
Verba da Câmara

Decisão sobre
•

repasse sal na
. , .

proxnna semana
Presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Francisco Alves
(PT), vai se reunir com integrantes da Prefeitura para decidir a data

em que será entregue o valor de R$ 1,65 milhão pedido pelo Executivo
para pagar as contas antes do término do atual mandato.

Página4

Foi UID jogaço!

Não .foi por falta de esforço que a CSM, de Jonas, perdeu o título do CatarinellSe. Ontem,
equipe venceu no tempo normal, mas acabou superada Da proITOgaÇão. Página 21

Economia

Como combatero
calore evitargastos
Celesc alerta para o consumo

desnecessário de energia,
principalmente no uso do ar
condicionado. Temperatura
ideal é de 22°C. Página 7

No xadrez

PreSO depois de
14anos foragido
NelsonAntônio Fogaça, 43
anos, foi detido ontem de
manhã em frente ao Fórum
de Jaraguá do Sul. Ele foi
condenado a 13 anos de

prisão em 1998. Página 23
,

U1tilno dia

Oportunidade para
acertaras contas

Os contribuintes em débito
com a Prefeitura de Iaraguá
têm até hoje para aderir ao
Programa de Recuperação

. Fiscal (Refis). Página 6

VENDAS
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Casa Telles
Dedicada à comercialização
de calçados, comemora
hoje 23 anos de atividades.
Umamarca forte no
mercado regional.

!'

Strasbourg
Comemora hoje seis anos
de atividades na cidade esta

" revenda de automóveis da
marca Peugeot. Conseguiu
conquistar um espaço
significàtívo para amarca.

SaláÍio
O valor do salário
mínimo previsto para,
entrar em vigor a partir
de janeiro de'20l3 será
R$ 674,95, um ganho a

mais de R$ 4 em relação
à expectativa anunciada

. anteriormente de R$
67,0,95. ®reajust� ee-deve-à
atualização dos parâmetros
macroeconômicos enviados

,�o dia 21i,1� nov,emero ,

'. pelo Exeéutívó pàrâ'ti
Congresso, Os cálculos
do governo. elevaram de

,

S% para 5,63% a preêisão
de inflação medida pelo
índice Nacional de Preços
.ao Consumidor (INRG) p�a
2012, um dos índices usados
para o cálculo do reajuste
do valor do mínimo.

I'

i·

domingos o funcionamento
vai das 15h às 2lh e não

.

faltam promoções.

wwwocponhne.com.br

PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Tabelionato Griesbach
OTabelionato Griesbach, por seu rio, o funcionamento da equipe de

Tabelião, Carlos Fabricio Gries- trabalho, a satisfação dos clientes, a
bach, recebeu, no último dia 18, em responsabilidade social e o planeja
Salvador (BA), das mãos do Ministro menta estratégico. Nesse ano, ape
da Justiça, José Eduardo Cardozo, e . nas 41 Cartórios foram premiados no
da Ministra do Superior Tribunal de Brasil, entre um universo com mais
Justiça, Eliana Calmon, o Prêmio de de 15.000, e Jaraguá do Sul faz parte '

Qualidade Total da Associação de da excelência no mapa nacional.
Notários e Registradores do Brasil, Mais do que um prêmio de satis
maior condecoração da atividade, fação interna para os membros do
que certifica a aplicação dos critérios Cartório, trata-se de um marco para
de Excelência na Gestão do Cartório. a população do município de Jaraguá

Esse prêmio decorre de um pro- do Sul, que possui um Tabelionato
cesso de auditoria realizada pela moderno, eficiente e com uma ges
Associação Portuguesa de Certifica- tão de excelência, em sintonia com

ção, cujo objetivo é verificar o fluxo os anseios da economia pujante da
e eficiência nos processos do cartó- nossa região.

DIVULGAÇÃO

Construção civil
Amedida demaior impacto é o pacote de estímulo à construção civil que tem
um efeitomultiplicador dosmais consistentes. Diversas empresas de nossa região
serão imediatamente beneficiadas com um aumento nas atividades do setor.
Empresas locais fornecem desde formas e betoneiras a equipamentos,misturadores
e pontes. Estas empresas deverão sentir rapidamente uma retomada, além, é
claro, de toda a rede de lojas que comercializammaterial de construção.

Tarifas de energia
A queda de braço entre o governo federal e as empresas do setor trouxe uni
profundo desgaste para ambos os lados. É inegável que o preço da energia ,

elétrica em nosso país estámuito alto - um dosmais altos domundo - apesar
de amaior parte ser gerada em usinas hidrelétricas que tem um custo de
investimento significativo, mas depois disto tem um custo bastante baixo.Muito
diferente de outros países onde, mesmo assim, a energia é bemmais barata.
Faltou principalmente transparência e negociação. Da forma como foi feito, os
investidores deverão pensar diversas vezes antes de assumir a construção de novas
usinas, pois o seu plano de retorno do investimento poderá não ser respeitado,

LICENÇAAMBIENTAL PRÉVIA
O POSTO DE COMBUSTíVEIS BRUDERTHAL LTDA, in
scrito no CNPJ sob no 13.772.642/0001-50, comunica que
foi expedida pela FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE

GUARAMIRIM, a Licença Ambiental Prévia - LAP sob nO

001/2012, para atividade de Comércio de Combustíveis

Líquidos e Gasosos, localizada em Guaramirim-SC na

ROD SC 413, Bairro Bruderthal,

INDJCAJ)ORES ÍNDICE

.�.��I..� '?'?�.?'?'o.. . �.�)\!ºYJ!}.��.I.�g:..?º}.� .

TR 0,000% 6.DEZEMBRO,2012
................................................. , , , .

.ç.y.�............... .. . ).. :.?º9./.. �.7.. .P:I!].?�.M�.R.9.:?9..�.? .

.ª.º.��.�� ! �.9é?l.o. �.:P�.��.Mª�.9:?.9.1..?. .

.��.�º�� :t.:.. º/.ª�r.o �.:P�.��Mª�.9:.?.9.1..?. .

AÇÕES PETR4 18,70 -1,27%
VALE5 36,59 .. -0,27%
BVMF3 12,61 .. -1,10%

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

POUPANÇA 0,4134 6,DEZEMBRO,2012

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT .. -0,9%
OURO .. -0,02%

US$ 108,370
US$ 1699,350

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

@�tÃ�::�â�I���:1����f�:�::::i.::�:���:::::::::::.::::t�:I�:6:::::::::::;.: ..��ª�2.�XO.
.E.?!!.l.º. ..(�.�.�.�}._ ???��.� �??.��.?. ! �}.??.��(o.
LIBRA (EM R$) 3,3332 3,3360. -0,77%

Saldão de Verão
Em março de 2013 acontece a oitava

edição do Saldão deVerão, que oferece

oportunidade para o lojista se desfazer de

estoques parados. Não ano passado o evento

contou com 70 expositores que faturaram
cerca de R$ 200 mil. Espaços já estão sendo
comercializados pela Episteme Eventos.

Plenária especial
A reunião plenáriaAcijs/Apevi da próxima
segunda-feira, no tradicional horário das 18h,
será a última deste ano e por isto terá uma

programação toda especial. A imperdível
palestra "Marca: o que o coração não sente os
olhos não veem" será seguida da premiação de

Empresa Nucleada e na sequência acontece
a cerimônia ecumênica de benção dos
participantes do evento. Para encerrar a noite,
o coquetel de congraçamento para aquele
abraço de fim de anos nos amigos.

