seixas

Simões, executivo,
77 anos

Partido: não filiado

Diretoria de Comunicação
Albino Flores,

radialista, com registro de

jornalista, 49 anos

Partido: Democratas

Os escolhidos

Secretaria de Administração
e Finanças

Maria Rosangela Kuczkowski,
administradora, 40 anos

Partido: não filiada

Secretaria de Educação
Claudia Roberta Chiodini,
professora de Pedagogia e

administradora escolar, 35 anos

Partido: PR

Águas de Guaramirim
Osni Romeu Denker,
investidor na área

de imóveis, 49 anos

Partido: PSDB

ou dificuldades enfrentadas e

tentar resolver os impasses. "Não
temos nenhum rancor ou ódio

pela atual administração. As
obras boas, já financiadas, que
trarão qualidade de vida terão

continuidade", afirmou. Como

exemplo, Frõhlích citou o proje
to de asfaltamento da Bananál

Secretaria de Infraestrutura

Diogo Junckes,
atua na área da

construção civil, 26 anos

Partido: PR

Secretaria de Agricultura
Jorge Feldmann,

agricultor,
53 anos

Partido: PP

Chefia de Gabinete
Nilo Martini, empresário

do setor

de serviços, 54 anos

Partido: PSD

Compromisso de continuar as obras

\

* COMPRA E VENOA DE IMÓVEIS
* LOCACÃO

...

* GESTÃO DE IMÓVEIS

do Sul, já incluído no Programa
de Aceleração do Crescimento

(PAC 2), do governo federal, e a

construção de uma ponte sobre
o rio Putanga, no bairro Figueiri
nha, cujo projeto já foi licitado e,

assim como a Bananal, também
espera pelas verbas para o início

das obras.

Novo

. O futuro prefeito Lauro

Frõhlích comprometeu-se em

dar continuidade às obras já
'iniciadas pelo atual governo e

que se encontram paralisadas, A
ideia, explicou o eleito, é entrar
em contato com 'as empreiteiras
responsáveis pelos serviços, ve
rificar o motivo da paralisação

Estamos preparados para lhe
proporcionar excelente atendimento!

* CONSULTORiA DE IMÓVEIS
* LOTEAMENTOS
* AVALlACÃO DE IMÓVEIS

...

Lar
.I

E
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_ Y��fisei'{eWli�p,q!ilpró'
dia 13 de dezembro, as
19h30, com o presidente do
partido em Ioinvílle, Leonel
Cãtnasão.A ideia é criar a
sigla nomunicípio. "O PSOL
vive um bommomento

em todo o Brasil. Elegemos,
21 vereadores em capitais,
inclusive em Florianópolis.
Estamos abertos a novos

milltantes'qiie queiram
fundar o partido em
Iaraguã do Sul e na região
doVale do.Itapccu';
declarou Camasão.

. CP:QfP78SS0,
Estadual de'
Vereadores
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Plenário
Nilson Antonio - Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

A presidência
da Câmara

.

,

/\ passos lentos, os vereadores eleitos
rle presidentes de partidos começam
a pensar ria eleição da mesa diretora da
Câmara de Vereadores de Iaraguá do Sul.
Para alguns, ocupar esse cargo significa
ter a palavra final na aprovação ou rejei
ção dos projetos. É um engano. Existe

muitomais do que isso. Tem uma estrutu

ra em jogo por trás da eleição da presidên
cia e da composição da direção da casa.

Além dos dois assessores a que cada
vereador tem direito, existem 14 cargos
que podem ser ocupados por indica

ções dos parlamentares que compõem
a Mesa Diretora. Para essas funções
os valores variam de R$ 1.253,35 a R$
7.709,54.

Em 2008, o grupo dos oito vereado
res de oposição montou um bloco para
ordenar a rotatividade no comando do

Legislativo. Os vereadores Isair Maser

(então no PR e hoje no PRB), Amarildo
Sarti (PV), Francisco Alves (PT), Jaime

Negherbon (PMDB), Jean Leutprecht
(PCdoB), Justino da Luz (PT), Lorival De
mathê (então no PMDB e hoje no PSD) e
Natália Lúcia Petry (então no PSB e hoje
no PMDB) programaram a organização
da estrutura do Legislativo para os próxi
mos quatro anos. Quase tudo certo.

Na época, os cargos foram divididos

pelos seis partidos que compunham, o .

então G8, que mais tarde se dissolveu.
Na composição também ficaram defi
nidas as presidências de cada ano. Nos

três primeiros anos, os acordos deram

certo, mas na reta final o atual presiden
te da Câmara de Vereadores, Francis
co Alves (PT) teve de adiar o sonho de
assumir a presidência do Legislativo e

fazer um acordo com o tucano Adernar
Winter (PSDB). Com isso, o petista as

sumiu o comando da Casa na segunda
quinzena de agosto. Agora, os partidos
e vereadores se prepararam para dividir
os cargos e a estrutura da Câmara.

Julgamento.
noTJSC

FABIO MOREIRA

O agravo de instrumento (recurso da
defesa), que assegura a permanência do
secretário de Administração Ivo Konell
e a chefe de gabinete Fedra Konell, deve
ser julgado na próxima semana, dia 13

de dezembro, pelo Tribunal de Justiça
de Santa Catarina (TJSC). Caso extinto,
volta a valer a determinação da juíza
daVara da Fazenda de Iaraguá do Sul,
Candida Inês Zoellner Brugnoli, que
determina o prazo de 48 horas para os

dois deixarem o cargo.

IPTUem

Jaraguá do Sul
O Projeto de Lei Complementar
17/2012 que está na Câmara de
Vereadores fixa um reajuste de

-

5,9868% com base na Planta Genérica
deValores (PGV). O menor valor por
metro quadrado é no bairro Rio da Luz
e custa em R$ 4,69. Já o Centro tem
o maior valor, R$ 353,40.

eiro reti'JCado
da Educação
Ainda na coletiva de imprensa em
Guaramirim, foram convidados a compor
amesa os vereadores eleitos Evaldo

Junckes, o Pupo, LinoVenturi eAltair
Aguiar, atual vice-prefeito. Em seu discurso,
Pupo criticou o projeto do Executivo de

suplementação de R$ 2milhões, retirados
da Secretaria da Educação e colocado
como reserva de contingência, para
calamidades públicas. ''Acho que o prefeito
é vidente e sabe que vamos termuitas

despesas com a Defesa Civil por danos
de chuvas e trovoadas", ironizou. O eleito

pediu ainda à Frõhlích que sejam feitas
auditorias emtodas as secretarias para
apontar irregularidades da atual gestão,
dadas como certas pelo futuro parlamentar.

Começando bem
o professor e vereador recém-eleito
Arlindo Rincos (PP) está atento às
discussões em torno do fechamento
do ensino médio na EscolaAlberto

Bauer, no Czerniewicz. Rincos disse
que encaminhou ontem um ofício ao

Secretário Regional da Secretaria de
Desenvolvimento Regional (SDR),
Lia Tironi, paramarcar uma reunião
com os professores da escola,
sindicato da categoria e a APp.

Projetos
aprovados
Ontem à noite, a Câmara deVereadores
de Iaraguá do Sul aprovou, em segunda
votação, o Projeto de Lei 204/2012

que trata da instalação do crematório.
Antes disso, na sessão extraordinária,
as 17h30, os parlamentares aprovaram
o orçamento para 2013. Agora as leis
devem ser homologadas pela prefeita
Cecília Konell (PSD). Para entrar em
operação, o crematório depende agora
da liberação do alvará da Prefeitura,
que deve ocorrer nos próximos dias.
A expectativa é que até o dia 15 de
dezembro ele esteja liberado para
iniciar atividades.

Direção da Avevi
A diretoria da Associação de Câmaras
deVereadores doVale do.Itapocu
(Avevi) marcou assembleia para
o dia 19 de dezembro, às 19h, no
Restaurante Represa, em Guaramirim.

Na pauta vai estar a recondução da
atual direção paramais um ano de
mandato e a prestação de contas da

gestão 2010/2012. Podem votar os

vereadores e ex-vereadores associados
damicrorregião.

Saúde em Guaramirim
Durante a coletiva de imprensa para a divulgação
de parte do futuro secretariado de Guaramirim, o
vice-prefeito eleito, PauloVeloso (PSDB), disse que
uma das primeiras ações será a contratação demais
médicos para atender nos Postos de Saúde. "Hoje,
por volta das 7h30min, dei uma passada no Posto de
Saúde do Centro e a fila chegava a darvoltas no posto.
Se antes já havia demanda reprimida de exames e
consultas, hoje (com o horário de verão) está ainda
maior", observou. Outramedida que pretende tomar
é tentar reduzir o total de aluguel que é pago para os
locais de funcionamento dos postos.

Auditorias

na Prefeitura
O atual vice-prefeito de
Guaramirím,AltairAguiar,
disse que quer providenciar
investigações para apurar que
fim levou o dinheiro não apenas
daPrefeitura,mas também do

Legislativo. "Se tudo estiver certo
na Câmara, palmas.Mas se
não, quero ver os responsáveis
punidos", afirmou:
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RESIDENCIAL Construção começou há duas semanas em um terreno de 21 mil metros quadrados

Ribeirão Cavalo

Mais 240 famílias no bairro

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

Como anseios e dificuldades
dos moradores locais, Oliveira
aponta a falta de vagas na úni
ca escola municipal de ensino

peração de encostas. fundamental, de creche para
A construção das residên - as crianças, de posto de saúde

cias começou há duas semanas e, principalmente, de seguran
no terreno de 21 mil metros ça e transporte público. É ne

quadrados doado pela prefei- cessário, afirma o morador, a

tura, loçalizado às margens da ampliação das rondas policiais
BR-280, há poucos metros do e das linhas do transporte co-

.

Condomínio Dante MineI. É a letivo. "Precisamos de policia
proximidade com o Dante Mi- menta, sobretudo nos finais
nel que preocupa o presidente de semana, quando aumenta o

da Associação de Moradores do número de veículos em alta ve

bairro, Paulo Sergio de Oliveira. locidade na BR-280 e de linhas

Ele acredita que a chegada dos de ônibus com itinerários que
novos moradores trará um im- entrem no Ribeirão Cavalo", de

pacto significativo para a região fende. Segundo ele, atualmente
e que os equipamentos públicos os ônibus seguem apenas até

contemplados pelo projeto são o Condomínio Dante Minel e

insuficientes para atender as aquelesmoram nas vias laterais

240 novas famílias, mais as qua-
.

do bairro precisam se deslocar

tromil que já residem no bairro. a pé até o ponto de ônibus.

Moradias destinadas às vítimas-das cheias

devem vir acompanhadas de infraestrutura -

Carolina Veiga

Pai assinada namanhã de ontem acordo entre a Prefeitura
de Jaraguá do Sul e a Caixa Eco
nômica Federal para oficializar a

construção do Residencial Erika
Modro Menegotti. Deverão ser

erguidos 15 blocos com 16 apar
tamentos de 39m2 em cada uma
das torres, num total de 240 no

vas unidades habitacionais, ao

valor de R$ 26 milhões. As mora
dias integram o programaMinha

Casa, Minha Vida, do Governo
Federal, e serão destinadas gra
tuitamente às famílias atingidas
pelas chuvas de 2008 e 2010 ca

dastradasno programa de recu-

Tudo no prazo de um ano

Segundo contrato firmado mesmo período, segundo afir

entre a Prefeitura de Jaraguá ma a secretária de Habitação e

do Sul e a Caixa Econômica Fe- Regulação Fundiária, Maristela
deral, a empresa responsável Menel Roza, a secretaria deverá

pelas obras, a Concreto Cons- iniciar um trabalho de triagem
trutora, tem 12 meses para con- das famílias cadastradas no

cluir o Residencial ErikaModro programa de recuperação de

Menegotti. Cada apartamento encostas.

deverá contar com dois quar- O projeto prevê ainda a

tos, sala, cozinha, lavanderia e construção de equipamentos
banheiro, mais áreas comuns, públicos de uso comunitário,
como salão de festas, estacio- como do Centro de Referência

namento, área de lazer infan- de Assistência Social (CRAS), do
. til, guarita e central de gás. No Centro Municipal de Educação

•• 1 • I , " '. .' '. • I' ., "�

Infantil (CMEI,) de um posto de
atendimento ambulatorial, de
uma quadra poliesportiva, pai
sagismo, redes de esgoto e as

faltamento das vias. Dos R$ 26

milhões necessários para toda

obra, R$ 14,4 virão do Fundo
de Arrendamento Residencial

(FAR). Os R$ 12 milhões restan

tes são recursos do Fundo Per
dido do Ministério das Cidades
e do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC 2), para as

obras de infraestrutura.

Serviços
Crescimento

da região
preocupa

O presidente daAssocia
ção de Moradores, Paulo
Sergio de Oliveira, acredita
que a região do Ribeirão
Cavalo é uma das poucas
onde ainda há espaço para
expansão territorial de
Jaraguá do sul. Segundo
ele, o grande problema
desse crescimento é a falta
de infraestrutura. "Nossa

população pode dobrar
em pouco tempo. Devido
à proximidade com a BR-

280, indústrias podem se

instalar na região e atrair
ainda mais moradores
e os serviços que temos
não são suficientes para
atender a todos", ressaltou.
Entretanto, Paulo lembrou

que dois dos grandes pro
blemas da região já estão

comas soluções agenda
das. O primeiro deles é a

construção da rotatória
na BR-280, em frenteao
Condomínio DanteMinel
e a entrada para Nereu
Ramos. Outro é o aces-

so viário que está sendo
construído entre o Braço
do Ribeirão Cavalo e a rua

Francisco Greter.

Zona Azul

Cobrança terá
novo horário

Apartir da próxima segunda-fei
ra, dia lO, o horário de estaciona
mento no perímetro "ZonaAzul"
passa a funcionar das 9h às 18h,
de segunda a sexta-feira, e das 9h
às 13h, aos sábados.
Atualmente, o sistema funciona
das 8h às 17h nos dias úteis e das
8h às 13h nos finais de semana.
Como ocorre hoje, nos sábados,
após as 13h, e domingos e feria
dos durante todo o dia, não há
cobrançapelo estacionamento.
Amudança foimotivadapor
solicitação da empresa conces
sionária do serviço, aHoraPark,
àPrefeitura. Omotivo alegado é
que dentro desse novo horário, há
maior rotatividade de veículos na

região central. ''A empresa (Hora
Park) precisa de pelomenos uma
semana para fazer as adaptações
necessárias como a alteração de
horários de estacionamento nas

placas existentes", completou o
gerente deTrânsito eTransportes,
Marcia Roberto Ribas.APrefeitura
também confirmoupor decreto

que haverá a inclusão de outras
três ruas na cobrança do estacio
namento rotativo. Serão acresci
das ao sistema da área central de

Iaraguá do Sul as viasHenrique
Piazera, Francisco Fischer e Expe
dicionário João Zapella. Segundo
projeções da empresa Hora Park,
que administra o serviço, cerca
de 115 novas vagas devem ser

criadas com a inclusão das três
novas ruas. Porém, ainda não foi
definido o prazo para que elas se

jam inseridas no sistema rotativo.
De acordo com Ribas, a cobrança
só deve ocorrer depois que essas

vias forem recapeadas. "Está
prevista a colocação de um novo

asfalto e só depois elas receberão
apintura da colocação das novas
vagas do estacionamento", infor
mou. Não há previsão de quando
serão inicidas as obras.
Desde julho de 2011, condutores
de veículos que trafegam na área

central de Iaraguá do Sul tem à

disposição 905 vagas numeradas
e 53 parquímetros, para efetu
arem o pagamento através de
cartão recarregável ou pormeio
demoedas, instalados em 17

ruas. As tarifas são de R$ 1 (30
minutos); R$1,50 (uma hora);
R$ 2 (lh30); R$ 2,50 (duas horas).
O sistema conta ainda com 21

vagas da ZonaBranca (vaga dis
ponível por 15minutos em frente
a farmácias), 25 destinadas a
deficientes físicos, 53 para idosos
e 176 paramotociclistas,
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Um mundo sonoro
ARQUlVOOCP

Edição 2013 do Femusc foi lançada ontem com destaque
voltado à abrangência musical do. evento para Jaraguá do Sul

J���ºA.ºº .. �º�
Heloísa [ahn

que ganhou grande visibilidade no cenário após os su
cessas das edições do Femusc.

Cerca de 530 jovens de todo o mundo estão inscritos

e vêm à cidade para participar do encontro. Serão duas
semanas aulas, concertos e trocas de experiências entre
os jovens aprendizes e os experientes professores.

Como "Estrelas do Femusc" foram elencadas ama

estrina Catherine Larsen-Maguire, o pianista Ricardo

Castro, o violinista Charles Stegeman, o contrabaixís

ta Catalin Rotaru, o percussionista Pedro Carneiro e

o maestro Alex Klein, diretor artístico do Instituto Fe

musc. De acordo com Klein, todos os anos eles tentam
valorizar alguns professores de renomemundialnamú-

---altamenos doismeses para amúsica invadir

Iaraguá do Sul.A oitava edição do Festival de

_..
Música de Santa Catarina (Femusc) inicia
no dia 20 de janeiro e este ano traz novida
des em sua programação.

O festival é um dos eventos mais im

portantes da música erudita e o maior festival-escola

da América Latina.Com o tema "Do mundo todo para
o mundo da música" o festival tem por interesse mos
trar o que o mundo musical traz para Iaraguã do Sul,

sica. IIÉ muito importante buscarmos maestros que já
foram músicos para ter uma dualidade com os alunos",
detacou Klein. _

Além da realização do Femusc, acontece o Femuskí

nho, voltado para crianças de 6 a 12 anos. Esta edição do
festival terá como novidade o Femusc Jovem. Este pro
jeto serve como um degrau para os jovens talentos com
idade entre 12 e 17 anos. IIÉ o encaixe perfeito para nós.
Precisávamos de um elo", afirmou omaestro.

Alex Klein ainda declarou que a cidade é apropria
da para realização de um evento deste porte. "Iaraguá
é ótima para fazer um festival. Tem tudo que precisa
mos e é tudo próximo", destacou.

Umevento que deixamarcas importantesparaa cidade
Um evento deste porte

traz para a cidade, além de

ganhos culturais, muitos
benefícios econômicos. O
festival virou um produto
cultural turístico. Ao atrair

I

os músicos, os familiares e

amigos deles sentem-se con
vidados a prestigiar o evento
e conhecer a cidade.

O diretor do Instituto Fe

musc, Fenísio Pires Junior,
destacou que o investimento

no evento gira em torno de 2

milhões de reais, sendo que
o município pode arrecadar
até o triplo do investimento.

Segundo a vice presidente
do Instituto Femusc, Mônika
Conrads, o município precisa
estar preparado para receber
o festival. "Acomunídade em

presarial tem que usar esse

negócio para fomentar o co-

mércio", disse.

Responsabilidade
jaraguaense

A Orquestra Filarmôni
ca de Iaraguá do Sul será a

responsável pela abertura
do evento, com regência do
maestro Norberto Garcia. É a

segunda vez que a orquestra
participa do evento.

O presidente da Scar, Udo
Wagner, destacou que a nova

fase do Centro Cultural vem

para somar com a cultura da
cidade. IIÉ muito importan
te a orquestra da Scar par
ticipar da abertura. Temos
uma forte parceria com o Fe-

.

musc", disse.
A abertura acontece no

dia 20 de janeiro, as 20h, no
Grande Teatro da Scar.

MAIS DO QUE
UM INGREDIENTE,

É UM TOQUE
DE MESTRE .

•_---
.........��j.,......._...��-

COLETIVA Diretor do Instituto

Femusc, Fenísio Pires Junior (E),
com o maestro Alex Illein

ARISTON SAL JUNIOR

ProgTamação
de 20/1 a 2/2

• Grandes Concertos -

Diariamente, as 20h30 -

Grande Teatro Scar
• Momento Springmann -

Diariamente, as 19h - Pequeno
Teatro Scar
• Femusc no Shopping -

.

Diariamente, as 13h - Iaraguá do
Sul Park Shopping
• Femusc na Praça -

Diariamente, as 13h -

Supermercado Angeloni
• Femusc na Igreja -

Diariamente, as 18h

(programação no site)
• Femusc no Museu Série "Violão
Plus" - Diariamente as 18h

MuseuWeg
• Piano Masters - Diariamente,
às 18h - Scar Sala 201
• Concertos para Famílias
e Zoológico Musicial-Aos
sábados, as 10h
• Musicalmente Falando -

Diariamente, as 20h - Grande
Teatro Scar
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O TeDlpO
Cuide-se ao

sa sair ao sol!

Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora HOJE

Jaraguá do Sul
M e Região
... .Â.

Jaragu� AMANHA17° 36°
... .Â. MíN: 22°C
21°31 °

MÁX: 32°CSão Miguel
do Oeste

Blumenau
... .Â. Joaçaba Rio do Sul ... .Â. 21°C.24° 32°

Chapecó ... .Â. ... .Â. 23° 32°
20° 31° ,31°C

SEXTA
... .Â. ..J 20° 32° MíN: 22°C
23° 30° MÁX: 33°C

Forte onda de
calor em se
Quarta e quinta-feita:
Tempo seco e quente em
SC, com sol entre algumas
nuvens e pancadas
isoladas de chuva, entre
a tarde e início da noite,
típicas de verão. Risco de
temporal e granizo isolado,
especialmente na quinta
feira, devido à aproximação
de uma frente fria. O calor
continua intenso.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

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

do vento relativa (%)
• 5h Leste-Nordeste 3km/h 97
• 9h Leste 2km/h 95
• 12h Leste-Nordeste 3km/h 54
• 15h Leste 5km/h 47

5mm

80%• 18h Leste 11 km/h 48
de possibilidade

• 21 h Leste-Nordeste 10km/h 72 de chuva.

Humor
Medo de buzina
Dois amigos conversam:
- Cara, eu não posso escutar uma buzina ...
- Por quê? - pergunta o outro. - É trauma de infância?
-. Não, é que minha mulher fugiu com um motorista .

- Desculpa, cara! -_ lamenta o amigo. - Sinto muito .

- Pois é ... Toda vez que ouço umabuzina penso que é o cara trazendo ela de volta!

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.

Florianópolis
... .Â.
22° 30°

MíN: 19°C
MÁX: 29°C

São Joaquim

�o�o �
Florianópolis
• Preamar
• 6h45: 0,9m
• 18h54: 0,9m
• Baixamar
• Oh04: 0,5m
• 22h19: 0,4m

São Francisco do Sul
• Preamar
• 8h36: 1,4m
• 20h54: 1,3m
• Baixamar
• 4h34: 0,6m
• 17h08: 0,7m

Itajai
• Preamar
• 6h49: 0,8m
• 18h44: 0,8m
• Baixamar
• 1h31: 0,4m
• 14h53: 0,5m

riciúma
... .Â.
20° 35°

l MINGUANTE 6/12

Tábua
das marésNOVA 13/12 Imbituba

• Preamar
• 10h08: 0,5m
• 17h23: OAm
• Baixamar
• 1h04: 0,2m
• 14h06: 0,3m

CRESCENTE 20/12

CHEIA 28/12

Palavras Cruzadas

HORIZONTAfS 97 8

1. o pai do pai ou da mãe, na linguagem infantil / Ono
matopeia para indicar disparo de arma de f()go

2. Ponto do corpo muito sensível às cócegas I Elemento
de composição: milho

3. Carrapato pequeno, abundante na relva e capinzais
rasteiros

4. O ator italiano, radicado no Brasil, Zeloni. (1921-' 4
1973)

5. Abreviatura (em português) do Cazaquistão/lmpor
tante cidade argelina, a segunda do país

6. Pequena porção de fumo picado, enrolado' em papel 6
fino ou em palha de milho 1-----+---.1---+--+----"1----+--1---+----1 i

7. O fim de.", AsteriX / A mãe dos primos /. As iniciais do lJ
7 ihumorista Santana 13

8. Toca-discos o
�

(.;I �
9. Outro nome da saúva I Sigla de Zone lmprovement I---+---i--+-__I---+--+--+---I"'"----I '!

Plan (o CEP dos norte-americanos)... t
�p

•

I-
10. Tipo de cristal finíssimo da França ..

11. Referir-se a alguma coisa 10 J
12. Abreviatura de adjetivo I Elemento qUímico de sím- _--+-_--4--__1---"_-_-__--4 !i

bolo Os, o metal mais pesado que se conhece 11 �i
13. A segunda cidade da França, localizada no vale do 1-----+--1---+--+- 1----+--1---1----1 !

Ródano / O Mendes, barão de Varginha (emprestou 12
;qj

seu nome a uma cidade do S.ul de Minas). t
lS I
��--�--�--�--------���----�

2

3

5

VERTICAIS
1. O diretofde televisão Augusto César, um dos mais

importantes da história da TV em nosso país J O

apresentador e repórter de TV Pedro
2. (logl.) Boi / O meio da ... caixa I O famoso artista
nortê-americano Warhol (1928-1987)

3. Meia... vida J As iniciais da escritora Gattai / Ato de

vegetar com exuberância
4. Árvore que fornece madeira utilizada em carpintaria e

marcenaria I Avivar o fogo
5. Que impõe firmemente a própria vontade
6. Vedar, tapar I A arte de levantar a voz, na declamação
7. Um pássaro muito conhecido da nossa avifauna I

A pátria de um famoso mágico das histórias do es

critor norte-americano Frank Baum / As iniciais do
escritor Monteiro (1882-1948), de "Memórias de,
Emflia"

8. O cosmonauta norte-americano Armstrong / 551,
em algarismos romanos / Instituto Oceanográfico

9. Rebento vegetal / Anffbio de enorme boca, também
chamado intanba.

'!oq odes 'Otu00 '6 'OI '110 �1!3N'S 'IW 'lO 'O!.lIIlZ\( 'i 'as.lV '.IIwa:> '9 'll!I!ll!J01nV
'!;lTI5!lV 'OWIO 'Ir 'o!aa!A 'sz 'IA 'S '�UV 'Xlii 'XO 'G 'IRIf! 'JJ:>ntmA .

� :SIV�UH3A
'!9B 'uotl:l'S�

'O!wSQ 'fpv 'U 'l!JllUI'� � '\UllJlla 'o� 'd!Z '1l51 '6 'llIOlIlA'S 'se '1l11 'XI 'i 'oue6j:>
'9 'VJÓ 'ZVfJ'ç 'ollalO'lr 'wJR:>nW'S 'oaz 'lll!XV'Z 'tiuefj'º"ÓA .� :SIV.lNOZIHOH
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Elijane Jung

o universo
feminino
está aqui!
Acesse o blog: bnp:llocrJol")lbl.aI,'OIÍff1.brlblo,gl}»JutJ}1

50 PM
universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Conselheiro Retratos da vida
amoroso
P: Preciso de ajuda. Estou
de rolo com um rapaz há
cinco meses, mas todos os

programas de fim de ano dele
me excluem. Tô triste e não fiz

plano nenhum esperando ele
mudar de ideia. O que eu faço?
R: Faz os seus planos. Esteja
com pessoas que querem estar

com você. Vá a lugares onde
irá se divertir. Não espere por
alguém que só te quer ao lado
ocasionalmente. E quando as

férias acabarem diga que ele
não está mais nos seus planos.
Em nenhum deles.

1\ ]éssefim de semana, .assisti a umapequena reportagem no

1 VFantástico que trazia uma pesquisa sobre para quem as

mulheres se vestem.Nada de surpresa na constatação de que nós
nos vestimos para as outrasmulheres. E isso não é ruim, afinal;
eis aí um bom motivo para capricharmos no nosso visual. Só que,
é claro, épreciso que antes disso a gente se vista para nós mesmos.
Eu acho que a gentefaz isso muito bem. Pois se a gente se veste
pra outras mulheres é claro que a gente capricha e só sai de casa

quando táfeliz com o resultado, né?

Dica da vez
a dica da vez é pra você não se perder nas datas e acabar ficando
sem horário no salão de beleza. Aliás, essa dica já vemmeio
atrasada, mas ainda dá tempo. Corre marcar, seu cabelo, unha,
depilação, antes que você fique sem esses cuidados, tá?

Fazer comprinhas de Natal.
Tudo bem, os homens não
sãochegados a passar horas
nas lojas e algumas poucas
mulheres também não têm

paciência. Mas amaioria se

'diverte, escolhe, troca, risca da
lista, encaixa um agradinho a

mais pra alguém ... É cansativo,
mas no fim das contas,
é bem flash, né?

Achar que ficar em casa

no fim do ano é chato.

Quer saber? Convide
outras pessoas que
também vão ficar por

,

aí, faça um jantarzinho,
chame as amigas pra
uma tarde de beleza,
leia livros, veja filmes
antigos, aproveite o pouco
movimento pra fazer

algumas comprinhas.
Pensar em tédio em casa,
nas férias? É treva.
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CONTAINER@
ECOlOGY STORE

Rua: Reinoldo Rau, 44 - Centro I (47) 3370-5324

Chorarnão
significa serfraco.

-Coisas da net (Via faceb)ook/radicci)

.

� :

Divã com
Ros�1a
Melatti

Onde trabalha e o que faz:
Museu da Paz - Licenciada
em História. Eu sou:

,

determinada, comunicativa,'
estudiosa. Homens são:
como um bom tempero (rs).
Não, falando sério ... não
haveria felicidade completa

-
'

sem eles. Mulheres são: a
vida, a emoção, a ternura,
mas também a força e a

coragem. Se hoje lutamos
ainda por uma sociedade
menos machista e patriarcal
é graças à força feminina! Semeu relacionamento fosse um
ritmo seria:rock. Desço do salto: com injustiças. Parame

,
,

ganhar basta: sinceridade. Se eu fosse celebridad� s�r�a:
Imperatriz Leopoldina, que não consta na nossa história
oficial, mas foi responsável pela independência do Brasil,
embora D. Pedro I tenha levado a fama. Roubaria o closet
de: faço meu próprio estilo, curtindo uma roupa indiana,
hippie, que tenha um significado para minha vida. Não
sigo moda! Meu coração bate mais forte quando: recebo
um abraço sincero. Eu sou ótima em: agregar pessoas. Eu
sou péssima em:administrarmeu dinheiro. Urna noite
perfeita pede:um clima apaixonante ... Nada mais. Um casal

apaixonado precisa:de cumplicidade. Com 50 reai� eu:'

compro um livro. Com 1 milhão de reais:nossa! Fana tanta
coisa! Mas com certeza ajudariaminha família e abriria uma

oI

ONG para ajudar crianças carentes.
, ! , _ o i ; -_ .. -�-.- ; ; � -_+: : l ; -:i'l' : : ' , , , , , , , , - , , , o o , , , o , o - o - , - o , - , , - - , o - , , - - , , o , , , , , , , o , , - , - , , , , , , , o
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Bom dia!'
"'Dom dia, urbe sorriso. Hoje .

Dé quarta-feira, dia 5 de de
zembro, restam apenas 20 dias

para o Natal. Como anda de

pressa esse tempo.. Logo, logo
estaremos celebrando a virada
de 2013. E é nessa loucura que
começamos a coluna lida por
mais de 20mil pessoas e mais os
virtuais.Mas antes, umafrase de
Madre Teresa de Calcutá: I'Afeli
cidadeéumfruto que se colheda
felicidade que se semeia."

,
OFICIN4 DE L4TOARIA E PINTURA

Gogó
Mas antes de eu terminar a
minha coluna social de hoje,
seria um crime este colunista
não comentar sobre o sucesso

que o cantor sertanejo
Fernando Lima anda fazendo
nas baladas da moda. Com
gogó de auto, o buena gente
arrastamultidões em suas

apresentações. Ele merece, e os

nossos ouvidos agradecem!

Moa Gonçalves

DIVULGAÇÃO

Destaque
o Galo Londrino é outro

point que merece a atenção
no almoço. O cardápio é uma

delícia, sem contar com a

hospitalidade do chefMurilo,
que já é símbolo da casa!

'Av. M<ll. Deodoro d Fonseca,
'819. entro· Jaragu8 do Sul ,.

1 --�
NOVIDADE Amanda Bonafé, "cap" da

descolada loja Mis Amis, em Barra VeUta, parada
obrigatória dos vips jaraguaenses, como o gerente

"
Alex Almeida e Michel, da Revista Nossa

Dose dupla
Quem andou recebendo amigos
e fez a festa, se é que você me
entende, foi a darling Eliane
Rausis. Ela reuniu amigos na
elegante residência, claro ao

lado do maridão José Luiz
Rausis, daAutomóveis Jaraguá.
A noitada varou amadrugada
de sábado. Rodeados de amigos,
a coluna manda um "parabéns"
para o casal!

MAURICIO HERMANN

Pensando bem
Não tiro ninguém da minha vida. Apenas
reorganizo as posições e inverto as prioridades.

Na crista
Cristiano Iunkes, o Grilo, amilhão por aí em seus

negócios que quase não sobra tempo para os agitas
sacias. People the best!

Natal Marisol
Amanhã, às 20h30, aMarisol realiza a tradicional
Festa de Natal, em frente à sede da empresa. O evento
é aberto à comunidade e contará com a apresentação
do CoralMarisol e do Coral Infantil, composto pelos
filhos dos colaboradores, além da presença dos

personagens Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre, e um .

fantástico show pirotécnico. Imperdível!

Site
Breve o site deste colunista moagoncalves.com.br
virá todinho repaginado. Aguardem!

Vai confraternizar?
Considerado um dos lugares mais festejados de

Iaraguá do Sul, o Restaurante Park Aurora reforça
a qualidade e sofisticação da boa festa. Com
ambiente espaçoso e climatizado, o local tem tudo

para proporcionar conforto e bem-estar ao mais

exigente público. 11111 IIU FI
.

PRESENÇA O bonito casal
Jean Lenzi e Michele'Camacho,
blogueira e colW1.ist� do OCp,

no coquetel da Le'Bru

www.o

f
KAy�OS
ti o T E t

Nas rodas
• Bruno e Dionatan, dupla
sertaneja sucesso do
momento, vai embalar a .

festa de encerramento da
Iamo, do amigo Amauri
Jacobi, dia 15, no BeiraRio.

• Enquanto isso, o casal
amigo Moacir e Rosangela
Tepasse Schmidt já
programou o Natal e virada
de ano. Será no elegante
apê situado no paradisíaco
Balneário de Camboríú..

•Vivi Rodrigues participou,
recentemente de noite
de inauguração. Corno
sempre, sornsos para
todos os lados!