Pacote de estímulo
Como já antecipado por esta coluna, o
governo adotou diversasmedidas de estímulo
da economia que tem um focomuito claro:
aumento do investimento. Para tanto, além
damanutenção do Programa de Sustentação
do Investimento (PSI) o governo está

disponibilizando linhas de crédito de R$ 100
bilhões com taxa de juros de Longo Prazo

(TJLP), reduzida para 5% já no início do ano.
Trata-se de uma tentativa de levar as empresas
a desengavetarem planos de investimento
e desta formamovimentar a economia e

garantir a retomada do crescimento. Caso
este pacote consiga "romper a inércia",
poderá garantir o crescimento do PIB, que

\

se espera que chegue a 4% em 2013, e
beneficiar diversas empresas da região.
LOTEB.IAS

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04716
1° 47.865 250.000,00
2° 55.787 16.300,00
3° 54.387. 15.500,00
4°' 78.129 15.000,00
5° 02.902 13,768,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1303
02 - 11 - 16 - 18 - 21

. 25 - 32 - 33 - 36 - 38
45 - 57 - 61 - 63 - 65
67 - 79 - 90 - 92 - 93

QIDNA
SORTEIO N° 3062
28 - 30 - 44 - 57 - 70

MEGASENA
SORTEIO N° 1448
01 - 25 - 29 - 36 - 56 - 60
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A decisão de limitar o trânsito de veículos no Cal
I"lçadão da avenida Marechal Deodoro da Fonseca
durante os sãbados a�fo N&talJ��Ip. que, pqderi� ser

"

adotado permanentemente durante esse dia da sema..

na para facilitar a mobilidade dos pedestres na região
central de Jaraguá do Sul.

'�!-:,,, ,

i, .

• O sál,ladID, príncípalínente' no turno da manhã, é
um dia em que as pessoas costumam sair mais de casa
para visitar o comércio ou simplesmente passear no

Cenjro da cidade comfam,.iliar��,e.amigos. E a Mare-
I'

. !�,,'..;_:H t JI. .

I.. .'.. ,,', .II.,," . -"": iI!

'chàl Deôtloro ea via que concentra amaior.movimen-
tação. Se durante o período matutino o tráfego ficar

,
fechado no curto espaço entre a rua Expedicionário

Legal", dificulta a circulação das pessoas. Poderia ser

deixado apenas o caminho livre para o deslocamento
dos moradores da região e de viaturas de segurança e

emergência - polícia, ambulância e bombeiros.
O comércio também ganha com a facilidade e como

dismo que será dado às pessoas, pois" isso tende a atrair
.

maior movimento. Uma característica de Jaraguádo Sul
é que a concentração dos estabelecimentos comerciais
na área central não exige deslocamento longo a pé. Isso
facilite} para o morador ou visitante não ficar muito de
pendente dos veículos para éircular. A proposta deve ser
pensada com atenção pela futura administração e a co

munidade envolvida com amedida.
.

o comércio também ganha com a

facUidade e comodismo que será dado
, às pes�()as, pois isso tende a

atrair :U..aior movimento.'
"

Gumercindo da Silva até a esquina com a Quintino
Bocaiúya, haveriamais conforto àmovimentação dos

-i .,. ',';, ' I I'
.

. � I
',li".. ',"':'. '

. II
'

. ,

pedestres' que procura curtir' com mais calma essa

área. O trânsito de veículos durante esse período,
principalmente em dias da programação do "Sábado

,",

Charge

APAe:ÃO só
NA CARTEEII<ACOK
A CON'iA De'LUZ.j

redacao@ocorreiodopovo.com.br

---'------

Cuidado com o sapo!
Qsujeito liga a televisão e vê imagens de uma

mulher, jovem, mas nada bonita: Ela está acor
dando, cabelos em desalinho mas com a cara de
quem dormiu bem, muito bem. Ela se espreguiça e

se dá conta de que está num quarto de hoje, uma
suíte daquelas de filmes de princesa... Estranha es

tar ali. Esfrega os olhos e nota que num dos dedos
há um belíssimo anel de diamantes. Nisso, abre-se
a porta do quarto e entra um bonitão, o ator George
Clooney segurando uma bandeja com o café dama
nhã e dizendo: Bom dia, meu amor, dormiu bem?

É um comercial de televisão de uma série chama
da "amulhermais sortuda domundo" para um banco
de Oslo, na Noruega. A mensagem termina com um

locutor dizendo: - 'Algumas pessoas têm sorte na vida.
Para nós, pobres mortais, poupar é a saída". Achei ge
nial, aliás, publicitários inteligentes são "os caras".

A propaganda do banco deve-nos fazer pensar.
Confiar na sorte, imaginar um futuro sem estreme

cimentos, sem sustos, é coisa própria dos irresponsá
veis. Mas não é também botar dinheiro na poupança
e sair por aí dizendo que - "ninguém sabe do amanhã,
pode-se precisar de médicos, de internação hospita
lar..." Quem pensa assim é pobre. Pobre de cabeça, o
pior dos pobres. Diz um ditado que o seguro morreu
de velho, ditado que a maioria da brasileirada des
conhece. O que mais o povinho irresponsável sabe
é gastar sem limites, "endividar-se com automóveis
e depois se queixar do salário, do patrão, do gover
no, de tudo. Esse tipo de gente não merece ajuda de
ninguém quando estiver em necessidade, esse tipo
de gente "cigarra", que vive a assobiar pela vida, sem
se preocupar com o amanhã, repito, não merece ne

nhum tipo de ajuda, nenhum. E você, leitora, imagi
na que um dia pode acordar com um príncipe ao seu

lado? Cuidado, é bem mais possível acordar ao lado

de um sapo, o quemais anda por aí...

Olímpico
Durante meus 25 anos como narrador de fu

tebol, fui um narrador histérico, nervoso ... Gritei
muito nos microfones da Rádio Guaíba e da Gaú
cha. Vi, como torcedor, o primeiro Grenal jogado
no Olímpico, e agora, por estes dias, vi o último
Grenal no estádio histórico. Chorei boas lágri
mas. A despedida do Olímpico fez-se estremecer,
o Olímpico era parte da minha vida, o Grêmio,
sendo eu colorado como sou, é de igual modo par
te ativa' da minha vida. Não me posso ver sem o

Grêmio, estranho isso, muito estranho. E só eu sei
como sou colorado. Talvez um Freud explique.

"

Do leitor

A vida nas prisões
Fico pensando no quanto feliz

deve estar o ministro da Jus
tiça, José Eduardo Cardozo, com
a recente surpreendente desco
berta de que nossas prisões são
um lixo. Salvo raríssimas exce

ções, funcionam como depósito
de presos, com quase nenhuma
condição de salubridade e de

respeito à dignidade humana.
Evidente, contudo, que os con

denados pelo mensalão serão

alojados nas ilhas de excelência,
porque ninguém imagina, num
país sério como o nosso, que
José Dirceu, por exemplo, dis
pute espaço para dormir com
um outro delinquente qualquer
numa das tantas penitenciárias
esquecidas por Deus.

Infelizmente, nosso sistema

penitenciário está em franga
lhos. Quase damesma forma que
nosso sistema público de saúde.

Quem tem filhos em escola pú
blica sabe, ou deveria saber, que
o ensino pago é, em regra, muito
mais eficiente para a aprendi
zagem e consequentemente na

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.

formação de cidadãos. Quem
trabalhapor salário mínimo sabe

que seus R$ 622 não conferem
o poder de compra apregoado
pelo art. 7°, I\T, da Constituição
Federal, ou seja, aquele" ...capaz
de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família
com moradia, alimentação, edu
cação, saúde, lazer, vestuário, hi
giene, transporte e previdência
social..."; tampouco o reajuste
previsto para 2013, que o levará

para pouco mais de R$ 670, cum
prirá esse objetivo.