• Dizem por aí, que uma
concessionária de carro
vaimudar a sua gerência.
Nome querido e de peso.
Não conto nem "muerto!"
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Elyandria Silva,
escritora
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Refogue tempero verde ou outro de sua

preferência com tomates picados em
duas colheres de azeite. Depois, junte 400

g de gafanhotos frescos e mexa sem parar
em fogo baixo. Sal a gosto. Sirva com o

acompanhamento que desejar. Sugestão:
com salada e pão. Também pode ser

feito com besouros (aqueles pretos
com chifres) ou com baratas, cujo valor
nutritivo é muito mais alto em relação aos

outros dois insetos.
Esta é uma receita simples e fácil de
fazer. Para pratos mais sofisticados
o ingrediente principal é o mesmo:

insetos. Interessante variar os pratos com
escorpiões, larvas e demais iguarias da
natureza artrópode. As receitas podem
ser encontradas na Internet, em livros
ou ensinadas em programas culinários
na TV: UE assim caminha a humanidade,
a passos de formiga... ". Isso lhe parece
nojento? Desperta alguma indignação?
Pois bem, segundo a Organização
das Nações Unidas paraAgricultura e

Alimentação - FAO -, já não existem
tantas terras para criação adequada e

Novelas

c
'"

·ca

Gafanhotos ao..bafo
satisfatória de gado que alimente tantas
bocas no planeta Terra, isso sem falar
nas consequências para o aquecimento
global causadas pelo pum dos bois.
A entomofagia, que é o consumo de

insetos, resolveria estes problemas e

o da fome mundial. Talvez por esta e

outras reflexões do gênero, me vejo daqui
a 20 anos aprendendo, pesquisando ou
trocando receitas com amigas sobre como

hábito alimentar comum. Grilos tostados
são servidos na China como aperitivo e,

noVietnã, a barata d'água é um alimento
bem popular. Há algum tempo eu escolhia

passar fome do que comer peixe cru. Eis
que, atualmente, não só pago para comer
sushi como adoro peixe cru. O profeta João
Batista, filho de Zacarias e Izabel, prima de
Maria, mãe de Jesus, e que batizou Jesus no
Rio Jordão, quando no deserto, alimentava
se de gafanhotos commel (Mateus 3:4).
Por tudo isso é que peço que saibamos
nos adaptar a todos os absurdos que,
porventura, possam nos assolar. No

supermercado, que tenhamos a coragem
de pedir: "Quero 1 quilo de tanajuras
com as bundas bem gordinhas!" No
restaurante, que possamos parecer
normais ao escolher no cardápio e

informar ao garçom: "Quero talharim ao

molho sugo de besouros graúdos!" Não se

assustem, ainda temos tempo, escolhas,
esperanças. Contudo, caso algum dia
tenha que aderir a esse cardápio, por
favor, sem frescuras, sem cara feia, sem
dramas! E me desejem o mesmo!

II entomofagia, que é o consumo
de insetos, resolveria estes

problemas e o da fome mundial.

grelhar ou fazer ensopados de diversos
insetos que podem vir a fazer parte do
novo cardápio ocidental, tal qual o oriental,
que tão bem incorporou essa realidade a

ponto deles comprarem, felizes, pirulitos
�om escorpião, para seus filhos chuparem.
Outros países aderiram e fizeram disso um

LADO A LADO - GLOBO· 18R
Zé Maria e Isabel se reconciliam. Constância demonstra sua fragilidade

para Carlota. Bonifácio diz a Margarida que aprova o namoro de Albertinho
e Esther. Isabel tenta convencer Laura a conversar com Edgar. Oswaldo fo

tografa Laura com a ajuda de Neusinha. Celinha ajuda Alice a se encontrar

com Jonas. Albertinho fica perturbado com o desabafo de Constância. Mário,
Diva e Isabel celebram a venda do Alheira. Isabel procura Afonso. Laura en

frenta a madre superiora para defender Melissa. Esther pede para Fernando
mandar um recado para Abertinho. Melissa passa mal e taurâ' a socorre.

Albertinho sofre pensando em Isabel. Laura vê Catarina na casa de Edgar.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Charlô explica para as mulheres sua ideia. Felipe sugere que Ulisses

aceite colocar a culpa pelo sequestro de Carolina em Nando. Semíramis dis

pensa Nenê por causa de Zenon. Felipe se emociona com o pedido de Ulis
ses. Charlô manda Carolina organizar a vinda de Mirelle Darrieux. Carolina

entrega o qravador para Otávio e Felipe. Juliana conta para Vânia que saiu
com Nando. Nando critica Ulisses por ficar contra Zenon. Otávio fala com Mi

relle Darrieux. Analú briga com Juliana por causa de Nando. Charlô desconfia

da. atitude de Otávio e Felipe e decide cancelar a festa.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Russo e Irina não se movem para ajudar Wanda em sua briga com Mo

rena. Os seguranças da boate levam Morena para um depósito. Théo faz a

ronda no Alemão e finge não ver Junior. Ciro chama Théo para sair. Élcio usa
sua patente para dar ordens a Érica. Zyah dá um anel para Bianca e pede
para ela ficar na Turquia com ele. Drika avisa a Helô que Morena não entrou

em contato com ela. Pepeu fala para a esposa que marcou um passeio com

turistas e Fatma presta atenção à conversa. Aisha fala que seus documentos

são falsos e Berna fica nervosa com os questionamentos de Mustafa. Helô
comenta com Stenio sobre a investigação da adoção de Aisha e Lívia fica
atenta. A vilã exige que Wanda não faça nada contra Morena. Áurea fala

para Cacilda que quer que Théo reate com Érica. Berna encontra Wanda por
acaso em Istambul.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

CI_ique
ai

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

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

•

aDI

Amãe gata foi abandonada faminta e desnutrida com nove t:"J..Ihotes.
Eles foram resgatados, mas precisam de um lar amoroso.

Contato com Ana Carolina, no telefone 3379·1197

,

GALERINHA TA PRECISANDO DE UM BANHO???

ligue para nõ.s e saiba sobre OOSSOS planos mensalistas, leva e t.raz
e 013 descontos .em ração e produtos para os clientes fidelizados ...

AUQMIA - O Melhor serviço na melhor localizaçãO pelo melhor preço!!!

5/12 cha Guilherme Erdmann Kevlyn Caroline Wolf Olori Lombardi

Celso Rosa Hilze Dóge Lais de C. Ferreira Sonia Kienen

Adolar Hotch Cristiane Elisabeth Voelz Ilze Schmidt Leandro Rech Valerio da Silva

Aline K. Kimas Cristiane Voelz Irene Porinelli Lucas Rech Valtrudes K. Laube

Andre de C. Ferreira Debora Rahn Irineu Krueger Luiz C. Barabas Valtrudes Laube

Andre Luiz Pedri Dirce Terezinha Nunes Jean C.Vieira Many Mary Waldemar Maas

Arlete M. Ortiz Dúlci Ulrich José I. Kramer Marcelo da Silva de Lima Wanderlei Viola
\

Asta Hornburg Elilia Buzzi Katia Krüger Schulz Maria L. S. Araújo Van L. Scoz

Beatriz Vamashita Felipe Lenzi Kátia Shulz Maria Parma Correa

Carla Gisele dos Santos Ro- Gertrudes Olsterich Ketlyn Daiane Wolf Mateus Lenzi
..

í
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OSCOpO
(V) ÁRIES
I· O dia pede mais dedicação ao trabalho,

por isso capriche em suas atividades. A
sua saúde merece uma atenção especial:
evite os excessos. Agora, se o assunto
é coração, manter a paciência é a

palavra de ordem nesta quarta-feira. Cor:
verde-claro.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'p Graças às vibrações da Lua, você
terá mais chances de ampliar seus
horizontes. Fique de olho no que
acontece à sua volta e poderá encontrar
uma oportunidade para mudar algo que
deseja muito. Na vida a dois, dê mais
valor às afinidades. Cor: creme.

A-'Y'\ AQUÁRIO
� Preserve sua autonomia na esfera

profissional e realize suas tarefas.
Bom momento para explorar seu tino
comercial. No amor, a sua sensualidade
vai ficar mais expressiva Tire proveito
desse grande trunfo e aproxime-se de
quem deseja. Cor: verde.

II

..n.

m.

TOURO
Você terá facilidade tanto para ensinar

quanto para aprender e ampliar os seus
conhecimentos. É um ótimo momento

para enriquecer o seu currículo, Quanto
mais interesse demonstrar ao par, maior

se� o clima de paixão. Cor: branco.

GÊMEOS
Hoje, terá a certeza de que o lar é seu

porto seguro. Não pennita que ninguém
intertira em sua paz e dedique-se de

coração ao que gosta de fazer. Fique
longe de fofocas. Na paixão, confie na

força do seu carisma e impressione seu

amor. Cor: cinza.

CÂNCER
Dedique-se aos detalhes em tudo que
fizer. Bom dia para realizar tarefas
minuciosas. Mas não se deixe envolver

por intrigas e fique longe de gente
invejosa. Dê mais atenção aos familiares.
No romance, mostre do que é capaz por
seu par. Cor: vennelho.

LEÃo
Avalie sua situação financeira e aproveite
o seu tino comercial para fazer bons
investimentos. A Lua também dará uma

força na organização das suas tarefas.
Ouça conselhos de parentes mais
experientes para resolver problemas
sentimentais. Cor. bege.

VIRGEM
A Lua brilha em seu signo e reforça
suas energias. Mostre o que é capaz
de realizar e cuide com carinho do seu
visual. Hoje, você tem tudo para passar
uma ótima impressão às pessoas.
Na vida a dois, valorize o clima de
entendimento. Cor: creme.

UBRA
A Lua migra para o seu inferno astral
e pede atenção com aborrecimentos.

Aguarde o momento de agir! No trabalho,
vai demonstrar habilidade manual.
Sinceridade não pode faltar com quem
ama. Paqueras deixarão a desejar neste
momento. Cor. lilás.

ESCORPIÃO
As amizades exercerão um papel
importante. No trabalho, incentive a

participação dos colegas. Bom momento

para atividades que dependam de
habilidades específicas. A paixão ganha
estabilidade. Aproveite para resolver

questões práticas. Cor: preto.

SAGITÁRIO
Pense duas vezes antes de realizar

mudanças em seu cotidiano. É hora
de manter suas atividades rotineiras e
focalizar o que pode contribuir com o sen

progresso. À noite, os astros prometem
excelentes vibrações nos assuntos do
coração. Cor. marrom.

PEIXES
É um bom dia para observar os outros
e aprender com as experiências
alheias. Mas você conseguirá
administrar melhor seus interesses se
tiver uma postura discreta em relação
aos seus planos. Com o par, deixe o

romantismo fluir. Cor: laranja.

=
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br QUARTA-FEIRA,5 DE DEZEMBRO DE 2012 113 1 VA

Tirinhas

Cinema

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCUlRIS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - O final- Leg. - 14:20,
16:40, 19:00, 21 :20
• ARCUlRIS 2
A Origem dos Guardiões - Dub. - 13:30, 15:30,
17:30, 19:30, 21 :30
• ARCUlRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 14:20
·'Ted - Leg. -16:50,19:00,21:10

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Crepúsculo: Amanhecer - O final - Dub. - 14:00,
16:20, 18:40

• Crepúsculo: Amanhecer - O final - Leg. - 21 :00
• ARCOPLEX 2

,

• A Origem dos Guardiões - 3D - Dub. - 13:30,
15:30, 17:30, 19:30, 21 :30
• ARCOPLEX 3
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 14:30, 16:30,
18:30, 20:30
• ARCOPLEX 4
• Crepúsculo: Amanhecer - O final - Leg. - 14:20,
16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• Os Penetras -15:00, 17:00, 19:00, 21 :00

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 2
• Os Penetras - 13h1 0, 15h20, 17h30, 19h45,
22hOO
• CINÉPOLlS 3
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 13h15, 15h30,
17h45,20hOO,22h15
• CINÉPOLlS 4
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 14hOO,
16h30,19h30,22h20
• CINÉPOLlS 5
.• Gonzaga: de Pai para Filho -18h30, 21h10
• E a Vida Continua ... - 14h1 0, 16h20
• CINÉPOLlS 6
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 17h20, 20h30
• O Diário de Tati - 13hOO, 15hOO
• Até que a Sorte nos Separe - 14h30, 17hOO,
19h20, 21h50

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:30,
16:10,19:00

• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 21 :40
• GNC2
• A Origem dos Guardiões (3D) - Dub. - 13:10,
15:20, 17:30, 19:30

• A Origem dos Guardiões (3D) - Leg. - 21 :30
• GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. -

13:45, 16:40, 19: 10, 21 :50
• GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :20
• Argo - Leg. - 16:50
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:50, 19:20
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. - 13:00
• GNC5
• Os Penetras - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
• SALA VIP
• Elefante Branco - Leg. - 14:15, 16:30, 18:50,21:10

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:30,
19:00

• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 16: 15,
21:40
• GNC2
• Os Penetras - Dub. - 14:10, 16:45, 18:50, 21:1 °
• GNC3
• As Vantagens de Ser Invisível- Leg. -17:40, 22:10
• Gonzaga, de Pai Pra Filho - Dub. -15:10,19:40
• GNC3
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. - 13:20
• GNC4
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:50,
16:30,19:10,21 :50
• GNC 5'
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 17:00,
19:20, 22:00

• Até Que a Sorte Nos Separe - Dub. - 13:00, 15:00
.GNC6
• A Origem Dos Guardiões (3D) - Dub. - 13: 1 0,
15:20, 17:30, 19:30

• A Origem Dos Guardioes (3D) - Leg. - 21 :30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. -

13:30, 16:20,19:00
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg.

- 21 :40
.GNC2
• A Origem Dos Guardiões - Dub. - 13:45, 15:45,
17:45, 19:45

• Até Que a Sorte Nos Separe - 21 :50
• GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. -

14:00,16:40,19:20,22:00

Em "Elefante Branco" o padre Iuliân
(Ricardo Darín) e o padreNicolás
(Jérémie Renier) trabalham ajudando
os menos favorecidos na favela de Villa

Virgen, periferia de BuenosAires. O laçai
é um antro de violência e'miséria. A
polícia corrupta e os próprios sacerdotes
da igreja nada fazem para mudar essa
realidade e os dois clérigos terão de

por suas próprias vidas em risco para
continuar do lado dos mais pobres.

!

Duo
de Clarinete

e Fagote é
formado pelo
clarinetista

Otávio Augusto
(E) e pelo

fagotista Joel
Henquemaier

Noitemusical noMuseuWeg
Nesta quarta feira, às 19h, o Museu

Weg recebe o concerto Duo de Clarine
te e Fagote, projeto solístico que desen
volve em Jaraguá uma série de recitais e

.concertos. Entre os principais objetivos
desse projeto estão o' desenvolvimento
de um trabalho de educaçãomusical ten
do como foco o processo de formação de

plateias em música, a promoção e divul

gação de um repertório camerístico para
essa formação i�strumental, e obras es-

critas por compositores brasileiros.
O concertoterárnembros do Quinteto

de Sopro de Jaraguá do Sul interpretan
do obras dos compositores Beethoven,
Dykes, Hernry C.Work, Carlos Pousadas,
Zequinha de Abreu, entre outros.

O projeto tem apoio da Fundação
Cultural de Iaraguã do Sul, junto aoFun
do' de Cultura. Este será último concerto

da temporada 2012 com o duo. A entrada
'

é gratuita.
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VICENDE IL TEATRO ITALIANO
II teatro italiano ha una sto-

.

ria oltre che bimillenaria e risale
ai tempi dell'antica Roma, per
cio oggi dedichiamo la nostra

pagina al TEATRO ITALIANO:

II teatro romano: tempi dell'antica Roma, veden
do all'apice della sua espres
sione Livio Andronico, Plauto,
Terenzio (per la commedia) e

Seneca (per la tragedia).

Importante e radicata nella
cultura italiana, il Teatro, e pre
sente come forma d'arte sin dai

redacao@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃOII Rinascimento e Ia

Commedia deli'Arte

Virgilio e Dante
incontrano l'Angelo

- Parodia della
Divina Commedia

Dopo un período di stasi del
Teatro italiano, avutosi dopo la
caduta dell'Impero Romano, nel
periodo Rinascimentale, l'Italia

raggiunse nuovamente il vertice.

Nacquero importanti autorí di
commedie come Niccolo Machia
velli e di tragedie, come Torquato
Tasso. Successivamente, nel XVII
secolo nacque la Commedia
dell'Arte ed i suoi personaggi

furono diffusi in tutta Europa.
Per esempio, Pulcinella divenne
Punch in Inghilterra ePolichinel
le in Francia; o ancora, Pierrot di
venta la versione Francese di Pe
drolino. La Commedia dell'arte
ebbe notevoli influenze in tutto

il vecchio continente ed ha in
fluenzato moltissimi autori del

tempo, come Ben Ionson (defi
nito rivale di Shakespeare).

Acompanhe as

sessões da Câmara
deYereadores de
Jaraguá do Sul.
Todas as terças e

quintas-feiras, a
partir das 18h.
Ou assista pela TV,

.

no canal27 da Net.