Muito não é como deveria,
e talvez por isso o Brasil não seja
umaAlemanha. Daí a importân
cia, na defesa dos direitos sociais
e do Estado Democrático de
Direito, de instituições como os

Ministérios Públicos e as Defen
sorias Públicas. Mas beira o ab
surdo a declaração do ministro

cujo partido está faz mais de 10
anos no Planalto.

Fajutos
Professores "bonzinhos" não gostam de re

provar, dizem que a escola tem é que ensinar e

não reprovar. Mas esperem um pouco, enquan
to houver avaliações com notas consequentes às

respostas, não há como não aprovar ou reprovar.
Ademais, em todas as escolas onde muitos alunos
são reprovados, a maioria é aprovada. Então não
há desculpas, a razão da reprovação é a vadiagem
dos pivetes. A verdade é essa e o resto é "pedagogia
do amor", própria dos falsos e dos incompetentes.

Falta dizer
O que disse acima, vale para os funcionários

das empresas. São eles os responsáveis por suas

qualificações, por suas competências, não os ge
rentes ou os donos do negócio. Quem lê, estuda e

pesquisa cresce. Quem folga para, recua, se queixa
de tudo e vai acabar no olho da rua. Verdade dói,
mas é o único remédio que nos dá saúde moral.

Diretor: Nelson Luiz Pereira • Chefe de Redação: Márcio Schalinski' marcio@ocorreiodopovo.com,br • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
• redacao@ocorreiodopovo.com,br • Fones: (47) 2106-1919 • F.ax: 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. Prefe�oWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Ed�ora Correio do Povo Ltda
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. Verba do Legislativo
Presidente da Câmara vai negociar

Francisco Alves (PT)
disse que na próxima

. ,

semana Ira conversar

com a Administração
para decidir a data da

devolução das sobras

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

FICOU para a semana que
vem a reunião entre o pre

sidente da Câmara deVereado
res de Jaraguá do Sul, Francis
co Alves (PT), e o controlador
do município, Mario Lemke,
para negociar a data que irá
ocorrer a devolução de parte
das sobras do orçamento do

Legislativo ao Executivo, no

valor de R$ 1,65 milhão.
Ontem de manhã, o secre

tário de Administração, Ivo

Konell, ligou para o vereador

petista pedindo a negociação,
já que não teria recebido res-

posta do presidente ao ofício
encaminhado ao Legislativo
em que solicitava a liberação
dos recursos.

Questionado se a decisão
de negociar a antecipação da

devolução foi consequência da

pressão feita pelo secretário
de Administração, Ivo Konell
(PSD), Alves negou. "Não foi a

pressão, foi a preocupação com
o que é melhor para o muni

cípio'" justificou. A Prefeitura

quer colocar a mão no dinheiro
antes do Natal para poder pa
gar credores municipais. Alves
havia dito que só iria liberar o
valor no dia 28.

Segundo o presidente da
Câmara, os detalhes para con

seguir a liberação de R$ 1,65
milhão antes da data anuncia
da ainda estão sendo acertados
com demais parlamentares.
"Falta conversar com o grupo
dos vereadores da base", disse o

presidente.
A intenção do petista é cha-:

mar também integrantes da Pre-

feitura para uma conversa. "Va
mos ver o que podemos fazer

para contribuir", afirmou Alves,
referindo-se ao pedido do secre
tário de que o valor fosse pago
entre os dias 15 e 20 deste mês.

O pedido para a antecipa
ção do repasse foi justificado
pelo secretário em razão da
dificuldade da atual gestão de
fechar as contas em conformi
dade com a Lei da Responsa
bilidade Fiscal. "O dinheiro é

para o pagamento de credores,
convênios hospitalares, fundos
da saúde e cultura, obras de
asfaltamento e de construção,
como a ponte Nicoluzzi, émui
ta coisa para ser suplementa
do", detalhou Konell.

Prefeitura quer que
a Câmara libere
R$ 1,65 milhão de
sobra do orçamento
para quitar dívidas

A •

e eenvemos com

hospitals.

DIVULGAÇÃOICMJS

ESPEBA Francisco Alves ainda não decidiu se' vai
repassar o dinheiro antes do término do mandato

eu fui presidente eu antecipei o
pagamento", disse Natália.

O único questionamento da

parlamentar é quanto à justifica
tiva do Executivo. "Não dá para
resumir a antecipação como a

única forma de solucionar to
dos os problemas da Prefeitura",
afirmou, e declarou ainda: "Para

quem tem R$ 500milhões no or
çamento, R$ 1,65 milhão é uma

de qualquer forma, então deve
ria esquecer a questão política
e liberar logo porque existem
contas para serem pagas", de
fendeu Possamai.

Entretanto, o parlamentar
criticou a forma como o as

sunto foi conduzido. "Não tem

nada a ver essa pressão, porque
os dois poderes (Executivo e

Legislativo) são independentes

e o assunto deveria ser tratado
com a prefeita (Cecília Konell) e
não por um secretário (Ivo Ko

nell) ", disse o democrata.
Já a vereadora Natália Petry

(PMDB), revelou que a decisão
de antecipar ou não a devolução
cabe inteiramente ao presidente
FranciscoAlves (PT) e que de sua
parte, não vê restrições quanto à

antecipação "até porque quando

merreca", comparou.
Em razão da viagem à Brasí

lia - acompanhando o prefeito
eleito Dieter Janssen (PP) - o

vereador Jean Leutprecht (PC
do B) disse que ainda precisava
se inteirar da discussão sobre
o assunto, mas que a princípio
continuaria o entendimento de
devolver o recurso apenas no

último dia útil de dezembro.

Opinião de vereadores

Crítica à pressão imposta pelaPrefeitura
�\

O vereador Adernar Pos
samai (DEM) confirmou a in

tenção do presidente da Casa,
Francisco Alves (PT), de conver
sar com os vereadores da base,
dizendo que uma reunião pode
ria ocorrer ontem,'antes da ses

são legislativa. "Não faz sentido

segurar até o final do ano por
que o dinheiro não vai ser usado

pela Câmara e ele deve retornar
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Para ajudar
C> vereador eleito
Eugênio Iuraszek busca
apoio para uma boa
'causa. No dia 16 de
dezembro ele organiza
a tradicional "Criança
in Fest", O evento está
na 16a edição e vai
atender 800 crianças
de famílias carentes do
bairro Jaraguá 99. As

pessoasi interessada,s, '

, em ajudar na realização
do evento com.doação
de brinquedos,

1

refrigerantes e doces'
devem ligar pata o

telefone 9117 -0087. A

festa, que será realizada
na Escola Antônio
Ayroso, terá a presença
do Papai Noel.

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

A importância do
Governo Federal

Posto de' saúde
em Schroeder
Os parlamentares que participam
da Comissão Especial naCâmara de
Vereadores de Schroeder para averiguar
as obras de reforma e ampliação do
posto de saúde no Centro domunicípio
se reuniramnaúltima segunda-feira,
dia 3, com o engenheiro responsável
pela fiscalização da obra,WalterMukai.
Durante a reunião, o engenheiro se

comprometeu em enviarum relatório.
para a comissão esclarecendo cada
um dos itens questionados. Agora, os
vereadores aguardam os documentos
para dar o parecer final daComissão. A
comissão deve encerrar a questão até o
dia 20, quando a casa entra em recesso.

i!