II XVIII secolo
Questo secolo e stato un pe

ríodo difficile per il Teatro Italiano.
Diffusasi in tutta Europa la com

media dell'arte (che venne defini
ta "commedia all'ítaliana"), subi
un evidente declino in quanto si
evidenzio il calo di drammaturgia
edunapoca attenzione ai testi che
essa offriva, ríspetto alie altre ope-

. re provenienti dal resto d'Europa.
Cosi, in questi anni bui, mentre
la commedia dell'arte rimase co

munque un'importante scuola
durata píü di cento anni, la trage
dia, fece sentire ancor di piü la sua
mancanza, anche perché, impor
tanti autori del período rinasci

mentale, non ríuscirono ad offrire

un ampio ventaglio di opere po
tendo cOSI costruire le basi peruna
scuola futura. Di fatto, il píü im -

.

portante autore di tragedie fino ad
ali'ora, Torquato Tasso, non riuscí
mai a rípetere capolavorí come
lo e stato Gerusalemme Libera
ta. Un importante ruolo ríspetto
ali'Europa, l'Italia lo ottenne solo

grazíe alia commedia del Goldoni
ed al melodramma del Metasta
sio. Va annoverata pero una data

ímportaúte durante ilXVIII secolo.
Infatti, a testimonianza della im
mutata passione italiana verso il
teatro, nacque in Italia il primo te

atro di opera lírica d'Europa: TI San
Carlo diNapoli (1737).

II XX secolo
mina con un "lieto fine" - Paradi
so-); 1'aggettivo Divina, attribui
to da Boccaccio, si ritrova solo a

partire dalIe edizioni a stampa
del 1555 a cura di Ludovico Dol
ce) e un poema di Dante Alighie
ri, scritto in terzine incatenate
di versi endecasillabi, in lingua
volgare fiorentina. Composta
secondo i critici tra il 1304 e il
1321, la Commedia e 1'opera píü
celebre di Dante, nonché una

delIe píü importanti testimo
nianze della civiltà medievale;
conosciuta e studiata in tutto
il mondo, e ritenuta da alcuni
il píü grande capolavoro della
letteratura di tutti i tempi. In
ulteriore occasione torniamo a

parlare del teatro italiano e in

particolare degli celebri autori
qui in distacco. Alla prossima!

Durante il XX secolo si assis
te al periodo contemporaneo,
e nascono importanti autori

drammaturghi che pongono le
basi per il Teatro moderno. Su
tutti spicca il genio di Luigi Pi
randelIo, considerato "padre del
teatro moderno". Con I'autore
siciliano, nacque il Dramma

psicologico, caratterizzato es

senzialmente dall'aspetto in

trospettivo dei personaggi. Me
rita una citazione anche un altro

esponente del teatro dramma

turgo del novecento, importan
te seguace di Luigi PirandelIo:
Eduardo De Filippo. Egli, figlio
di un importante commediogra
fo del tempo, Eduardo Scarpet
ta, riuscl a ripristinare il dialetto
alI'interno dell'opera teatrale,
eliminando la diffusa concezio-

ne dei tempi addietro che defi
nivano l'opera dialettale come

opera di secondo livelIo. Con

Eduardo, nacque il Teatro po
polare. Va inoltre ricordato Sem

Benelli, drammaturgo, autore di
La cena delle beffe. Infine, per
la seconda metà del XX secolo,
annoveriamo tra i principali au
tori anche Stefanno Beni, Achil
le Campanile Carmelo Bene e

Dario Fo. Non possiamo perdere
l'occasione di mettere in distac
co la grandiosa DIVINA COM
MEDIA di Dante Alighieri. La
Commedia o Divina Commedia

(originariamente Qui comincia
la commedia di Dante Alighieri,
fiorentino di nascita ma non di
costumi conosciuta píü sempli
cemente come Comedia (inizia
in modo tragico- Inferno- e ter-

II XIX secolo
Durante l'Ottocento, nac-.

que il dramma romantico. Ci
furono importanti autori pro
motori del genere, come Ales
sandro Manzoni. Nella secon-

da metà del secolo, la tragedia
(perseguita da Silvio Pellico),
cedette il posto al verismo, che
vide nel suo massimo esponen
te GiovanniVerga. FOTOS DIVULGAÇÃO

Pré-requisitos: acima de 16 anos.

Oferecemos: Assistência médica, assistência odontológica,
seguro de vida, treinamento, refeições, uniforme,

plano de carreira, vale transporte, PPR e horário flexível.

Interessados enviar currículo para: sto.jgs@br.mcd.com
ou entrar em contato com Fabiane ou Aline através do
telefone 47 3374-0270 ou no próprio restaurante

(Praça de alimentação do Shopping Breithaupt)

Dante e W1 personaggio senza
nome c&e asp�ttano Beatrice

""lU �I'� 1;"I�i I
Virgilio e Dante - Parodia,
della Divina Commedia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



R$42. 0,00
ii vista, sem tnxa.

1 - Pl.lhto AHm<:tive 1.4, fh!x, 4 p',l'Itas, bihíço. plf\tul'i� sólida, 201 3" iii partir dê 11$ 14.:620,00 de entrada ., si�ldo fln<HldadQ em 60 meses a parht dll! RS 589,00 a
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Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

..•-"'.

Ruo frCirtcfsco Fischer, 100 - Centro - Jarogu6 do $Vil - se

(47) 32740100 - www.iavel..com.brFAÇA R.EVISÕES ,EM SEU VeíCULO REGULARMENTE.
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DOCES fiNOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos,
aniversários, noivados e

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

E PREGO
• Giacomini Garden Center contrata:
Jardineiro com experiência
Interessados comparecer .na cede
da empresa situado na Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca,
1233. Centro -Jaráguá do Sul/SC em

frente à Marcatto Center. Horário de
Atendimento: 7h30 às 20h.

• Contratamos: Assistente de RH.

Experiência em departamento pessoal
e folha de pagamento. Tr: 47 3371

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

• Contratamos: Vendedor Interno.

Experiência em vendas. Salário +

Comissão. F: 47 3371 6057 cl Paula
ou comparecer a Rua João Januário

Ayroso, 607, Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum

• Estampador de Silk Screen. Com
ou sem experiência. F: 47 3371
6057 cl Paula ou comparecer a rua

João Januário Ayroso, 607 - Jaraguá
Esquerdo, munidos de curriculum

• Contratamos: Têxtil.Desenhista
Necessário habilidade com o Corei
Draw. Tr: 47 3371 6057 cl Paula
ou comparecer a rua João Januário

Ayroso, 607 - Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum

• Precisa-se de revendedoras de

perfumes importados, lucro de 100%.
Tr: 3276-21001 8406-2183.

• Vaga de costureira com experiência
em ajustes, para trabalhar no período
das 08:30 as 12:00 E das 14:00 as

19:00. Na Rua: Walter Marquardt, 178
Vila Nova.

• Procura-se pessoa para pernoitar,
livre de aluguel. Pode trabalhar e

estudar, de preferência pessoa do
sexo feminino. Tratar com Dinaldo pelo
fone: 3273-2423/9141-9776

• Procuro pessoas de sexo masculino
maiores de 18 anos, interessados em

trabalha r meio período, como instalador
de som, alarme e trava em carros.

Interessados entrar em contato pelo
fone: 3370-0226 no horário comercial
ou comparecer na loja B.K. Personal
Som Automotivo, na Ilha da Figueira.

• Procura-se senhora para morar e

cuidar de idoso, a mulher para cuidar
da casa, cozinhar e olhar pelo idoso,
sem custo de aluguel, luz e água.
Salário a ser negociado. Tr: 3372-0879
após as 18:30:

• Senhortrabalha como acompanhantes
de idosos. Tratar no fone: 9119-6794.

• Precisa-se de pessoa do sexo

masculino para trabalhar em lavoura
de palmeira real situada no Rio
Molha. Ofereço registro em carteira,
salário compatível com a funçào,
moradia. Necessário ter experiência
comprovada na agricultura. Caso

tenha moto ou carro (receberá ajuda
de custo para combustível). Tratar

pelos telefones 3376-41io, 9163-
7000 ou à noite pelo 9102-6975

MPREGO
• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato: 3275-
4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

• Rendá extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras, maiores
18 anos, que queiram desenvolver um

negocio lucrativo. Trabalhando a partir
de sua casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou'acima
de R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio cl baixo investimento
é-arte retorno. Contato 47 8418-3292

1 . 9988-2844 bemestaredinheiro@

yahoo.com.br

• Atenção: conheça produtos fantásticos
100% naturais, trabalhamos com

controle de peso, estética, nutrição,
saúde, redução de medida entre

outras, distribuidor autorizado;
produtos testados e registrados na

ANVISA. Ligue e agende uma visita. Tr:

9910-74841 9140-5014 com Deyvid.

• Consórcio contemplado; Crédito
R$70.500,00, entrada de

R$24.900,00 e assumir 106 de

R$ 824,06. Crédito R$159.000,00
entrada de R$ 55.000,00 e assumir
115 de R$ 1.570,00. Temos outras

cartas. Tr: com Valdir 8494-5911 I
9270-3638. eza.valdir@yahoo.com.br.

• Vende-se Financeira com 02 anos no

mercado. Não precisa de capital de
Giro nem estoque, zero inadimplência.
Contato (47) 9601-3266.

.

• Preciso de latoeiro e preparador com
experiência - urgência. Tr: 3371-2003
com Odilon.

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha
residencial. TR: 3371-2946 I 9216-
4866

.

• Disk Frete em geral, caminhão. Baú
com capacidade de 4000 k.TR: 8406-
2183 I 3276-2100

• SV esquadrias e Alumínios, estruturas,
sacadas, corrimão, grades de proteção,
fogão lndüstrial, concertos e soldas em
geral.Tr: 9197-1665/9702-9093 com

Silvio.

• Procuro serviço terceirizado pra. fazer
em casa o dia todo. Tr: 9119-6794.

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

• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

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

• Compro moveis usados para o quarto
em bom estado de conservação. Tr:

3376-3541.

DOA-SE
• Doa-se malhas para estopa, retirar no
local. Tr: 8461-0912.

VENDE-SE

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

• Vende-se, tenho de 30 a 40 metros

de tabuas de caixarias, 300 metros

de sarrafos de piquetes e algumas
escoras. Tudo por R$ 250, 000. Aceito
propostas Tr. 9170-9656/3275-4811

• Vende-se Compressor Ingersoll-Rand
75HP, 323 PE em bom estado! Tratar:

(47) 3371-8435 ou 9979-0403.

• Vende-se produtos da Natura e Avon.

Contato: 3275-4315 Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-2354

/ 8813-5808 com Sengio•••• # • : • ' •••

VENDE-SE
• Vende-se geladeira semi nova da marca

cônsul 360 L, Tr: 9610-1607 Ernani .

• Tenho fêmeas e machos de cachorro

Cofap para entregar no dia 06/10 com

45 dias. Fêmea R$ 180,Oei e macho R$
150,00. Tr: 9220-0047 ou 3371-269
com Daiana.

• Vende-se um bebê conforto com base
na cor azul marinho em bom estado de

conservação. R$ 120,00. Fone: 3374-
5906 ou 8802-6423

• Vende-se ou troca-se acordeons de
varias marcas e modelos. Tr: 3370-
0084 ou 8410-7963 com Mario.

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

• Vende-se uma maquina de sorvete

expresso Italianinha, aceito proposta.
R$ 15.500,00. Tr: 3371-3847 ou 3371-
4147.

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

ursinhos, da marca Angel, Valor a

negociar. TR: 3370-7160.

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

• Vende vestido de prenda em ótimo

estado, lindo. Por R$80,00. Tratar no

9913-0362 .

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

• Vende-se uma Fresadora Universal,
número 1, marca Azerf. R$ 12.000,00.
Tr: 33751915/33751039

• Vende-se um Torno de bancada, semi
novo, Placa 120 mm, 500 mm entre

pontas. R$ 4.000,00. Tr: 3375-19151
3375-1039.

• Vende-se bebê conforto da Burigoto,
azul marinho, de menino, R$ 150,00 Tr:

3370-7160 CI Susan.

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

• Vende-se um quadriciculo grande
importado, a bateria, pode ser usado

por crianças de ate 10 anos, com

garupa, ótimo estado de conservação.
R$ 550,00. Obs: um novo neste

modelo, valor aprox. R$ 1.900,00. Tr:

3371 39931 9973 8281

• Vende-se telha colonial, quantidade de

7.000 a 8.000 e Esquadrilhas de ferro.

Preço a combinar. Tr: 3376-1481

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

. metros da praia. Tr: 3448-3958 19612-
5558. Aceito propostas.

• Vende-se uma Fabrica de conserva 1
alimentícia em Balneário camoorlü
'com mats de 32 anos e com clientela
formada. R$ 175, 000,00. Tr: (47)
9122-0300 19647-0865.

• Vende-se Galpão de madeira quadrada
com cobertura de telhas medindo
120m2. 10X12 pI retirar no local em
Guaramirim valor a combinar.Tr:3373-
0982

APARTAMENTO
• Vende-se apartamento no inicio da Ilha
da Figueira, 80 mt2 útil, e 111 mt? no

total, na Rua José Pavanello; com 2

dormitórios, uma suíte, sala e cozinha

conjugada, prédio com elevador, boa

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

8838-3955.

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

Sandra.

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

• Aluga-se apartamento novo com 2

quartos com 75 mts com garagem,
na rua Francisco Piermann 404, Vila

Lenzi. R$ 660,00. Condomínio em

média R$ 40,00. TR: 9134-5434.

• Alugo apartamento para casais sem

filhos e sem animais. R$ 550,00 com

água. No Bairro Nova Brasília. Tr: 3372-

1173/9921-1013 ..

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75
mt, com garagem, na rua Francisco
Piermann aluguel R$ 650,00 +

condomínio (média de R$ 21,00). Tr:
9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada de R$
10.000,00. Valor de R$ 120.000,00.
Tr: 47 8499-4778.

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

• Vende-se apto no Czerniewicz com

3 quartos, 1 suíte, sala 2 ambientes,
sacada com churrasqueira. R$
160.000,00. Tr: 8499-4778. Creci
14482

• Aluga-se apartamento com 2 quartos
prox. ao Shopping Breithaupt - Centro

R$ 600,00 + condomínio. Tr: (47)
3275-0128 com Alexandre

• Aluga-se apartamento com 2

quartos prox. Prefeitura. R$550,00 +

Condomínio Tr: (47) 3275-0128 com

Alexandre

• Aluga -se Apartamento com 120

mt2, na Rua Emma R. Bartel, 121 -

Baependi, com 1 suíte e dois quartos,
cozinha completa e garagem, sem

condomínio. R$ 1200,00. Tr: 9134-
5434.

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

CASAS

• Aluga-se casa na praia de Penha prox.
ao Beto Carreiro, com 4 quartos e

garagem em volta. Tr: 99,59-3627 I
9208-4370

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

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

Barra Velha. Entrega em dezembro I
2012. Localizada a 5 minutos de carro

da praia central, área residencial casa
com suíte + 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, porcelanato e rodateto de

gesso, garagem com churrasqueira.
Pode ser financiada pela Caixa. R$-.
180 mil. Tr: 3370-9529, 8443-2506
ou 9671-422

• Vende-se casa de 200 rnt> de

alvenaria, terreno com 2000 mt2

legalizada, R$ 380.000,00. Tr: 3373-
'

4587 com Dirceu.

• Vende-se casa oe-alvenaria, com três

quartos, 2 salas, banheiro, cozinha,
garagem para 3 carros, murada com

portão eletrônico. R$ 110.000,00.
Na Rua Leopoldo Muller, n 313 -Rio

da Luz, perto das lagoas de Peixe. Tr:

3376-2134.

CHÁCARA
• Vende-se Sítio a 20 minutos das praias
de Itapema, 4700 mt2 desmatado, com
rede elétrica, telefone. R$ 70.000,00.
Tr: 479699'-7'862 19108-7554.

CHÁCARA
• Vende-se uma chácara de 50.000,00
mt2 com nascente, cachoeira, plano,
pronto para construir. R$ 110.000,00.
TR: 3376-0726.

SALA COMERCIAL
• Alugo quartos, livre de água e luz. em

Schroeder, na Rua Marechal Castelo

Branco, 2i28. Tr: 3374-1488.

• Alugo sala comercial na Vila Rau, dou
preferência para Igreja. R$ valor a

combinar. Tr: 3371-6968.

• Aluga-se sala comercial, 30 mt2,
com banheiro prox. a câmara de
vereadores. R$ 450,00. Tr:3275-
2264.

• Aluga-se sala comercial com 80m2,
na Rua Affonso Nicoluzzi (atrás do
Mercado Brasão) no Bairro Rau. TR:

3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de

Corupá 60 mt2 cada, sobre loja. Tr:

3375- 1004 no horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua

Prefeito Waldemar Grubba, 1532
- Baependi. Tr: 3275-1185 1 9912-
6200. ,

• Alugo quitinete de alvenaria, próximo
ao viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220-
0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas,
na Rua Prefeito Waldemar Grubba,
1532 - Baependi. TR: 3275-1185 I
9912-6200.

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila
Lenzi apartir de R$ 380,00 e Casa
na Vila nova 3 quartos. Próximo ao

papagaio autopeças, Tr. 33714364
com Ivone te.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro Amizade,
com 1 suíte, mais um quarto, sala,
cozinha, churrasqueira, área de

serviço e garagem para dois carros.

R$750,00. TR: 88519651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder.
Com uma suíte mais dois quartos,
sala, cozinha, área de serviço, e

garagem. Área de 97 m2. Valor do

aluguel R$900,00. Valor da Venda R$
250.000,00. Fone: 8851 9651

• Alugo quarto para pensionistas, no

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

• Aluga-se uma casa grande, na Rua
Walter Brelthaupt, n° 110, comerciai
ou residencial. Em 'frente ao clube do
Beira Rio, contrato para 5 anos. TR:

9102-1212 com Elzira.

TERRENO
• Troco terreno na Vila Rau por casa em

Barra Velha. Tr: 3371-6968

• Vende-se uma chácara em São
Francisco do Sul, com 1650 mt

medindo 25 de frente e 70 de fundos.
Contato com Vanderlei 9946-5074 I
8848-9143 I 3372-2154.

'

• Vendo terreno no Condomínio fechado

Azaléias, 10 terreno entrando no

condomínio, ele tem 23 por 30
medindo 688 rnt-, R$ 180.000,00 a

negociar. Tr: 3370-2468 I 9969-5540
com Valmor.

• Vende-se terreno 15x20, no Rio da

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

• Vende-se terreno com escritura com

medidas 16X23 bairro Rio branco

Guaramirim R$ 68.000,00 estudo

propostas. Tr:3373 0982
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TERRENO

• Vende-se Terreno cl contrato em

Guaramirim, Bairro Vila Amizade, 2 km
da Fameg. 810 m2 (54x15). R$ 35 mil.
Aceito Propostas. Tr (42) 8416-2008

• Vende-se terreno em Santa Luzia, na

Rua Carlos Frederico Ranthum, área
com 2742 mt-, escriturado. Valor à
combinar. Tr: 3274-8891.

• Compra-se terreno de preferência nas

medições do Bairro Rau, ou na praia
do Ervino. Tr 3372-0028 13372-0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro
II ideal para construção de galpão. Tr
9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova
Brasília cl 1.053 m2, contendo 1 casa

com 3 quartos. 1 suíte e 2 salas. R$
499.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482.

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

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 -

bairro Izabel, Cojupá, 40 metros do
asfalto. R$ 65.000,00 Aceito troca. Tr:

9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mt sendo
600 mt de área útil, e 20 mt de frente,
fica no final da rua, Bairro Água Verde.

R$ 200.000,00. TR: 8812-8971

• Vendo terreno .368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck n°

182, (lateral da Roberto Seidel), Bairro
Seminário, Corupá SC. R$ 55.000,00
Tr: com Re'nate Fone 9137-4701

• Vende-se lote na praia de Itajuba 300
m2• Escriturado. R$ 20.000,00. Tr:
8448-8644 1 9936-7400

• Vende-se terreno 2500 mt2 plano no

Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-
0726

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

parcelado direto cl proprietário. Tr:

8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de Itajuba,
R$ 28.000,00 todos escriturados 300
m2. Tr: 8448-8644

• Vende-se terreno na praia de Itajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2.

TR: 8448-8644

ROLET
• Vende ASTRA GL 1.8 sedan cor branca
4 portas, completo com" roda 17,
R$15.500,00. Tr: 3370-0113

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

• Vende-se Caminhonete S10 cabine

estendida, ano 98, cor verde metálica,
4lugares, direção, ar, a gás GNV e

gasolina, Elétrica e mecânica revisada,
pintura e latoaria impecáveis. R$
13,000,00. Tr: 3371-2699 1 9923-
9418.

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC, 2

portas, Direção Hidráulica, Vermelho,
Álcool. Elétrica e Mecânica Revisada.

R$ 4.000,00. Tr. 8408-8384 com Dany

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

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009
modelos 2010, com 45.000km. Valor

R$ 37.500,00. TR: 33762776.

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

• SOMENTE PARA LOJISTAS, Classic
SPIRIT 1.0 FLEXPOWER 4P completo

CREVROLET

2009 Valor: R$ 18.950,00 FONE:

96177705

• PRISMA MAXX 1.4 2011 COMPLETO,
R$ 25.490,00, ENTRADA R$ 2.000,00
+ 60X R$ 670,00, VIABILIZO TROCA,
metálico, estado de zero, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um ano

inclusa, fone 30321400.

• Vectra 2007 Elegance, com IPVA 2012

pago, controle de som no volante, em
ótimo estado. R$ 31.000,00. sem

troca. TR: 3376-1060 1 91576924

Renato.

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

• Vendo ou troco Montana Made Off

roud, 1.8 prata, ano 2005, completa,
rodas 17.Tr: 3276-0826 ou 9973-

5960.

PEUGE T

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006

flex, 4 portas, completo cl ar, direção,
couro, cl som. Particular. R$ 7000,00
+ prest. TR: 8812-7170 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16

válvulas gasolina, 2005, vermelho ar

cond, vidro elel trava manual insufilm,
mp3, etc. R$ 16.500,00. 3371-1634.

EN

• Vende-se Sandero 1.6 completo,
2008, R$ 20.000,00. Tratar Com

Thiago (47)8498-6484

• Renault Clio ri 1.0 8v Ano 2002, cor
branca. R$ 11.500,00. Contato: Carlos
(9102-9254)

• SANDEIRO EXPRESSION 1.6 8V 2012

R$ 29.990,00, metálico, estado de

zero, entrada em até 6x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, taxas a

partir de 0,98% .. fone 3032-1400.

-

• Vende - se Sandero Stepway 2011,
1.6, 16 v, Flex, preto metálico, TOP

de linha, Airbag duplo, freios ABS,
direção hidráulica, ar condicionado,
vidro elétrico nas 4 portas, trava

elétrica, alarme, som com comandos

no volante, 2,5 anos na garantia, 21mil
km, único dono, faróis de neblina. R$
36.000,00 Telefone: 9192-4442,
8829-9796

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

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano

2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção .hid, Vidros

elétricos, Volante com regulagern de

altura, Controle som no volante, IPVA

pago. Sem troca. R$ 16.000,00. Tr:

8410-0000 Fabio.

VOLKSWAGEN
• Vende-se Fox 1.0, ano 2010, 4 portas,
com direção, desembaçador traseiro.

R$ 12000.00 de entrada e assumir

29 parcelas ou R$ 34.000,00 a vista.

Tr:9277-2798 1 8465-6251 1 3370-

3414.

• Vende-se Golf 1.6 vermelho 8v

Sportline completo' com banco , de

couro, 4 pneus novos.Todo revisado

e EPVA 2012 pago.Ir: Adilson 3374-

5709/8808-6313

• Vende-se Gol, ano 2004, no GNV, com
ar condicionado. R$ 14.000,00. Tr:

9944-2025.

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

VOLKSWAGEN

- Manual, NF e Chave res. Fone: 9163-
9276

• Vende-se um gol, ano 2010,
G5, completo, ótimo estado de

conservação. Valor a combinar. Tr:

9183-8930/9183-1162 com Sandra
ou Junior.

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

conservação, Tr: 3372-3626.

• Vende-se Gol G5 2008/2009 completo
1.6 com pneus novos e roda de liga
leve, preço de ocasião R$ 28.000.00
totalmente revisado Tr. 84136088

• Vende-se Parati 1.8 PLUS G4, 2009,
4portas, completa, R$ 25.990,00,
BX KM, revisões em autorizada,
metálico, estado de zero, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um ano

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

30321400.

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

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

partir de 0,98%. Fone 30321400.

• Vende-se saveiro City 1.6, prata
ano 2006. Preço da tabela FIPE R$
21.500,00. Tr:3275-3538 1 8406-
5033.

• Vende-se Saveiro Bola, ano 99. R$
13.500 Tr: 9944-2025 Aline.

• Vende-se Uno Mille fire flex ano modelo

2006, cor preta, R$ 18.000,00.
Interessados Tr: (47) 3373-8388 ou

8803-6698

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

0,98% .. Fone 3032-1400.

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

48x R$ 599,00, viabilizamos troca,
fone 3032-1400.

• Doblo essence 1.8 16 v 2012

completo, 7 lugares, R$ 44.990,00,
metálico, estado de zero, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um ano

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

• Doblo HLX 1.8 16v 2011 completo
7 lugares R$ 41.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até 6x
sem juros no cartão de crédito FONE:
3032-1400

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano

e modelo 2002 fire, vidro elétrico
na frente, limpador trazeiro. R$
11.500,00. Tr. 9114-3374 com André
ou 9243-8500 Néia.

FIAT

• Vende-se uma fiorino 2006, GNV. R$
7000,00 + 23 parcelas de R$ 533,00.
Tr:9668-2404.

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano 94,
1.0, R$ 6.000,00. Tr. 3370-1161

• Fiorino furgão 1.3 floex 2012 R$
28.990,00, metálico, estado de zero

com apenas 18.000km, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um ano

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

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$
5.500,00. Tr. 3370-07191 9953-3878

FORD
• Ford Fiesta 1 97, 4 Portas, roda de liga,
ar quente, desembaçador, limpador,
traseiro, emplacamento 2013 pg,
não precisa fazer nada na lataria. R$
6.500,00. Tr: 8843-5751(Vivo) 8447-
0376 (Tim).

.

• Vendo Ford Ranger 2011, completa,
ar-condicionado, dir. hid, vidro elétrico,
trava elétrica, alarme, modelo cabine

dupla, prata, XLT 4x2, 2.3, gasolina e

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

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

• Ford Ka 97 bordo impecável por

R$7.500,00 Tr: 33719313 1 9918-

8665

• Vendo Ford Focus 2001, Prata

Legalizado Baixo Completo, air bag
+abs, bancos em couro Ótimo estado
de conservação. Tr: 9101-1881 1
33704091.

• Vende-se Ford Ranger XLT Limited 4x4,
diesel 3.0 eletrônico, 2008, completa
(air bag, abs, santo Antônio, estribos
capota marítima, protetor de caçamba,
trava elétrica no tampão traseiro e

demais opcionais da Limited. Estudo
troca veículo de menor valor. R$
60.000,00. Tr. 47 9138-9592.

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5000,00
+ 14 prestações de R$ 400,00 ou

carro ou moto de entrada. Tr. 9137-

1504/9153-1600.

• Vende-se Focus Hatch GLX 1.6 16V

2012, R$ 42.990,00, metálico, estado
de zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos

troca, garantia de um ano inclusa,
taxas .a partir de 0,98% .. Tr: 3032-

1400.

• Vende-se Fiesta 2006, 4 portas básico,
R$ 13.800,00. Tr. 9962-3664

CAMINHÃO
• Vende-se caminhão 608 Mercedes,
ano 73, bom de mecânica, motor

zerado, baú de 5 m com chapéu de

alumínio, pneus semi novos, aceito

propostas. R$ 35.000,00. Tr:9277-

2798/ 8465-6251/ 3370-3414.

-

CAMINHA0

• Vende-se caminhão Mercedes

66, mecânica 1113 motor com

pouca km, revisado, pintura nova e

carrocerias e pneus em bom estado.

Valor a combinar. Tr:3372-1173 1
9997-0019.

• Vende-se caminhão Mercedes 1513

todo revisado, direção hidráulica,
turbinado freio a ar,. km baixa, ano

81. Tr: 3372-1173/9997-0019.

• Vende-se Caminhão Mercedes Bens

Modelo: 1,418 Cores brancas Ano 95

6 marchas Truck com baú 10,5 mts

+ chapéu Valor: R$ 96.000,00 Tr.

9102-9254 com Carlos

• Vende-se Caminhão GMC 7110, ano
2000, todo original, segundo dono,
baú de alumínio, 7 Pneus novos, todo

revisado, aceita-se troca de menor

valor ou maior valor. Contato Zito

(47) 3370-7994

• Venq.e-se uma camionete Hyundai.
H.R 2010. Com câmera fria. Tr. 9991-

7943 Hemes.

OUTROS

• Vende-se jogo de rodas.de liga leve,
aro 15 com pneus. R$ 1200,00. Tr:

3276-0340 1 9197-9084.

• Vende:se um C4 palas exclusive ano

2009, Valor R$ 30, 000,00 + parco
R$ 250, 000 Tr. 3376-3961/9136-
0049 Cassiano

• Vende-se um Bugue amarelo bonitão.

Valor a negociar. Contato zno (47)
3370-7994.

• Vende-se um Fusca branco ano 83.

R$ 4.000,00. Todo reformado. Tr.

8825-5544.

• Vende-se Hyundai Acent ano 98,verde
metálico, direção, completo, 4

portas, instalação GNV e gasolina.
R$ 6,000,00. Tr: 9923-94181 3371-

2699.

.MOTOCICLETA
• Vende-se uma CG 125, ano 81 de

trilha. R$ 800,00. Tr: 3379-2303 1
9114-5998 com Roberto.

• Vende-se Yamaha xt600 azul,
ano 2004. Em ótimo estado. R$
12.000,00. Tr: 9926-1717 com

Marcos.

• Vende-se Honda CB-300R S/ABS
Ano: 2010/2011 R$ 10.000,00
Único dono, documentação 2013

pago. 10.000 km rodados, moto

usada só em fins de semana. Brinde:
1 capacete, rede de capacete, capa
de chuva, manual e chave reserva.

Tr: 3373-1900 Fabrício.

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

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

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixo

km, doc. 2012 pago. R$ 2.500 TR:
.

8452-0178

• Vende-se uma Biz 100, ano 2001.

R$ 2000.00.Tr: 3273-0884.

• Vendo moto XLR, ano 99, ).25 R$
3.000,00. Tr. 3370-1161

• Moto Honda CB 300 2010 com

3800 km original IPVA 2012/2013
pago. Moto estado nova, sem troca

R$ 9800,00. Tr. 47 9138-9592 c/
Rodrigo.
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D 189-APTO cll suite+2dor, eozinha
e/moveis planejados c/90.43m2

privativos, na Vila Lalau. R$184.300

DI86-APTO c/Isuite+Zdor
c/ Otrr'priv no Baependi.

R$208.700

D 193-Casa cl170m2 priv c/I suite c/
closet e c/ hidro+2donn, Área intima c/
laminado em madeira e sala e eoz c/

poreelanato. R$319.800

D 196-APTO c/2dor,sacada
gril.c/Iüm'privativoa, próximo a

prefeitura de Jaraguá. R$133.900

D 143-Vendo terreno ao lado do

posto cidade da Barra
. c/390m2.R$109miL
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EU
A PARTIR DE R$

46.990'
À VISTA

..

CITROEN C3 PICASSO 2013
GL 1.5 FLEX

TAXA DE JUROS

0%;�36x
�
>
o
Q)
c:

PRIMEIRA PARCELA SÓ EM

FEVEREIRO DE 2013

CITROEN AIRCROSS 2013
GLX 1.6 FLEX START

CITROEN C4 2013
GLX 1.6 FLEX

A PARTIR DE R$

54.990
À VISTA'

A PARTIR DE R$ .

TAXA DE JUROS

�l�·990' . or�24X
TAXA DE JUROS

0%��36x
PRIMEIRA PARCELA SÓ EM

FEVEREIRO DE 2013
PRIMEIRA PARCELA SÓ EM

FEVEREIRO DE 2013

AIR-BAG DUPLO' FREIOS ABS • AR-CONDICIONADO' RODAS DE LIGA LEVE 16" E MUITO MAIS! AIR-BAG DUPLO' FREIOS ABS • AR-CONDICIONADO' RODAS DE LIGA LEVE 16"E MUITO MAIS

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

C3 PICASSO/ 3xR$109,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 166,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 174,00AIRCROSS

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

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoÊn

'l-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 46.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de
60% + 36 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF.
Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 36 parcela com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 550,00. Confira a CET da
operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Fin'ance. Financiamento F

. ... .. I,.. I tsimulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 13/12/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes en1 seu veiCUlO I egularmen e ..
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Rua Walter Marquardt, 2670 TAXAS COMPARTILHADAS COM O MERCADO

Fone: (47) 3370-7500 CARROS COM PROCEDENCIA

COMPRE ENIAUTO!

1

I
I

GM\AGILE LTZ 1.42010 I
COMPLETO. filí.""I'!I'!'i'KrW'';:.R'A1h I�.lffjfiff,ilfilVYiJIi!��

...._,._-

I
I

/
/
;

/
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I

Pós Graduação 2013

• Gerenciamento de Projetos - infcio 05/03

• Estratégias Financeiras e de Custos - início 05/03

• Desenvolvimento Cognitivo - início 05/03

• Logística: Gestão, Tecnologias e Processos - Início 05/03

• Segurança da Informação - início 05/03

Aulas noturnas, 3a, 4 a e 5a feiras, quinzenais.

Inscrições abertas.

FIAT PUNTO SPORTING 1.8 2008 .