Oprefeito eleito Dieter Janssen (PP)
sabe da importância da parceria

com o Governo Federal para conseguir
promover as mudanças que pretende
realizar em Iaraguá do Sul. Durante os

dois dias que esteve em Brasília, junta
mente com o presidente do Pp, Ademir
Izidoro, eles aproveitaram para conhe
cer os ministérios, em visitas estratégi
cas, visando obtenção de recursos.

Uma delas foi ao Ministério dos Es

portes em companhia do vereador Jean
Carlo Leutprecht (PCdoB), que vai pre
sidir a Fundação Municipal de Espor
tes e tem o Programa Segundo Tempo
como uma das prioridades da pasta. Por

isso, o prefeito eleito e o futuro presi
dente da fundação pleitearam recursos

para o programa. Dieter Ianssen tam
bém visitou o Ministério da Ciência e

Tecnologia. A conversa com o diretor do
Departamento de Ações Regionais, Luiz
Clóvis Guido Ribeiro, foi para sabermais
a respeito do projeto da Cidade Digital.

O novo mandatário de Iaraguá do Sul
demonstra que está ciente de que pre
cisa dos recursos federais para executar
vários projetos, entre eles o da mobili
dade urbana. E é no Governo Federal
que existem os recursos. Em contrapar
tida, são nosmunicípios que as políticas
nacionais acontecem.

.

, i

Vereadores

participam
d� eongeesso
Os vereadores de
Schroeder formaram uma

comitiva para participar
do Congresso Estadual
de Vereadores, em
Florianópolis. Além do

presidente da Associação
de Vereadores do Vale do
Itapocu (Avevi), Valmor
Pianezzer (PSD), e do
presidente do Legislativo
de Schroeder, Manoel,
Ednilson Burgàrdt (PJ), os
vereadores Ercelino Costa
Sobrinho (PMDB) e Nilson
Kinelt (PP) também
participam do congresso.

Entrega
de moções

, AAssociação de
Vereadores do Vale do'
Itapocú (Avevi) tem
utilizado o Congresso
Estadual deVereadores
para entregarmoções
com pedidos de
melhorias e atenção aos

.munícípios da região.
Na quarta-feira, dia 5, o
presidente da entidade,
�ValmorPianezzer (PSD),

" entregou umamoção
,

'.W lifoIDxeivitldktiç0e& dos
, .parlamentares da região

1;: ,:.,pa�� o,�ec��tªri0ide Estado ','
,

"daAgricultura é (la Pesca,
Ioão Rodrigues. Ontem
!If(i)i a vez,dó cofriandante
geral da PolíciaMilitar
de Santfli @atapi�.Çt,
CoronelNazareno

.

DIVULGAÇÃO

Leutprecht está de olho
O vereador Jean CarIo Leutprecht (PCdoB) não tem
perdido a oportunidade de ampliar os contatos, já
pensando em 2014. A ida do parlamentar a Brasília
nos mesmos dias que Dieter Ianssen (PP) não foi por
acaso. Para ele é preciso fazer um bom trabalho nesta
nova gestão, para colher frutos nas próximas eleições.
Leutprecht aposta numa dobradinha regional entre
PMDB e PCdoB, apoiada pelos demais partidos que
compõe a aliança vencedora das eleições municipais.

Coleta de lixo
A Câmara deVereadores de Schroeder aprovou em
primeira votação o projeto de lei que prevê o aumento de
5,99% na taxa de coleta de lixo. O reajuste representa o

acumulado do INPC no período. Agora a proposta vai para
segunda votação na sessão de segunda-feira, dia 10.

Repasse aos hospitais
Os vereadores de Iaraguá do Sul aprovaram na sessão
de ontem, o repasse de cerca de R$ 11 milhões aos

dois hospitais existentes no munícípio. O Hospital e
Maternidade São José vai receber R$ 519,9 mil e o Hospital
e Maternidade Iaragua ficará com R$ 5,,39 milhões. Os
repasses devem acontecer até dezembro de 2013.

A

Angela Albino em

·Jaraguá do Sul
A deputada estadualÂngelaAlbino (PCdoB) al.moçou
em Iaraguá do Sul na presença do prefeito eleito Dieter

Janssen (PP), do vice Jaime Negherbon (PMDB), do
vereador Jean Carla Leutprecht e dos filiados que

foram candidatos a vereadores neste ano. A visita da
deputada serviu para a parlamentar colocar o
mandato à disposição da nova administração.

Mais uma derrota de KoneU
Teve o desfecho final a ação movida pelo atual secretário
de Administração, Ivo Konell, em agosto de 2008, pedindo
a nulidade do Decreto Legislativo n° 01/93, que rejeitou a

prestação de contas do municipio, relativa ao exercício de
1991, quando Konell era o prefeito. Na decisão a relatora
SôniaMaria Schmitz não acatou o pedido e definiu uma
multa de 1% (um por cento) e uma indenização por
perdas e danos, fixada em 10% (dez por cento), ambas
sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.
Konell, afirmou, na tarde de ontem, que desconhecia
o resultado da ação e que deve se posicionar sobre o

assunto ainda hoje. , , " i I q fr.: I'

De olho em 2014
o vereador Jean Carlo Leutprecht (PCdoB) acompanhou
a deputada ÂngelaAlbino (PCdoB) nas visitas na região.
Eles percorreram os municípios de Joinville, Corupá, São
Bento e Rio Negrinho. As visitas servem para aproximar a
parlamentar dos municípios em que o partido está na base

I
de apoio dos futuros prefeitos. Isso porque Ângela Albino

A j i rvai din�1l1ltar uma vaga para deputada federal e� ZO�4� !, t Ii II
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Ultimo dia para garantir vantagens
Adesão ao pacote
de descontos para
quitação das dívidas
com a Prefeitura
termina nesta sexta

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

os contribuintes em débito
com a Prefeitura de Iara

guá do Sul têm até hoje para
aderir ao Programa de Recupe
ração Fiscal (Refis). A medida é
destinada às dividas emitidas
até 31 de dezembro de 2011
e garante 100% de isenção de
multa, juros e custos judiciais.
O pagamento é a vista e deve
ser efetuado obrigatoriamente
até cinco dias após a adesão.

Até a tarde de ontem, aproxi
madamente 600 pessoas se ins
creveram para ter os benefícios
do programa, entre valores já
arrecadados e previsão de pa
gamento, o montante gira em

torno de R$ 550 mil. É um valor

expressivo, mas poderia ser ain
da maior se os 10 mil processos
judiciais de execução fiscal exis
tentes fossem quitados.

Para o secretário da Fazenda,
José Olívio Papp, a quantidade

Parcelado

Quitação em
36meses
O secretário da Fazenda

ressalta que mesmo aque
les que não conseguirem
aderir ao Refis devem pro
curar a Prefeitura para fa-

/ zer o pagamento da dívida.
110 município abre aos con
tribuintes todas as possibi
lidades de acertos previs
tos em lei", disse Papp.

Uma das possíveis for
mas de pagamento citadas
é o parcelamento em até 36
meses, com parcelas míni
mas de R$ 65. IIÉ importan
te lembrar que não se pode
negociar tributos, só o que
a lei, que é a mesma para
todos, permite", destacou o

diretor de Tributos, Milton
Pereira Júnior.