••1 COMPLETAÇQ jABS
. --_._-_.__._._._-_._._--_._._--_.._. __._._._-

r.
.. -.----.--.--.---.---.--.-.-.- .. --.----.----.-

vw GOL GIV 4P 2009 COMPLETO
vw RARAll 1.6 2006 COMPLETO

HONDA CIVIC EX 1. 7 2006 ABS

I HONDA FIT LX 1.4 2009 COMPLETO
SANDEIRO EXP. 1.8 2011 COMPLETO

I

I LOGAN 1.o 2008 COMPLETO

I CUO SEDAN PRIVlLEGE 1.0 2005 COMPLETO
CORSA SEDAN MAX 1.4 2008

KIA SORENTO 2.5 j
CORSA HAICH 1.8 2005 COMPLETO

__ .��� . __ I �T�������;�A
I PEUGEOLIT 207 FfflSION 201 o

I PICASSO EXCWSIV 2.0 2003

I PICASSO GLX 1.6 09\2009 PRETA CINZA

I GM AGILE 1.4 lJZ 2010 COMPLETO

I FIAT PUNTO 1.8 SPORTING 2008
I GM ASTRA SS 2008 COMPLETO ABS

I FORD TAURUS 3. O 1997 U.DONO

GM MERIVA 1.8 2004
I GM ZAFIRA ELEGANCE 2005 7 WGARES

I FIESTA SEDAN 1.6 2005 COMPLETO

I FORD ECOSPORT FREESTYLE 2007 PRETA

C3 XTR 1.62007 ABS
I
C3 EX2004
BMW 130 HATCH 3. O 2008 !
HONDA CB 800 2010 I
HONDA 1UYSTER 04'>;2007 I

i GM VECTRA GLS 2000 BRANCA I
• II FORO KA 2007 PRATA

IICUO SEDAN 2005/2006
-..........� I CUO HAICH 05/10/11

I PEUGEOLIT 206 1.4 2007 I
11DYOTA FILDER 1. 8 AT 2005 I�.-.- .. -----.-.----.--.-.- ..--.--.--.--.-.-.-,

I HONDA FIT EX 1.5 AT 2005

IFlCILIO ELX 2007.
I PRISMA J(JY' 1.4 2009

III CEITA 4P 04ftJ7
I C3 EXCWSIVE 2008

I I SCENIC PIV 1. 6 05ftJ5/2oo6

I I CEITA OFF ROUD 2006 I
I I HONDA BIZ 2002 I

I., I CHERRY.Q Q 1.1 2012 COMPLETO I

II' UNO ECONOMY 4P 2010 I

:r=o�_.1i ! �:S����gg� BRANCA
I

___._. ._._._._._._._._. .__.__J L-·---·-- .. -- ..--·-·--·---..--·-·------·-·-·-·---·--1

Procurando

PB.DDUT 307 PRESENCE 1.6 2008.
00IIIIPlETD ABS.lfiiiê1iiJjQ)tilíi'filliM"!li",V1!!!tl!Z:!t�";:jJffi

\

PROMOÇÃO
RS 31.500,00

por um
veículo?

As melhores
opções de

veículos da região
você encontra
aqui no jornal

O CORREIO DO POVO.
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CLASSIC LS 2013
TAXA DE 0,89%+ 48X
R$ 319 E ENTRADADE

R$13.090

• Ar quente
• Alarme sonoro de faróis ligados
• Para-choques na cor do veículo
• Desembaçador do vidro traseiro
• Painel de instrumentos com conta-giros
• Protetor de cáter
• Preparaçãp de som

wP
li

AGILE LT 1.4 2013
A PARTIR DE

R$33.990 à vista

.TAXADEO,89%+36X
R$ 530 E ENTRADA DE

R$18.490

/

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

CAPTIVA E'COTiEC 2012
A PARTIR DE

R$ 87.990àvista

I

• Motor com 185CV
• Ar-condicionado
• Remate start (acionamento do
motor e ar-condicionado a distânCia)
·FreiosABS
'6airbags
• 'Câmbio automáticode
6 velocidades
'.Bancos em couro
• ESP (controle 'eletrônico
de estabilidade)

• TCS (sistema de controle
detração)
• Rádio com CO I MP3
USB e entrada auxiliar
• Computador de bordo

"'\

GlassiclS tO, flexvower {Cmllig. R6R" a001mGdelo 2012/1fit3, com�reçG IIlToffil).diGoolà vista a partirde R$ 24:790,00 ou através de plano de financiamento com 51,78% de entrada (R$13.090,00), 48 prestações mensais
de R$ 318,77 com taxa 0,89% am, eH: 14.13% <La. Valar total firnaliloíaào� R$ 28.:300,89_ Aglle II 1.4, Ecoooflex (Config. R9T), anolmodelo 201212013, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00 ou através
de plano de fllllIDoiamento oom 53,63% deMirada (1R$18A9D,O:O», 36 prestações meIilSais de R$ 529,91 com taxa 0,89% am, CEI: 14,91% a.a Valor total financiado: R$ 37.566,71. Captiva Ecotec 2.4, (Contig. PDW),
ano/modelo2012120 12, com IPreço promOOíooal ii '�jsta a pantirdeR$ 87.900. OfeJtas várldas para o período de 05 a 09 de dezembro de 2012 para o Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet O km adquiridos nas
Concessionárias Chevroiet. 'Ofertas MO válidas ou cumulativas c{)m modaMadede venda direta da fábrica, taXistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão
em conformidade 'com o PROCONVE - Pmgrama de üC)JiIll'1)]e da PO!Uiçã0 doAr� Veiculas AtJtomorores. www:dhevrolet.com_br-SAC: 0800 702-4200_ Ouvídoria GMAC - 0800 722 6022.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE. Conte Comigo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Damediocridade

Todos os dias vemos coisas E o quemais me assustou: o

que nos espantam. Penso estabelecimento tinha estacío

que isso não deva ser exclusi - namento, os carros eram novos

vidade dos meus olhos. Coisas (uma caminhonete Mitsubishi

simples que nos incomodam, grande e um modelo 2013 da
e muitas das quais já comen- Ecosport, ambos os veículos
tei aqui e, tenho certeza, os coincidentemente brancos)
leitores também devem tratar - .não que riqueza signifique
nas rodas de conversas com os

.

sabedoria ou educação, mas

amigos. inconscientemente é o que se

Esta semana algumas coisas espera. Por fim, um das famí

surpreenderam-me de novo lias tinha uma pequena filha,
(na realidade não sei como que provavelmente vai seguir
ainda consigo ficar surpreso. o feio exemplo dos pais de des
Talvez indignado caberia me- respeitar os outros ou de pen
lhor). Em São Paulo policiais sar apenas em si mesmos. Ah,
estão �endo mortos todos os claro, tinha o mágico pisca
dias e o Governo simplesmen- alerta do qual já falei aqui, que
te não consegue controlar a transforma qualquer automó
situação. Em Jaraguá do Sul vel em avião da Mulher Mara

repintaram as ciclofaixas e as vilha, ou seja, invisível.
transformaram, em alguns tre- Não venham dizer, talvez,
chos, em vias de autorama, de que era só uma paradinha rá

tão estreitas. Falando em ciclo- pida, pois um razoável tempo
faixa, em frente a um comércio depois passei novamente pela
na Marina Fructuoso, ainda rua e o automóvel maior ainda

aqui em Jaraguá, um carro e estava lá.
.

depois outro simplesmente Claro, nem todas as pesso-
estacionaram numa tarde chu - as são completamente boas ou
vosa de sábado em cima da ruins. Todos cometemos er

ciclofaixa. Ou seja, se naquele ros. Entretanto, alguns são ex

momento passasse um ciclista tremamente infantis ou fruto
teria que seguir pelo meio da puro da falta de consideração
rua por conta da folga índivi- ou respeito.
dualista daqueles cidadãos. Nessa linha deixo claro que
Em uma pista escorregadia, não acredito em pessoas line
debaixo de chuva. ares, aquelas que não se alte-

Comunicamos
o Extravio do

conhecimento de

transporte (HBL)
SPGS-15473. Caso o

encontrem, gentileza
comunicar Patricia

Cossettin Teixeira.
Tr: (11) 3666-6220.

ram nunca, que não esfriam e

nem esquentam, que querem
eternamente passar a imagem
de bons moços. Esse tipo de

gente me preocupa, pois não

transmitem qualquer confian
ça e parecem sempre que vão

dar o bote. Por outro lado, eu
não gosto dos exagerados, dos
que falam sempre alto, dos que
vivem arrotando camarão, dos

que adoram o tempo todo di
zer quem são ou o que têm.
Estes tipos pernósticos embru
lham o estômago.

E tudo isso me lembra um

poema de Mario Quintana,
com o mesmo título do texto

de hoje: "Nossa alma incapaz
e pequenina. Mais complacên
cia que irrisão merece. Se nin

guém é tão bom quanto ima

gina. Também não é tão mau

como parece."

"
Todos cometemos

erros. Entretanto,
alguns são

extremamente

infantis ou fruto

puro da falta de

consideração ou
respeito.

PEDIDO DE

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Wabe Administradora de Bens Ltda,
CNPJ: 05.876.310/0001-98 torna

público que requereu à Fundação
Jaraquaense de Meio Ambiente

(FUJAMA), a Autorização Ambiental
para enrocamento em imóvel locali
zado na Rua 5- Prefeito José Bauer,
Bairro Rau.

RETRATAÇÃO
A empresa Socionsystem Sistemas para

Gestão Contabil Ltda, pelo presente Ter

mo de Retratação Publica, vem, a público
RETRATAR, pelo indevido envio a cartó

rio o titulo 582/12-10, do cliente Diretha

Contabilidade S/S Ltda EPP, publicado em
edital no dia 30/11/12, Jornal O Correio do

Povo. Serve a presente Nota de Retrata

ção para restabelecer a verdade de ido

neidade do referido.
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Bradesco EDITAL DE LEILAO !
i
,

Edital de leilão Presencial e Online - Luiz dos Santos Luqueta, Leiloeiro:
Oficíal inscrito no JUCESP nº 569, faz saber, através do presente Editai,'
que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., promoverá a venda:
em Leilão (f!' ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, horas e local:
infracitados, na forma da Lei 9.514/97. :

,

Localização do Imóvel: Balneário Barra do sul-se. Jprdim Laranjeiras. :
Rua Daniel Valdomiro Borges (antiga Rua 4), i33. Casa. Areas totais aprox.: J

terr. 360m2 e constr. estimada "in-loco" 80m2 (no IPTU 66m2). Matr. 5.521 -:
RI de AraguarL Obs.: Construção pendente de averbação no RI. Regularização:
e encargos perante os órgãos. competentes da averbação da construção e:
atual numeração do imóvel, divergência de área construída que vier a ser:
apurada "in-loco" com a lançada no IPTU, correrão por conta do comprador. I

Venda em caráter "Ad-Corpus" e no estado em que se encontra. Ocupada, :

LOCAL DA REALIZAÇÃO _DOS LEILOES PRESENCIAL E "ONLlNE":
Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Indianópolis, 2.826

Planalto Paulista, em São Paulo-SP.

(o _22 leilão somente será realizado se não houver arrematação no 12 leilão) :
- I

112 Leilão: 13/12/2012 às 11h30. :
Valor mínimo para venda: R$ 154.339,,00 (cento e cincoenta e :
quatro mil, trezentos e trinta e nove reais). :

,
,

22 Leilão: 20/1212012 às 11h30 (caso não seja arrematado no 12 leitão) �
Valor mínimo para venda: R$ 76.945,00 (setenta e seis mil, :
novecentos e quarenta e cinco reais). :

,
------------------------·--------------------�I

"

Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. ,

Da participação online: O interessado deverá efetuar o cadastramento:
prévio perante o Leiloeiro, com 2 horas de antecedência ao evento. :

Os interessados devem consultar
o edital completo disponível no site I

www.shopinvest.com.br/imoveis e www.nossoleilao.com.br: (

Para mais informações - tel.: (11) 5586-3000 :

_bJJJ�__ c;Jp�__�_�r!!º"ª_��g1J_e_t-ª_" __ z:��lLq_E!.ir9_9Jici�1 :_.� lo!ç!=��._5Ç_� _

Considerando a devolução pelos Correios do ofício de Defesa encaminhado pelo
INSS ao endereço constante do Cadastro do Sistema Único de Benefícios devido a

não localização da interessada, em cumprimento ao disposto no art. 11, da Lei 10.666,
de 08/05/2003 e, em respeito ao princípio do contraditório, facultamos à interessada

abaixo relacionada o prazo de 10 dias, a contar da data da publicação deste edital,

para apresentar defesa escrita, provas ou documentos de que dispuser, objetivando
demonstrar a regularidade da manutenção do benefício da Sra. Olivia Borges, bem
como, ter vistas ao dossiê relativo ao assunto comunicado na Agência da Previdência

Social em Panambi/RS, onde estava mantido o benefício.

Nome/NB: NELSI BORGES 41/086.432.924-5 e 21/108,822.541-9,

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

Ministério da
Previdência Social

GOVERNO FEDERAL

B�IL
PAiS RICO It PAis SEM POBREZA

�/Ull/IIUUIIIIIIUmlllJlllllll!/!JJllll1lDlllnnlllPllIJllU/UllDl/lllunU/1UlIU9J.ll1I!ImU/lIIUlilUIIIJJJDOJIIUIl1I!IUIUIU/l1I_IIIDIUIOUUIIIIJIIU/U/fU/PUlllJJJDIUIIIfU/UIUJlUIilIUlIIII/UIUlI1IllIUllmUUUIHHlIIIIl/fIII/UU/íIDI/IIIIIJUIUHIIllllm!UII/U/UIIIIUIIII1lI/UlllIlIlP/IUPunUIUlIIIl1l!lU/lU

GERÊNCIA-EXECUTIVA EM IJUí/RS
AGÊNCIA EM PANAMBI
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REPÚBliCAFEDERATIVADo'BRASIL- FSTADODE SANTACA:D\RINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHIUEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto na 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDffi\LDE INTIMAÇÃO

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

lacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no
tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspon
dente:A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), oupagar(em)
serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição 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 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 38822 Sacado: ALCINDO JORGE CONZATI CPF: 762.617.009-15 Endereço: Estrada
Iacu-Açu nO s/no, Rio Branco, 89270-000, Guararnirim Cedente: RAÇOES CATAR1NENSE I.:):DA CNPJ:
08.761.945/0001-38 Número do Título: 050463 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAI
XAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 23/1lI2012 Valor: 761,76 Liquidação após a intimação: R$
11.60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38471 Sacado: DIANEWAlZ KONELL CPF: 009.805.919-02 Endereço: Rua Alphons Maria
Schmalz nO 488, centro, 89275-000, Schroeder Cedente: JAMAIEX COM. EQUIP. TEXTEIS LIDA CNPJ:
04.317.708/0001-2J Número do Título: 41356008 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 10/11/2012 Valor: 150,00 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 24,J 4, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38805 Sacado: DNA PRODUTOS PARA ESD\MPARIA UDA CNPJ: 14.273.588/0001-61 Ende

reço: Avenida Izidio Carlos Peixer nO s/n, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BLUMEN

QUADROS GRAVAÇÚES E ESTAMPARIA IJDAME CNPJ: 72.407.695/0001-31 Número do Título: 513/11.

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUAHAMIR.IMDataVencimento: 25/11/2012 Valor: 2.743,99 Liquidação após a intimação: R$1I,60, Con
dução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38866 Sacado: EDUARDO ANTONIO DEVI CPF: 034.186.069-70 Endereço: Rua Ioao Lu
cia da Costa nO s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BRASIL SECURITlZADORA S.A. CNPJ:
13.483.537/0001-00 Número do Título: 212/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIHIM DataVencimento: 211ll/2012 Valor: 400,00
Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: H$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 38816 Sacado: EVA DE FATIMADE SANTOS UMA CPF: 070.451.819-81 Endereço: Rodovia
Guilherme Jensen/ SC-413 nO s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA DE CHE
DITO VALE DO ITAJAI CNPJ: 82.639.451/0001-38 Número do Título: 1/0002 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimen
to: 201ll/2012 Valor: 400,00 Liquidação após a intimação: H$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
35,60, Edital: H$ 15,00

Protocolo: 38807 Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA arroMAR UDA EPP CNPJ:
82.857.764/0001-62 Endereço: Estrada Bananal do Sul n° s/n°, Zona Rural, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO IJDA CNPJ: 06.224.121/0001-01 Número do Título:
1300112962 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 22/11/2012 Valor: 425,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38424 Sacado: GEISON DUTRABONATTJ CPF: 070.597.209-79 Endereço: Rua Otto Volles nO

31, Não Informado, 89275-000, SchroederCedente: OUMPIO BOGO JUNIORME CNPJ: 15.239.054/0001-
81 Número do Título: GD01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU
UNIBANCO SA DataVencimento: 101ll/2012 Valor: 343,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
___ ;0

..