EDUARDO MONTECINO

ACERTOS Júnior e Papp (E) destacam as vantagens do programa fiscal

de dívidas ativas é grande d�
vido a uma cultura antiga de
que o pagamento de tributos
municipais não é necessário.
110 Refis não é apenas para
entrar dinheiro em caixa,
mas principalmente para as

pessoas terem oportunidade
de acertar seus impostos e se

conscientizar da importância

do pagamento", disse.
Além disso, o Refis ainda

ajuda a diminuir os custos

dispensados com as ações
judiciais e dá mais agilidade
aos processos recentes. "Essa
é uma decisão político-admi
nistrativa. Alguns criticam,
mas é um planejamento dado
o histórico de processos acu-

Serviço
Os interessados em efetivar a adesão têm até as 13h30 de

hoje para procurar o Setor de Tributação, munidos com identi
dade ou CPF. A Prefeitura de Iaraguã do Sul fica na RuaWalter
Marquardt, 1111 - Barra do Rio Molha.

Reduçãodadí�daativa
Com os descontos oferecidos

pelo Refis, os contribuintes aca

bam pagando apenas o valor do

imposto devido, atualizado pela
inflação. Essa acabou sendo a

.

oportunidade que o encarregado
Valdir Gielow, 47 anos, esperava
para sair do sufoco. Devido a uma

falhana contabilidade da empresa
têxtil que fundou em 1997, Gie
low teve sua conta bancária blo-

queada na metade do ano. Sem

condições de pagar a dívida, ele
permaneceu na situação até sáber
do Refis. "Quando eu soube do

programa, guardei O'dinheiro para
pagar. É uma oportunidade para
quem quer andar com o nome

. limpo, ainda mais agora, com o

13°. Só não paga quem não quer",
disse.A sua dívida que era de qua-

.

se R$ 7mil ficou em R$ 2,1 mil.

Comunicamos o Extravio do conhecimento de transpor
te (HBL) SPGS-15473. Caso o encontrem, gentileza co
municar Patricia Cossettin Teixeira. Tr: (11) 3666-6220.

. / .

mulados", ressaltou Papp.
Esta decisão também visa

desatravancar o sistema de

tributação. De acordo com o

diretor de Tributação, Milton
Pereira Júnior, desde a criação
daVara da Fazenda no Fórum,
os processos de dívida ati
va ganharam mais agilidade.
"Antes demorava em média

até quatro anos para a pessoa
ser notificada, uma dívida de
R$ 300 e R$ 400 chegava a uns

R$ 2 mil", contou.
Com a diminuição dos pro

cessos que datam desde 1993, a
equipe espera tornar os proce
dimentos mais ágeis, diminuin
do o tempo entre o lançamento
e a notificação da dívida. liMui -
tas vezes é a cobrança judicial
que aumenta a credibilidade de
que é preciso pagar o imposto",
comentou Papp.

O valor arrecadado entra

para os cofresmunicipais como
receita própria, nomínimo 25%
são destinados para educação,
15% para a saúde e o restante
vai para os gastos emmanuten

ção e folha de pagamento.

o Refis não é

apenas para entrar
dinheiro em caixa,
mas principalmente
para as pessoas

tere� oportunidade
de acertar

seus impostos.
José Olívio Papp,

Secretário de Fazenda

i . Bradesco EDITAL DE LEILAO 1I
II
I

I Edital de leilão Presencial e Online - Luiz dos Santos luqueta, leiloeiro:
f Oficial inscrito no JUCESP nº 569, faz saber, através do presente Editai,:
i que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., promoverá a venda:
i em leilão (1Q ou 22) do imóvel abaixo descrito, nas datas, horas e local:
I infracitados, na forma da lei 9.514/97. :I

I

i Localização do Imóvel: Balneário Barra do sul-se. Jardírn laranjeiras. iI Rua Daniel Valdomíro Borges (antiga Rua 4), 133. Casa. Areas totais aprox.: :
I terr. 360m2 e constr. estimada "in-loco" 80m2 (no IPTU 66m2). Mate 5,521 -:
i RI de Araguari. Obs.: Construção pendente de averbação no RI. Regularização:I e encargos perante os órgãos competentes da averbação da construção e I

i atual numeração do imóvel, divergência de área construfda que vier a ser
I 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.1 __------------------------------------------__

I LOCAL DA REALlZAÇAo DOS LEILÕES PRESENCIAL E "ONLlNE":
f Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Indianópolis, 2.826
i Planalto Paulista, em São Paulo-SP.I

.

i (o 2º leilão somente será realizado se não houver arrematação no 12 leilão)I

I 1 Q Leilão: 13/12/2012 às 11 h3Q.
i Valor mínimo para venda: R$ 154.339,00 (cento e cincoenta e

I quatro mil, trezentos e trinta e nove reais).
.

I

I 22 Leilão: 20/1212012 às 11 h30 (caso não seja arrematado no 1 Q leilão)
i Valor mínimo para venda: R$ 76.945,00 (setenta e seis mil,
i novecentos e quarenta e cinco reais).· iI

I

I I

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

I Da participação online: O interessado deverá efetuar o cadastramento
I prévio perante o Leiloeiro, com 2 horas de antecedência ao evento.
! Os interessados devem consultar
I o edital completo disponível no site
i www.shopinvest.com.br/imoveis e www.nossoleilao.com.br I

I Para mais informações - tel.: (11) 5586-3000 ii
. J:.IJ l�__ç!_Q�_$�!l!!>§_1_y_q,!�t�L _ :_�ctilº!!l�_Qt!.9Jªl_:A.�ç_��p_Q§� ,I
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Energia
Sem risco de apagão neste verão.

necessário de energia. De acordo
com Melro, a temperatura ideal
é de 22°C. Assim, o compressor
do aparelho liga e desliga auto
maticamente. O ambiente, fica
fresço damesma forma e o resul-

.. ,

tado aparece também no bolso
do consumidor, que consegue
economizar na conta de luz. Se
gundo o gerente de uma loja de
eletrodomésticos, Jean Marlon
Romualdo da Silva, o gasto com

energia chega a R$ 3 mil no pe
ríodo de dezembro a fevereiro.
Durante os outros meses, a mé
dia é de R$ 1,9mil.

ado eles permanecem ligados
durante a maior parte do dia,
para evitar sobrecarga de ener

gia a Celesc instalou três novos
transformadores e cabos com

maior capacidade de abasteci
menta no calçadão. Além dessa
reforma, a distribuição da carga
entre as subestações na cida
de evitam o incidente. IINão há

possibilidade de acontecer um

apagão", afirmou o gerente re

gional da Celesc, Luiz Melro.
A prevenção da Celesc gerou

resultado para os comerciantes.
O gerente de uma loja de roupas,

César Adriano Pereira, já enfren
tou o apagão na região central no
ano passado. "Picou insuportável.
Algumas lojas precisaram fechar
as portas logo de manhã", recor
dou. Para Pereira, o ar condicio
nado deixou de ser urn artigo de
luxo, tomou-se "obrigatório" "Dá
mais conforto para os clientes e

para os funcionários", explicou.
A loja tem dois aparelhos: urn na
parte da frente, ligado em 18°, e
outro nos fundos, em 22°C.

Mesmo com as altas tempe
raturas, o gerente regional da Ce
lese alerta para o consumo des-

Consumo aumenta nesta época, mas Celesc
diz que não haverá sobrecarga no Centro

os 35°C na sombrà. IIÉ urn alívio
quando a gente entra em uma

loja que tem ar condicionado.
De todas, que eu visitei, só uma

não tinha", observou. Há dois
dias, Murara instalou o primeiro
ar condicionado na casa onde

.

mora, no bairro Ribeirão Cavalo.
Nos dias infernais, a presen

ça desses aparelhos nos am

bientes é vista como um oásis
no deserto. Como nesse perí-

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice
,

" ,

Era quase urna hora da tarde
quando a pensionista Suzete

Murara saiu da quinta loja de ele
trodomésticos no Calçadão da
avenida Marechal Deodoro, em
Iaraguã do Sul. Ela estava pes
quisando os preços de beliche
desde as 10h30 da manhã. Na
quele momento, o calor beirava

EDUARDO MONTECINO

Previsão

Calor vai
continuar

Dicas para economizar na conta de luz

Verifique se a borracha da porta da geladeira
está firme. Para ter certeza, coloque uma folha de
papel quando fechar a porta. Se conseguir tirá-Ia
com facilidade está na hora de trocar a borra
cha. Isso evita que o ar refrigerado escape.