_

Protocolo: 38860 Sacado: ISABEL JAGELSKI ME CNPJ: 12.986.409/0001-08 Endereço: Avenida Izidio
Carlos Peixer nO 1729, Ilha da Figueira, 89256-310, Jaraguá do Sul Cedente: MUNDIAL S.A. - PRODU
TOS DE CONSUMO CNPJ: 88.610.191/0001-54 Número do Título: 1421074801 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SAFRASADataVencimento: 22/11/2012 Valor:

152,64 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00
Protocolo: 38871 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer nO 1729, Ilha da Figueira, 89256-310, Jaraguá do
Sul Cedente: PLATA SA SECURITlZADORA CNPJ: 11.355.403/0001-70 Número do Título: 1420834202 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUA
HAMIR.IMDataVencimento: 281ll/2012 Valor: 345,68 Liquidação após a intimação: R$11,60,Condução:
R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo:38549Sacado:JARDELMADERME-MADERIXVIDEOLOCADORACNPJ:08.345.140/0001-
03 Endereço: RuaMarechal Castelo Branco nO 1889, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: UNISERV
INFORMATICALIDA CNPJ: 05.767.138/0001-34 Número do Título: 083451012 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 12/11/2012 Valor:
116,60 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 38797 Sacado: JOCELINO JOSE FAGUNDESMARIACPF: 558.768.461-04 Endereço: RuaFun
dos Sueco n° s/n°, Fundo Sueco, 89108-000, Massaranduba Cedente: FEDERMATERlAIS DE CONSTRU

ÇÃü LIDA EPP CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número do Título: 054026 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento:
23/11/2012 Valor: 68,81 Liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38861 Sacado: JOSEAlITONDASILVA CNPJ: 11.732.962/0001-51 Endereço: Ruamarcionilo dos
Santos nO s/n, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: JANAINA BEPPLER CNPJ: 14.420.320/0001-05
Número doTítulo: 25120120 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimento: 26/11 /2012 Valor: 523,50 Liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: H$15,00

Protocolo: 38640 Sacado: JULIANA BOHCHARDT BERRJ CPF: 043.872.149-70 Endereço: Rua
AIfredo Borchardt na s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL S.A CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 191004/01 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento:
20/11/2012 Valor: 3.700,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38880 Sacado: JULIO CESAR MASSANEIRO SOARES CPF: 081.186.489-82 Endereço: Rua
Padre SilvioMichelluzzí nO s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BRASELIO INDUSTRIA E CO
MERCIO DE MAQUINAS r:roA CNPJ: 01.768.763/0001-40 Número do Título: 5829/4 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data
Vencimento: 231ll/2012 Valor: 71,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38881 Sacado: MARCOS PAULO RANGUETII CPF: 041.617.079-08 Endereço: Rua I
Braço do Norte nO s/n, I Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: COMERCIO E RE

PHESENTAÇÃO BENUTII LTDA CNPJ: 72.482.102/0001-00 Número do Título: 06409248 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
21/ 1lI2012 Valor: 80,05 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$"15,00

Protocolo: 38758 Sacado: MARIA DE FATIMA GLOVACKI ERTHAL CPF: 036.934.839-73 Endereço:
Rua Exp. Olimpio Jose Borges nO s/n, Avaí, 89270-000, Guararnirim Cedente: OESA COMERCIO E HE-

• PHESENTAÇÚES LIDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número doTítulo: 2584396U Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. DataVencimento: 17/11/2012
Valor: 112,20 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00

Protocolo: 38826 Sacado: MARIVAlDO BELLEGANTl CPF: 040.091.169-86 Endereço: Rodovia SC-413,
km 6 nO s/n, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: JAMAIEX COM. EQUIP. TElITEIS IJDA CNPJ:
04.317.708/0001-21 Número doTítulo: 1680.1 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 201ll/2012 Valor: 298,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: H$15,00

Protocolo: 38163 Sacado: MARLENE SEVERO CPF: 452.920.860-53 Endereço: Rua Guilherme Bauer
nO 39, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: GUARA GRAMPOS INDUSTHlAlS LIDA ME CNPJ:
08.133.453/0001-06 Número do Título: 000082-5 Espécie: Cheque Apresentante: GUARA GRAMPOS IN
DUSTRIAIS UDA ME Data Vencimento: 12/02/2012 Valor: 5.000,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 3?884 Sacado: MERCADO SANTO EXPEDITO IJDA - ME CNPJ: 09.607.594/0001-78 Endereço:
RuaMaria Lopes da Silva nO 214,Avaí, 89270-000, Guaramirim Cedente: IMPACTO COMEROOVAREJISTA
DE BijUTERIAS CNPJ: 11.309.828/0001-42 Número do Título: 000606 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantilApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 21/11/2012 Valor: 108,75 Liquida
ção após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ .15,00

Protocolo: 38682 Sacado: MINI & SHAKE CONFECCOESUDA CNPJ: 14.263.381/0001-06 Endereço: Ave
nida lzidio Carlos Peixer nO 1729, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: DECAPLAST INDUS
TRIAE COMERCIO DE PLASTlCOSUDA CNPJ: 03.107.858/0001-48 Número doTítulo: 9057 Espécie: Du
plicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIHIM
DataVencimento: 251ll/2012 Valor: 525,80 Liquidação após a intimação: H$11,60, Condução: R$ 13,87,

Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38632 Sacado: MOACIR GRIBOSKI CPF: 018.100.989-71 Endereço: Estrada Geral
Massarandubinha nO s/n, São Miguel, 89108-000, Massaranduba Cedente: ZANDONA COMBUS
TIVEIS LTDA CNPJ: 86.830.056/0001-99 Número do Título: 242/10 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 15/11/2012
Valor: 2.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38608 Sacado: OUMPIO BOGO JUNIOR CNPJ: 15.239.054/0001-81 Endereço: Rua Marechal
Castelo Branco nO 1188, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: FAROL FOMENTO MEHCANTlL LIDA
Número do Título: 004704C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCO SADataVencimento: 1911l/2012 Valor: 358,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38539 Sacado: RESTAUTANTE ZEMF UDA CNPJ: 03.705.983/0001-50 Endereço: Rodovia BR

116, Km 55 nO stt», Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SICHEDI SA CNP]:
01.181.521/0001-55 Número do Título: 800/03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCOBRADESCO S.A. DataVencimento: 121ll/2012 Valor: 356,66 Liquidação após a intima

ção: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38655 Sacado:HOSEMARIDASILVACPF: 818.638.619-04 Endereço: BraçoDireito nOs/nO, Bra

ço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS LIDA ME CNPJ:
10.945.510/0001-95 Número do Título: 13367C/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 15/1lI2012 '{alar: 246,80 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38422 Sacado: SUEliMARIA KEILCPF: 769.812.079-15 Endereço: RuaPresidenteCosta eSilva
nO 173,RioHem, 89275-000, SchroederCedente: OLlMPIO BOGO JUNIORMECNPJ: 15.239.054/0001-81
Número do Título: SKl Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNI
BANCO SADataVencimento: 10/11/2012 Valor: 190,00 Liquidação após a intimação: H$11,60, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38661 Sacado: TEREZINHA SCHMOLLER CPF: 021.517.769-05 Endereço: Rua Guilher
me Bauer nO 299, Centro Norte, 89275-000, Schroeder Cedente: OUMPIO BOGO JUNIOH ME CNPJ:
15.239.054/0001-81 Número do Título: TSOl Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: lTAU UNIBANCO SA DataVencimento: 17/1lI2012 Valor: 200,00 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38470 Sacado: TOKE ZEHO ESTAMPARIA E CONFECÇÚES LIDA CNPJ: 10.291.261/0001-
61 Endereço: Rua Claudio Tomazelli nO 1889, Vila Amizade, 89270-000, Guaramírirn Cedente: MUN
DIAL QUADROS E DESENHOS LIDA CNPJ: 06.272.029/0001-09 Número do Título: 1101 3/3 Espé- .

cie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
091ll/2012 Valor: 988,19 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: H$ 15,00
Protocolo: 38823 Endereço: Rua Claudio Tomazelli n° 1889, Vila Amizade, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: MUNDIAL QUADHOS E DESENHOS UDA CNPJ: 06.272.029/0001-09 Número do Título: 09011
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
201ll/2012 Valor: 460,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38802 Sacado:VAlDEMIR LUIS BACHMANN CPF: 029.835.629-56 Endereço: Rua 28 deAgos
to n° 614, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: STAHLr"i\l3RIK INDUSTRIADEMAQUINASUDAEPP

CNPJ: 03.094.889/0001-01 Número doTítulo: 7727-AEspécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 25/11/2012 Valor:

300,00 Liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 38754 Sacado: VILSON COElliO CPF: 020.386.219-85 Endereço: Rua Patrimonio nO s/n, Pa
trimonio, 89108-000, Massaranduba Cedente: MADVILLE COMEHCIO DE COMPENSADOS UDA CNPJ:
07.062.174/0001-28 Número do Título: 2321112-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 10110/2012 Valor: 601,34 Liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38228 Sacado:WILSON RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO CPF: 297.217.958-79 Endereço: Rua
Augusto Laffin nO 220, Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente: MASSARANDUBAAUTO PEÇAS IJDA
CNPJ: 75.294.447/0001-10 Número do Título: NOTA FISCAL Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 10/11/2012
Valor: 180,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00
Guaramirim, 05 de dezembro de 2012.

CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Descrição dos valores: Valor do título: R$ 24.290,28 - Juros: H$ 56,67 Emolumentos: R$11,60 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: H$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO f'

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a

devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para
pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus

tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.
FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 230676/2012 Sacado: 3 JRP COMEHCIAL LIDA ME Endereço: RUA JOAO PLANIN

CHECK 1571 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-105 Cedente: FUNDO DE INVEST DIR CHEDI

TORIOS MUtTlSETORlAL MA Sacador: DOCEIRA CAMPOS DO JOR Espécie: DMI - W Titulo:

0000477261 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 680,07 - Data para pagamento: 10/12/2012- Valor
total a pagar R$754,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 680,07 - Juros: R$ 1,58 Emolwnentos:
R$11,60 - Publicação edital: H$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 230316/2012 Sacado: ANA PAULA SANTANA Endereço: HUA DOMINGOS DEMARCHI
508 CASA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador: - Espé
cie: CBI - N'Titulo: 131034473 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.216,01 - Data para pagamento:
10/12/2012-Valor total a pagar R$2.912,22Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.216,01 - Juros: R$
633,04 Emolumentos: H$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: H$ 23,20 - Diligência: H$ 5,27

Apontamento: 230682/2012 Sacado: ANTONIO CESAR FERHEIRA GOMES Endereço: RUA AMAN

DUS RENGEL 1919 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89261-520 Cedente: LUlZ CALDAS SOBRINHO

ME Sacador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 1264 - Motivo: 'falta de pagamento Valor: R$ 951,50 - Data

para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar R$1.035,02 Descrição dos valores: Valor do título:
H$ 951,50 - Juros: R$ 3,17 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: H$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 230197/2012 Sacado: CLEIDIR FABIANO PEHEIRA Endereço: RUA LOURENCO KAN

ZLEH - 65 - VlLA LENZI - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-240 Cedente: COMEHCIALHAVEGLTDA

Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 112662180 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 237,00 - Data

para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar R$314,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$
237,00 - Juros: R$ 1,26 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 230523/2012 Sacado: CPAR COMUNlCACAO E PROMOCAO LTDA Endereço: AVMA
HECHAL DEODOHO DA FONSECA 776 SALA 03 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-700
Cedente: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CHEDITO MUTUO DOS P Sacador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 20120004 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 115,61 - Data para pagamento: 10/12/2012-
Valor total a pagar R$184,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 115,61 - Juros: R$ 0,57 Emolu
mentos: H$ 11,60 - Publicação edital: H$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230685/2012 Sacado: O PRAMALHAS l1DA Endereço: R JOSETHEODORO RIBEIRO

106 SALA OI - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE
FECHO Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1113282 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 498,00
- Data para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar R$572,68 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 498,00 -Iuros: H$1,32 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: H$15,46

Apontamento: 230686/2012 Sacado: O PRA MALHAS LTDA Endereço: H JOSETHEODORO RIBEIRO

106 SALA 01 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE
FECHO Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1095942 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.407,00
- Data para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar R$2.486,77 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 2.407,00 - Juros: R$ 6,41 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: H$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 230575/2012 Sacado: DULCE HELENA MELDAU BENKE Endereço: RUA LmZ MA

RANGONI 245 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89259-100 Cedente: FISCHEH COMERCIO DE TINTAS E

MATERlAIS A Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 13638/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
440,80 - Data para pagamento: 10/12/2012-Valor total a pagar R$504,99 Descrição dos valores: Valor
do título: H$ 440,80 - Juros: H$ 1,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: H$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 230369/2012 Sacado: EDUARDO DA SILVA HOCHMULLER Endereço: RUA GUI
LHERMEWEEGE, 50 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-610 Cedente: SINCROTEL ELE
TRONlCAT L EPP Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo:35211l- Motivo: falta de pagamento Valor: R$
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54,00 - Data para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar R$122,20 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 54,00 - Juros: R$ 0,34 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230535/2012 Sacado: ELIZABETE ELERT Endereço: RUA JOSE POMIANOWSKI 246
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-810 Cedente: LATORI CIA SECURlTIZADORA Sacador: jERRYRO
BERTO BRANDES - FI (CEU DA BOCA) Espécie: DMI - N° Titulo: 2821-B - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.070,40 - Data para pagamento: 10112/2012- Valor total a pagar R$1.l47,06 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ L070,40 - Juros: R$ 2,49 Emolwnentos: H$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: H$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 230596/2012 Sacado: FABIANA HEIS Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES DA

NOVA 635 SALA 5 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: MARIAADELAIDE FLOHES EPP

Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 101566/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 257,97 - Data

para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar H$327,29 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 257,97 - Juros: R$ 1,46 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230540/2012 Sacado: JONAS ELCI0 ECKERT Endereço: RUA GUILHERME PANICEL
161 SL 07 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-460 Cedente: DI COMUNICACOES E EXPLORACAO DE
SERVlCOS Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000520103 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
LOOO,OO - Data para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar R$1.070,19 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ l.000,00 - Juros: H$ 2,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230617/2012 Sacado: JOSIEL JOSE NARDES ME Endereço: AV MAHECHAL DEODO
RO DA FONSECA, 320 - CENTHO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: SANTINO COML
E DIST LTDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0020237931- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
99,01 - Data para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar R$167,36 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 99,01 - Juros: R$ 0,49 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: H$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230083/2012 Sacado: MAU �STAURANTE E PETISCARIA LIDA Endereço: RUA PA

DHE FRANCKEN 253 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-040 Cedente: GRAFICA HEGIS
UDA Sacador: - Espécie: DMI - W Titulo: 10.201 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.190,00
- Data para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar H$L264,20 Descrição dos valores: Valor do
título: R$1.l90,00 - Juros: R$ 6,34 Emolumentos: H$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230577/2012 Sacado: MARA FERNANDA SCHUUZ Endereço: AV MAL DEODORO
DA FONSECA 855 APTO 401 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Cedente: ERBE CONSTRUTORA

LTDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 00067004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.000,00
- Data para pagamento: 10112/2012- Valor total a pagar R$L078,92 Descrição dos valores: Valor do
título: R$l.OOO,OO - Juros: R$ 4,00 Emolumentos: H$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: H$
23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 230552/2012 Sacado: MARCEli FRANCIANI REINERT Endereço: RUA BARAO DO RIO
BRANCO 740 APT 103 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-400 Cedente: ASSOCIACAO XITAO TEAM
DEVALETUDO Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2012/344/06 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 115,00 - Data para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar R$183,51 Descrição dos valores:
Valor do título: R$115,00 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: H$ 23,10 Condu

ção: H$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230191/2012 Sacado: MARCOS HOGERIO FEliPE Endereço: RUA GOIAS 853 APTO

101 - VILA LENZI - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89253-670 Cedente: BANCO FINASA BMC S/A Sa

cador: - Espécie: NP - N° Titulo: 4283537970.- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 45.515,04 - Data

para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar R$53.359,49 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 45.515,04 - Juros: R$ 7.767,90 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: H$ 23,10 Condução: H$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 230604/2012 Sacado: MARTEX IND E COM DE ARTIGOS DO Endereço: RUA URU

GUAI,77 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA Saca
dor: BECHKAUSER COMERCIO DE FIOS LTDA Espécie: DMI - N° Titulo: 6002469U - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 24.290,28 - Data para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar R$24.414,81

Apontamento: 230609/2012 Sacado: MORHETES MATERlAIS DE CONSTRUCAO LTDA Endereço:
RUA JOAO JANUARlO AYROSO 2609 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89262-005 Cedente: BCO INDL E
COML S/A(BICBANCO) Sacador: E. A. C. FLORESTAL SA Espécie: DMI - N° Titulo: 9388-3 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$ 2.853,79 - Data para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar
H$2.936,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.853,79 - Juros: R$ 10,46 Emolumentos: H$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 230399/2012 Sacado: MS CALL CENTER LTDA Endereço: EMMERICH RUYSAN, 214
3 A - VILA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-350 Cedente: ALTAIR ANTONIO B FREITAS
ME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 8467 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 654,80 - Data

para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar R$721,89 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 654,80 - Juros: H$ 3,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 230528/2012 Sacado: PATRICIA RAQUEL DE SIMAS Endereço: RUA WALTER MAH

QUARDT, 363 - VILA NOVA - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-700 Cedente: DIVEHSUS COMEHCIOAI
9 LME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 156/18805112012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
361,00 - Data para pagamento: 10/12/2012-Valor total a pagar R$429,70 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 361,00 - Juros: R$ 0,84 Emolumentos: H$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230524/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: PEDRO GONZA
GA 345 - VILA NOVA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-320 Cedente: RODONAVES TRANSPORTES E
ENCOMENDAS LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0659511290 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 86,94 - Data para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar H$150,39 Descrição dos va

Iores: Valor do título: R$ 86,94 - Juros: R$ 0,28 Emolumentos: H$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: H$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 230257/2012 Sacado: SUZANEVOGEL Endereço: HUA PEDRO GONZAGA 200 APTO
402 - VILA NOVA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-350 Cedente: RITMOS COMERCIO DE AUTOMO
VEIS PECAS E Sacador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 0002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 348,67
- Data para pagamento: 10112/2012- Valor total a pagar R$413,23 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 348,67 - Juros: H$ 1,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 230313/2012 Sacado: VANESSA LEIER GARCIA Endereço: RUA ELEONORA SATLER

PRADI,342 AP 04 ex 4B - JARAGUA ESQUERDO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-080 Cedente:
TRANSPEZIA LTDA Sacador: - Espécie: CH - W Titulo: 000411-1 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 3.067,41 - Data para pagamento: 10/12/2012-Valor total a pagar R$3.386,43 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.067,41 - Juros: R$.-246,41 Emolumentos: H$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 230521/2012 Sacado:WAGNERDE SOUZA PINHEIRO Endereço: RUAFAUSTINODE

MARCijI 55 CASA - BARRA RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-260 Cedente: SUL FINAN

CEIRA g/A Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 50-04094/11 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
9.417,73 - Data para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar R$10.733,45 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 9.417,73 - Juros: R$ 1.236,86 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: H$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: H$ 20,96

Apontamento: 230132/2012 Sacado:WAITER LEOPOLDORADUNTZ Endereço: RUACATARINAMA
RANGONl46cxm JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Cedente: INSTITUTO DE ENSINO EAS
SISTENCIA SOCIALHOSPITA Sacador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 2515 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ l.982,52 - Data para pagamento: 10/12/2012- Valor total a pagar H$2.050,97 Descrição dos
valores: Valor do título: H$ 1.982,52 - Juros: R$ 5,28 Emolumentos: H$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

'

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi.publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data
de 05/12/2012.Jaraguá do Sul (SC), 05 de dezembro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 26
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Tribunal

Réu é condenado a 17 anos
Jovem que queria se

vingar do segurança
que o expulsou de
danceteria foi julgado
ontem, em [araguá

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Ürapaz que matou o segu
rança e motorista de ôni

bus Walter Silva Monteiro, de

44 anos, no estacionamento de

uma danceteria, na Vila Lalau,
em fevereiro deste ano, foi jul
gado ontem pelo Tribunal do

Júri de Jaraguá do Sul. Charles
de Oliveira, de 18 anos, foi con-

denado a 17 anos e seis meses

de detenção pelo homicídio

qualificado e pelo porte. de
arma. A arma do crime, um re

vólver 9 milímetros de uso res

trito, não foi encontrada.
Na época da prisão, Oliveira

disse que tinha intenção de dar
mais de 15 tiros na vítima, mas o
revólver falhou e apenas um dis

paro foi feito. Ele queria se vin

gar de Monteiro, que o havia ex

pulsado da danceteria por causa
de uma briga alguns dias antes.