A previsão da Epagri/Ciram
para hoje, em Iaraguã do
Sul, varia entre amáxima de
37°C e amínima de 22°C. A

temperaturamais alta do
Estado será no Litoral Sul,
commáximas de até 40°C.
Contudo, essas temperaturas
forammedidas na sombra,
sem exposição ao vento e ao

sol. IIPor isso, em locais desco
bertos, será possível perceber
temperaturas acima de 40°C",
explicou ameteorologistaGil
sânia Cruz. Pode não parecer,
mas este ainda é urn calor de

primavera. No Brasil, o verão
só começa oficialmente em
22 de dezembro e termina em
20 demarço de 2013. Até lá
serão, emmédia, 14 horas de
sol, por dia. Mas, nesse fim de
semana, o calor diminui. Até
segunda - feira, a temperatura
deve cair de 10 a 12 graus.

Acumule as roupas e as passe todas de uma

vez, ao invés de passar poucas quantidades com

maior frequência. Isso diminui o consumo de
energia na hora de esquentar o ferro.

Deixe o ar condicionado em 22° C. Nessa tempe
ratura o ambiente fica agradável e o compressor
liga e desliga sozinho. Em 18° C o aparelho não

desliga e, por isso, consome mais energia.REFRESCO Temperatura fica mais amena somente
no run de semana. Máxima de hoje chega a 37 graus

Vai viajar? Tire todos os aparelhos eletrônicos
da tomada. Mesmo se não estiverem ligados,

a luz de "stand by" consome energia.
Saiba mais

Iaraguá do Sul é a 4a regional com maior consumo em Santa
. Catarina. No período de dezembro a janeiro, Itajaí sobe de posi
ção e Jaraguá do Sul cai para 5° lugar. O motivo dessa mudança
é que nesse período de final de ano muitos moradores da região
vão ao litoral e as grandes empresas entram em férias coletivas.
Isso também contribui para a diminuição do consumo de energia
e elimina a possibilidade de acontecer apagão.

Evite ligar vários aparelhos
em uma única tomada.

Mantenha limpo o filtro
do ar condicionado.

Infraestrutura

GetúlioVargas começa a serpavimentada
veículos. Segundo o secretário
de Urbanismo da Prefeitura,
Aristides Panstein, a expectati
va é de que em sete dias todo o

percurso sejamodificado, mas o
trabalho depende também das
condições climáticas.

Panstein explicaque asmelho
rias foram interrompidas por urn
problema na. usina de asfalto da
empresa que venceu a licitação.
São mais de R$ 500mil em recur-

Uma das principais vias do
centro de Iaraguá do Sul co

meçou a ser recapeada nesta
semana. As obras iniciaram na

noite de quarta-feira e devem
se estender durante alguns dias.
Os trabalhos estão programa
dos para o período noturno, en
tre as 23h e 4h da manhã, para
não afetar o trânsito durante o

dia, pois é neste momento que
existe maior. concentração de

sos aplicados e os subsídios vie
ram do Badesc. 110 foco nesta eta
pa é a raspagem da antiga camada
de asfalto para que a nova super
fície seja colocada', destacou. Al
gumas ruas laterais da avenida
também vão receber pavimenta
ção, UJJ}a delas é a Tufie Mahfud,
ao lado do Ginásio Arthur Müller.
"Nestas ruas as obras acontecem
durante a tarde, pois não existe
urna concentração expressiva de

carros nestes horários", destacou.
O secretário explica que existem
alternativas de retomo como a rua

. Padre Pedro Franken, onde fica o

TerminalCentral.
Serãomais de 900metros que

vão receber o novo asfalto. Além
disso, as vagas do estacionamen
to rotativo ganham destaque nas
pinturas e outras melhorias para
o pedestre. "Vamos construir, em
frente à Biblioteca Pública, uma

faixa de segurança elevada para
melhorar a mobilidade das pes
soas", comentou Panstein. Outra
avenida que deve receber um
novo recape asfáltico é a Mare
chal Deodoro. IIEla será recape
ada e haverá a implantação de
uma terceira pistaparámelhorar
o fluxo dos veículos", disse. A ex

pectativa por parte da prefeitura
é de que o tempo contribua e que
nada interfira nos cronogramas.

II ,
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Adventskalender
haben Tradition

Etwas sehr niedlich undwunderschõn in Deutschland zur
Weihnachtszeit, was jeder mag, sei es Erwachsener oder Kind - ein
Adventskalender. Sie sind überall zu sehen und geben dieWartezeit
bis zum heiligenAbend besonderen Glanz. Es ist schwer, den
Schõnsten auszusuchen. Den erstenAdventskalender lieE derVerleger
und Druckereibesitzer Gerhard Lang für Kinder im Iahr 1908 drucken.
Seine eigenen Kindheitserinnerungen haben ihn auf die Idee zu
einem Kalender gebracht. Es war seine Mutter, die Gerhard Lang
einen Adventskalender gebastelt hatte: Dafür band sie mit einem
Faden 24 Kekse aufeinen Karton, und der kleine Gerhard durfte von
diesen tãglich nur einen essen. Die Erinnerung an diese adventliche
Vorfreude gab Gerhardmit der Erfindung desAdventskalenders an
allen Kindernweiter. Und heute freut sich je,çler um ein Türchen
õffnen zu kõnnen und etwas rausnehmen. Es ist immer eine
Überraschung, und das Gefuhl môchten alle haben.

Pré-requisitos: acima de 16 �nos.
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)

der echte Tan�enbaum
ledes Iahr geben die Deutschen um 450
Millionen Euro fürWeihnachtsbãume aus.

Und der Kauf einesWeihnachtsbaumes ist
ein besonderes Erlebnis für viele Familien.
Wo findetman denn einen? Dezember ist
Hochsaison inWeihnachtsbãumebetriebe
inEuropa, denn nicht alle mõgen künstliche
Bãumchen zurWeihnachtszeit imWohnzimmer.
Beimanchen Tannenbãumen dauert es über
zehn Iahre, bis sie groB genug sind. Planung
ist also imWeihnachtsbaumgeschãft sehr
wichtig. DasVerkaufsgelãndewirkt fastwie ein
Vergnügungspark, Alies ist mitWeihnachtsschmuck

dekoriert, und ein Nikolaus ist fast immer da und
empfãngt die Besucher. Es gibt normalerweise
auch Süfsígkeíten zu essen und Getrãnke. Ein
langerWeg führt in einenWaldmit kleinen
Holzhãuschen, Dort kõnnen die Eltern Geschenke
kaufen, wãhrend die Kinder aufPonys reiten. Es
ist eine schõne Mõglíchkeít, den Baum selber zu

sãgen. Dabei kõnnen die Kinder sogarmittlerweile
ganz gut helfen, und amüsierend ist es für alle. 1st
Weihnachten dann vorüber, kehrt wieder derAlitag
ein. Dann haben die Geschãftsleute ein Iahr Zeit,
um ihre Bãume zu pflanzen und zu pflegen - bis
zum nãchstenWeihnachten.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Maehdich
schlau ein Tipp - mein

Deutsch verbessern
"aufdem

Schlauch stehen"

Es istwenn uns etwas
nicht einfállt, obwohl
wir es eigentlich genau
wissen oder kennen. Zum
Beispiel sehen Sie einen
alten Freund und der
Name fãllt Ihnen nicht
mehr ein. Oder jemand
fragt Sie, wann etwas

passiert ist oderwo etwas
ist - und Sie wissen genau,
dieAntwort ist in Ihrem
Kopf, aber sie kommt nicht
raus! Der Schlauch ist wie
dieVerbindung von dem
Gehirn zumMund: Sie
stehen .auf dem Schlauch"
und die Information
kommt nicht durch.

Falls Sie Ihren Deutsch weiter verbessern mõchten,
dient diese Seite Ihnen besonders. Hier kõnnen Sie die
Prãpositionen to11wiederholen und befestigen, indem
Sie mehrere Übungen online machen kõnnen. Es lohnt
sichmal reinschauen und ein bisschen üben. Hier die
Adresse: http://learningapps.org/displaylvehodtôsxa

G
Contabi idade
Consultoria Empresarial

Citlst, Oni2SMl
PI di$slQ'1alismo

COIl"lpeli5n(;t<)
Credibilidade

5�j.i�fI�r.�id
t'li'"!ioj�Qt '{1t�1:!dtJdt�

www gumz.com.br gumz@gumz.com,br
Desde 1978

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma
entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressoclallzar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particular e a sociedade em geral.
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Cirurgia reparadora para
mulheres vítimas de agre sã
o projeto será válido para todos os tipos de sequelas relacionadas

à violência contra amulher, como cortes e queimadurasoCORREIO00 POVO SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO. DE 2012

Executivo se responsabilizar pela formação de

equipes de especialistas em cirurgia plástica,
distribuição de medicamentos para os perío
dos pré-operatório e pós-operatório e controle
estatístico de atendimentos.

O Senado realizou mais alterações no texto,
que agora passa novamente pela Câmara. Além
de fazer a substituição de alguns termos, o Sena
do acrescentou a possibilidade de punição dos

gestores, caso não informem às mulheres vítimas
de violência sobre o direito à cirurgia.

Na Câmara, o Projeto de Lei ainda deve pas
sar por duas comissões: Finanças e Tributação;
e Constituição e Justiça e de Cidadania. Se for

aprovada por ambas as comissões, o projeto se

gue para a presidência, onde pode ser aprovado
sem necessidade de votação no Plenário.

A Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei
123/07, dia 28/11, estabelecendo que o SUS realize

cirurgias plásticas reparadoras em mulheres víti
mas de agressão. Para ter acesso ao serviço, a mu
lher deverá ir até umaunidade que realiza a cirurgia
portando o Boletim de Ocorrência da agressão que
causou a deformidade. O projeto será válido para
todos os tipos de sequelas relacionadas à violência
contra a mulher, como cortes e queimaduras, que
muitas vezes causam deformidades às vítimas.

A proposta foi criada em 2007 pelo deputa
do Neilton Mulim (PR-RJ). Em 2009, ·um texto

substitutivo foi aprovado na Câmara, de onde

seguiu para o Senado. A versão de 2009, do

deputado Valtenir Pereira (PSB-MT), retirou
do texto original a obrigatoriedade de o Poder

THINKSTOCK

Por Fernanda Fock,
acupunturista e

naturóloga
AbraDa 100029

naturologiajaragua.blogspot.com

ponsáveis pela sensação de prazer e que,
sendo liberadas no cérebro, melhoram o

estado emocional e diminuem as dores.
Por isso que o banho de balde também é
indicado para aliviar cólicas, tão comuns
nessa fase de desenvolvimento.

O banho de balde não possui con
traindicações e pode ser dado em bebês
de qualquer idade, a partir do seu nasci
mento, e pode ser utilizado para relaxa
mento ou para higiene, substituindo as

banheiras tradicionais. O uso do balde,
inclusive, é incentivado por algumas
maternidades para os primeiros banhos
do bebê e a dica é enrolá-lo em uma fral
da de algodão, pois é mais confortável.

Depois que o bebê cresce, o banho
de balde continua a ser prazeroso, prin
cipalmente quando ele já consegue ficar
sem precisar segurá-lo e, quando o bebê
estiver maior, pode virar um momento

de diversão, não apenas para relaxa
mento. O banho pode se tornar uma

alternativa refrescante para enfrentar os
dias de verão, e certamente seu bebê vai

pedir para entrar no balde, já que lá no

início da sua vida ele relacionou a uma

sensação agradável.
'

Para um banho de balde tranquilo e

bem sucedido, organizei algumas dicas
e orientações:

• Água: existem baldes desenvol
vidos especialmente para este tipo de

ara os bebês, a chegada
em um mundo completa
mente novo e com novas

sensações nem sempre é
uma fase. tranquila e de
fácil adaptação. No início

da vida, em especial nos três primeiros
meses, as memórias intrauterinas estão
'muito presentes e é por isso que a pre
sença da mãe e situações que simulem.
o ambiente de dentro do útero são tão

aconchegantes. É possível nessa transi
ção facilitar a adaptação do bebê com

sensações que remetem aquelas do am
biente intrauterino e além da prática da

massagem Shantala e uso de slings, uma
das formas é através do banho de ofurô,

O banho de ofurô ou banho de balde
é uma experiência nova para a maioria

das mães e muito relaxante para os be
bês. No útero, o bebê estava na água,
encolhido e acolhido pelo calor da mãe
e por isso que um banho quentinho no

balde, com o bebê imerso na posição
vertical e sentado relaxa e tranquiliza,
pois resgata todas as sensações de con

farto e segurança que ele sentia antes do
nascimento. Quando os bebês entram

em contato com a água, logo se lembram
do meio aquático do útero, um lugar
fechado, escuro, quente e seguro. Essa
memória afetiva agradável ajuda a libe
rar endorfinas, neurotransmissores res-

banho e normalmente eles já indicam
a marcação da quantidade de água ne

cessária, mas caso não encontre, pode
adaptar um balde comum (novo e de
uso exclusivo do banho do bebê) e adi
cionar aproximadamente 1/3 da altura
do balde de água. A água deve estar em

temperatura morna e cobrir o bebê até
a altura dos ombros, para que o peito
mantenha-se aquecido.

• Vigilância: nunca deixe o bebê so

zinho durante o banho, mesmo quando
maior. Nos primeiros meses, quando. a
cabeça ainda não se firmou sozinha,
será necessário apoiar sua mão no pes
coço ou <queixo para segurá-la.

• Conforto: procure um ambien
te calmo, se possível com pouca luz, e

apoie o balde sempre ao chão e sobre
uma toalha antiderrapante. No inverno
o ambiente precisa estar aquecido.

• Duração: a duração do banho é va
riável' inicie com no máximo 10 minu
tos para o relaxamento, mas se o bebê
adormecer ou algo o estiver incomo
dando ou a água estiver esfriando, pode
finalizar o banho antes.

No mais, aproveite este momento

para curtir seu bebê. Ele se sentirá como
no útero, em um ambiente quentinho,
confortável e com a presença damamãe
e também do papai.
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contato@poracaso.com @poracaso /poracaso

fi

V
Dica pra quem almoça no Centro e está cuidando da dieta agora no
verão: tratando-se de saladas, o buffet do restaurante Living dá show
Variedade farta, colabora com quem está querendomelhorar os hábitos.
O point fica ali naDomingos da Nova, pouco depois da Licoreria.