O réu está preso desde 28 de

fevereiro, dois dias depois do

crime, e permanece no Presí
dio Regional de Jaraguá do Sul.
Oliveira não poderá recorrer em

liberdade, conforme decisão da

juíza Anna Finke Suszek, que co

mandou os trabalhos da sessão

do júri popular. A defesa foi feita

pelo advogado Daniel de Mello
Massimino e a acusação ficoupor
conta do promotorMárcio Cota.

Em maio deste ano, foi jul
gado um caso semelhante, po
rém com resultado oposto. O

segurança e motorista da mes

ma danceteria, Nelson Ramos

Granda, morreu em agosto de

2001, depois de ser alvejado por
Ediniz Pinheiro de Castro, que
alegou legítima defesa. As tes

temunhas entraram em contra

dição e os jurados não se con

venceram da intenção do autor

dos disparos de causar a morte

da vítima. O réu foi inocentado.

Czerniewicz

Em setembro deste ano, Ru

diney Siqueira, de 35 anos, foi
encontrado morto com um fe
rimento a faca no pescoço, em
frente à danceteria do bairro
Vila Lalau. Ele estava em liber
dade condicional e a Polícia
acredita que o crime tenha en

volvimento de uma facção cri

minosa, porém até o momento

ninguém foi preso.

o rapaz .está
preso desde 28 de

fevereiro, dois dias

depois do crime,
e permanece no

Presídio Begio�al
de Jaraguá do Sul.

Acidente deixamotorista idoso em estado grave
Um carro e um ônibus co

lidiram no início da tarde de
ontem no bairro Czerniewicz,
em Iaraguá do Sul. Um veícu
lo Peugeot 207 tentava acessar

a rua Guanabara na hora da
colisão. "Eu estava indo em di-

reção ao Centro, mas o carro

cortou a frente do ônibus. Não

consegui fazer nada", explicou
o condutor do coletivo, Antô
nio Altair Ferreira.

O motorista do carro, Olin
do da Silva, 66 anos, que estava

sozinho na hora do acidente,
foi levado para o Hospital São

.

José com suspeita de trauma

tismo craniano. Nenhum pas
sageiro ficou ferido, mas uma

gestante foi levada ao hospital
porque bateu a cabeça no vi-

dro, mas sem gravidade. Com
o impacto da colisão, o veículo
teve a parte frontal destruída e

foi arrastado pelo 'ônibus por
mais de 20 metros.

Assista ao vídeo no

www.ocponline.com.br

COLISÃO Peugeot teria cortado a frente do ônibus, que não conseguiu parar e arrastou o veículo

Guaramirim

Assalto em
mercado

Dois homens entraram ar

mados num mercado do bair
ro Corticeira, em Guaramirim,
e anunciaram o assalto, por
volta das 14h de ontem. Eles
deixaram a moto sena placas
ligada e entraram usando os

capacetes para esconder o

rosto. Um deles estava arma

do e rendeu os funcionários,
enquanto o comparsa foi até
os fundos do estabelecimen
to. "Ele colocou a mão no di
nheiro do caixa e enfiou tudo
dentro da jaqueta, saiu tão

depressa que as notas foram
caindo no chão", contou a pro
prietária, de 44 anos. Segundo
ela, muitos clientes estavam

no estabelecimento no mo

mento do crime, porém não

foram ameaçados. "Sempre
orientamos os funcionários a

não reagir, pois os bens a gen
te consegue recuperar.Avida é

o mais importante", disse ela,
que não quis divulgar os va

lores furtados. Ela contou que
nos 15 anos que administra o

mercado, esta é a primeira vez
que sofre um assalto.

Incêndio

Queima de
entulho

Os Bombeiros Voluntários
de Guaramirim atenderam·

a uma ocorrência de incên

dio sem vítimas na tarde de
ontem. Segundo os voluntá

rios, a queima intencional
de entulhos teria sido a cau

sa do incêndio. "Qualquer
tipo de fogo, principalmen
te queimada de lixo, é proi
bido. Com o clima seco que
temos na região atualmente,
o perigo de a situação sair do
controle e o fogo se alastrar é

.

grande", declarou o bombeiro
Adilson Trindade.

Por volta das 14h, um gal
pão às margens da SC-413, no
bairro Brüderthal, em Guara

mirim, foi totalmente destru
ído pelas chamas. A estrutura,

que já funcionou como fábrica
de conservas e depois como

fundição, está abandonada
há muito tempo e a rede elé
trica estava desligada. Há ou

tras três construções, também
abandonadas no local, que
não foram atingidas.
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Omomento é de suar a camisa
Sob os olhares de
Renato Augusto,
Juventus inicia
o trabalho de

preparação física

para o Catarínense

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

O forte calor de ontem não

foi empecilho para o pre
parador físico Renato Augusto,
que colocou os atletas do Iu
ventus para suar, literalmen

te, no João Marcatto. Augusto
não aliviou nas atividades, que
marcaram o início da prepara
ção juventina ao Campeonato
Catarinense..

('A preparação vai até a es

treia", afirmou. Augusto acredi
ta que os atletas não atingirão

os 100% de condicionamento
até a partida contra o Metro- .

politano, no dia 20 de janeiro,
principalmente pela falta de
ritmo de jogo. ('A partir da ter

ceira ou quarta rodada eles ad

quirem esse ritmo, mas o nosso

planejamento é para que na es

treia eles estejam no melhor da
sua forma, dentro das possibili
dades", completou.

O preparador comentou o

fato da competição iniciar em

pleno verão, o que acelera o

desgaste dos atletas em campo.
((O calor é um fator que afeta a

todos, mas a hidratação, a para
da técnica e a alimentação aju
dam aminimizar seus efeitos".

Ainda ontem, o clube anun

ciou a contratação do experien
te atacante Vitor Hugo, de 31

anos. Com 1,90 metros e 89 qui
los, se destaca pelo jogo aéreo
e físico. Vitor Hugo atuou por
clubes do Brasil e do exterior.

IRIANE PORTO IAVANTE!
,

"Cada convocação é única
e a felicidade sempre é enor

me.Aindamais no hóquei, que
vem crescendo muito. Estou

ansiosa e com muita vontade
-de estar na lista final", comen-
tou. "Participar destes cam

peonatos significa aprimorar
mais a técnica, crescer como
atleta e a busca de resultados

positivos, visando. aOlimpíada
de 2016", finalizou.

FÔLEGO Atletas não tiveram moleza no primeiro treino da pré-temporada

DIVULGAÇÃO/FESPORTE

...

IlEROINA Goleira Ana Carolina é carregada pelas companheiras de time

Olimpíadas Escolare�

Garotas doAlberto Bauer'qtmpeãs
Em partida tira-teima, as ga

rotas da Escola Alberto Bauer

conquistaram o ouro no tor

neio de futsal das Olimpíadas
Escolares, etapa de 15 a 17
anos. Após o empate em 1 a 1

no tempo normal, elas vence

ram as paraibanas do Instituto

Augusto dos Anjos, da cidade
de Bayeux, por 3 a 1 nos pênal
tis, em partida realizada ontem,
em Cuiabá (MT).

Coincidência, ou não, essas
duas equipes abriram a fase de

grupos da competição com o

mesmo empate em 1 a 1 e de

sempate nos pênaltis, uma vez

que o regulamento do torneio

não permite resultados iguais.
Naquela partida, o time da Pa

raíba havia vencido pelo mes

mo placar de 3 a 1.
Na decisão, a atenção e a

sorte estavam com a goleira

Ana Carolina dos Reis, que de
fendeu três penalidades.

"Analisamos o time delas.
, Como elas vinham de algumas
decisões por pênaltis, estudei
a forma de cada uma bater na

bola, o movimento do corpo.
Esses detalhes podem fazer a

diferença numa decisão", disse
a goleira, de 16 anos.Ao final do

jogo, muito choro e banho de

água para comemorar o título.

DjenifIerVasques novamente
na Seleção Brasileira

O guaramirense Djeniffer
Vasques foi novamente convo

cada para defender a Seleção
Brasileira de hóquei sobre a

grama. Entre os dias 7 e 14 de

dezembro, ela estará no Rio de

Janeiro', participando de uma

série de treinamentos junto
com vinte e quatro atletas.

Após este período, serão

divulgados os nomes que irão
defender o Brasil no Campe
onato Sul-Americano, que
acontece em Santiago, no Chi
le, em janeiro. O grupo tam

bém participa do 'Round 2' da
World League, no Rio de Janei
ro, em março.

Atleta, que defende
o Desterro, atua
desde 2007 na

Seleção Nacional.

ARQUIVO PESSOAL

GUERREIBA Além de defender o Brasil, DjenifYer
trabalha forte na popularização da modalidade
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CAMPANHA DO BRINQUED
Doe brinquedo, doe alegrià!
Seu antigo brinquedo pode fazer uma criança feliz•••
Esta iniciativa tem por objetivo a arrecadação de brinquedos para a doação no Natal.

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

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

Faça o Natal de uma criança mais feliz!!!

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

opaS

São Paulo querum
título para Lucas

l-am
•

ri ao

Para coroar a temporada, a equipe encara
,

o Tigre na final da competição, nesta quarta

momento da história da equipe.
No histórico, o Tricolor disputou
apenas seis jogos em La Bom

bonera, contabilizando uma vi

tória, um empate e quatro der
rotas. Mas se depender do meia
Lucas, o retrospecto negativo se

tornará passado. Este será o pe
núltimo jogo do meia com a ca

misa do clube paulista e ele pro
mete se entregar nesta final. "Se

precisar, quebro as duas pernas
para ser campeão. Já fui nego
ciado, mas quero dar este título
à torcida", afirmou.

Tigre e São Paulo se enfren
tam na noite desta quarta-feira,
às 21h50, em Buenos Aires. A

grande final ocorre na próxima
semana, no Morumbi.

JARAGUÁ DO SUL Porém, os paulistas prome
tem lutar para modificar este

panorama. Do lado contrário,
está um clube argentino modes
to para os padrões dos herma

nos, que disputará pela primei
ra vez na sua história uma final
internacional. Com 110 anos, o

Tigre não obteve o aval da Con
mebol para realizar a final no
seu estádio e o confronto foi ofi
cializado para La Bombonera,
que pertence ao Boca Iuniors,

A expectativa é de um gran
de público, devido ao melhor

Agência Avante!

Garantido na fase preliminar
da Libertadores, o São Pau

lo encerra a temporada em alta.

Campeão simbólico do segundo
turno do Campeonato Brasileí

rão, o tricolor busca se tornar a

segunda equipe brasileira cam

peã da Copa Sul-Americana.
Criada em 2002, a competição
continental só teve o Interna

cional, na edição de 2008, como

campeão representando o país.
RUBENS CHIRI/SPFC

"

DESPEDIDA Lucas promete entrega total nos últimos jogos pelo São Paulo

( "l!\ • I,

.o <:(ntnEI() IX) I-()\()
A vida acontece aqui.

lVIundial de Clubes

Torcedores causam tumulto

no embarque doCorinthians
o Corinthians embarcou para disputar oMundial e a Fiel pro

vou que apoio não vai faltar. Aproximadamente 15 mil torcedo
res compareceram ao aeroporto de Guarulhos realizando uma

grande festa, com final tumultuado. Alguns torcedores - enfure
cidos por não conseguir contato com os jogadores - depredaram
o local, contabilizando vidros quebrados, alambrados retorcidos,
jardins destruídos e diversos objetos arremessados. Após longa
demora, os policiaismilitares conseguiram controlar a baderna.

DNULGAÇÃO

VERGONHA Torcedores foram dar tuna mostra

de amor, mas aeabaram causando lUD tlUDulto

Lutas

Shogunquer'
[on lones

Futebol

JECnaCopa
do Brasil

Neste sábado, Maurício

Shogun enfrenta o sueco Ale
xanderGustafsson, em Seatle,
Além de marcar a despedi
da da temporada, vencendo
Shogun pode se candidatar a
ser adversário do campeão da
categoria, Ion Jones. O man

datário do UFC, DanaWhite,
disse estar ansioso pelo due
lo. "Essa luta vai colocar um
deles em posição de desafiar

Ienes', declarou.

O Joinville iniciou a or

ganização de um projeto
audacioso para 2013. Após
onze anos, o tricolor terá no
vamente calendário cheio.

Campeão da Copa SC, ga
rantiu presença na Copa do

Brasil, competição que não

disputava desde 2002. "Va
mos nos fortalecer, as com

petições serão difíceis e o ca

lendário inchado", declarou o

presidente NereuMartinelli.
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PENSANDO NO FUTURO Detentos abriram mão da visita para fazer os testes, que foram iniciados ontem e continuam hoje à tarde

Cidadania

Estudos.para valorizar a liberdade
Presídio Regional
de [araguá do Sul
tem 33 detentos
concentrados nas

provas do Enem

que estão fazendo as provas
do Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio). Ontem, eles se

concentraram para responder
as perguntas de ciências hu
manas e ciências da natureza,
e hoje, as disciplinas avaliadas
são linguagem, matemática,
códigos e redação.

Em Santa Catarina, 683 pre
sos se Inscreveram para a prova,
que pela primeira vez chega aos
presídios do Estado. "O Minis
tério da Educação (MEC) pediu
para que as unidades que tives
sem um mínimo de condições
dessem essa oportunidade para

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

Débora Remor

Se dia de prova já é de ITIui
ta ansiedade para estudan

tes do ensino médio, imagine
para os 33 detentos do Presí
dio Regional de Iaraguá do Sul,

os presos. Como é a primeira
vez aqui, estamos avaliando se

funciona", declarou o diretor do
Presídio de Jaraguá do Sul, Cle
verson Henrique Drechsler.

Dos mais de 300 detentos de
Jaraguá do Sul, 33 se inscreve
ram para a avaliação, e desses,
oito são mulheres. "Para elas
existem mais opções de estudo,
já que as detentas fazem cursos

. de informática pelo Instituto

Federal", explicou Drechsler.
"Mas todos estão muito inte
ressados na prova, pois abri
ram mão do dia de visita para
ficarem sentados no galpão res-

pondendo o teste. Percebemos

que os inscritos são aqueles
que têm uma visão de refazer
a vida quando cumprir a pena,
de retornar a sociedade pelas
vias corretas."

Segundo o diretor, muitos
dos inscritos estão em regime
de semiliberdade e caso sejam
aprovados, poderão cursar a

universidade. "Só pelo fato de
estarem realizando as provas
eles já se sentem lembrados, o
que aumenta a esperança de

ressocialização", destacou o di
retor da unidade. A equipe dos

agentes prisionais recebeu re-

forço para cuidar dos detentos
durante a tarde, quando as pro
vas são realizadas.

No Brasil, a iniciativa do
MEC de levar as provas para
dentro das unidades prisionais
começou em 2002, quando cin
co presídios participaram do
Enem. No ano passado, 91 pre
sídios aplicaram as provas. Este
ano, mais de 63 mil detentos
estão inscritos no Exame. O ga
barito das provas será divulga
do na semana que vem (dia 10)
e apenas o responsável peda
gógico das unidades prisionais
terá acesso aos dados.
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