DIEGO JARSCHEL

Caio BraW1 e Marcella Pradi
Vieira curtindo show com dupla
Téo e Edu no club Tbe Living

..
'

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

H rário de atai
Neste fim de semana. a galera do comércio retorna à exaustiva
maratona dos horários especiais: sábado tem expediente
das 8h às 17h e domingo das 16h às 20h. Durante a próxima
semana, o horário será das 8h às 20h, sem pausa para o almoço.
Aproveitando o momento, vamos levantar enquete sobre o

assunto hoje no blog. Passe lá para deixar sua opinião: qual limite
no horário especial você precisaria para fazer suas compras?

UFCnoVilla
Galera que curte um combate pode ligar agora mesmo no
restaurante e reservarmesa privilegiada, que amanhã o point
terá transmissão ao vivo da luta entre Henderson e Diaz em
seus telões. Provocando aindamais agito no local, estámarcado
também esquenta com dupla Dany e Rafa fazendo prévia do
show que irá rolar logo mais na Patuá Music. Cantata: 32751277.

ERICDELIMA

Valdecir (E) e Josef
Natel, figuras na
varanda do Sam'Bar
.............................................................

Clube Peugeot
Rola neste domingo, nas dependências
do C.A. Baependi, edição do Encontro
Estadual de Fim de Ano do Clube

Peugeot. Proprietários e demais

apreciadores do motorizado francês
estão convidados a comparecer. Mais

informações no telefone 91257465.

DIEGO JARSCHEL

Bianca Machado,
beleza em destaque na
pista do club The Way··

...
/

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

Na agenda' do Blackbird
Programem -se, que tem duas boas programadas para
rolar no point: logo mais, às 22h, DI Naza estreia a

temporada de discotecagens no point, celebrando
a ocasião com repertório classudo de noise, indie e

alternative rock; já amanhã Cia. Colher de Pau faz
batida às 21h com sua Poesia de Bar, a intervenção
teatral elétrica do trio Fred, Dandara e Alex. Não

percam, a seleção está afinadíssima pra acompanhar
umas e outras do bar da casa.

ii
Se estámuitó fácil é

porque você estáfazendo
errado. Academia

"

Sexta-Feira 07/12
• 22h - Ladies Free / Shaw comMichel e Cristiano I Grupo Di
Presença
Local: Upper Floor, em Guaramirim 147 9644 4767

• 22h - Sexta Ltving / Shaw com Levando um Lera I Elas free '

até as 23h30
Local: The Living 14784330083.

• 224 -DiscotecageIJ}�oisel indie e altematíve ro�k com p�Naza
. t Local: Blackbird Bar 147 3275 2398 f

•

• .�

• 22h - Pop Rock / Shaw comVíní e Dudu
Local: RestauranteVilla 147 9653 6690

• 22h - Sacra-Feira I Shaw com Douglas Bifaroni e Jota Prozzã
Local: Sacramentum Pub 1478832 1524 .

• 221) ,... Festa daTequila / Shaw comGrupo Atitude e Fernando
Lima / DJ AdrianP. I Elas free até as 23h59
Local: Moving Up, em Schroeder 147 8862 9792

Sábado· 8/12
• 20h - Esquenta paraPatuá' com Dany e Rafa'
Local: RestauranteVilla 147 9653 6690

• 22h - Poesia de Bar, apresentação da.Cía, Colher de Pau
Local: Blaêkbird Bar 1 'Ll7 3275 2398'

• 22h - Música aoVivo / Shaw com Tiago e Lenílson
Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

• 22h - ElasConvocam I Shaw com Femando Lima / DJAlanSilva
Local: Upper Floor, em Guaramirim 147 9644 4767

• 22h - ]\1élshup I DJs San Schwartz e Ber Schwanka /Warm uI?
com Leonardo Rachid e Diego Alvez "-

Local: Epic Club 147 3084 2121

• 22h - Moam Dose Dupla / Shaw comMOOM Countrye
Sambabõm

m '

Local: MOOMArtn' Music 147 8411 7001

• 22h - Festa dos Solteírçs I Shaw com Grupo Atitude e

Peranndo Lima / DJAdrian P. I Elas free até as '23h59
,

Local: Moving Up, em Schroeder 147.8862 9792

• 22h - Ladies Free / Shaw comDany& Rafa I Elas free até as Oh
Local: PatuáMusic 147 3054 0800

Domingo 9/12
• 22h - Mistura Sertaneja I Shaw com Edu Farias, Micael
Gorrea, Francisco Sergio, Cleiton & Thiago, Elber & Lucas,
Elton & Fernando, Gabriel Borges, Dimas Alan e outros

convidados / DJ Felipe Adriano / Elas free até as 23h
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Sunset / DJ Bibbe Andreatta e Convidados
Local: RestauranteVilla 147 96536690

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES: Arriba Mexican Bar - 33711160 /Confraria doChurrasco - 3275 1449;" EspaçoOca - 3370 9160/ TheUvingRestaurante - 33764822 / London Pub�30550065/

CachaçariaÁgua DOce - 3371 8942/Ucolerla - 3054 08551MadalenaChoppeCozinha - 3055 3059 /MovingUp - 9966 6691 /Mraeef - 9608 2166 / PatuáMuslc - 3055 00641
RoomMusic&Arts-9654 1373/Sacramentum Pub-88321524/TheWayClub-8433 0083/UpperFloor- 9915-2239 /DivinoOub-9644-4767 /VillaRestauranteeChoperia - 3275 1277
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Bom-dia!
Bom dia, urbe sorriso. Espe

ro encontrar todos com um

brilho diferente e com um cli
ma de muita energia positiva.
Pois estamos estreando mais
uma sexta-feira: Depois dessa
só temos mais duas antes do
Natal. Vamos nessa, alto astral

sempre e acredite que tudo pas
sa e tudo vaidar certo.

Dica de hoje
Conferir o Restaurante
Cheers Pub, em Corupá.

Simplesmente show de bola.

Moa Gonçalves
DIVULGAÇÃO

{,
�

MOMENTO '0 fotógrafo da coluna e da Revista Nossa Maurício
Hermann (E), larga máquina e afins para registrar momento
descontraído com o "cap" do Madalena, Juliano Vengrzen

�'w

$JtIRf ·$CffWARfZ * 8fll SeHWAIKA

3370-3242

Aviso

importante'
"Senhor ladrão por favor não
aguentamosmais as suas .

visitas inesperadas. Por favor,
espere pelo menos a gente
comprar de novo o que você
levou. Desculpa e obrigado".
Em placa pregada em frente a

. uma casa no Bairro Amizade.

Curioso
Viajar até Buenos Aires, na
Argentina, custa de passagem,
700 reais. Mesmíssimo cobrado

para um pulo de 45 minutos
entre São Paulo, logo ali.

Bela
Estava eu navegando no "Face"
e observei algumas fotos de
Dani Didzian. Pensei alto:
como Deus foi generoso com
essa menina. Ela é top e muito
linda. Uma beleza singular.

Novi
'\

Gente, vocês estão sabendo
da novidade da Lua Di Pano?
Pois bem, a Di Pano recheou
as araras e prateleiras com
super novidades para o fim
de ano. E o que émelhor,
comprando quatro peças você

ganha um descontão de 35%.
Bom também!
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Nas rodas
• O "papís" Tato Branco,
ontem, largou avental,

i panelas e afins e levou a
.
filhota Bárbara Branco

.

de Moraes para fazer
amatrícula no curso
de Direito. Está todo

.

orgulhoso.

• Sábado, as 15h, o músico
Enéas Raaschmovimenta
o delicioso CaféColonial
da ConfeitariaBela
Catarina.

• Depois de quase dois
anos sem bater uma
bolinha, ontem dividi
as quatro linhas com os

. amigos do BCC.
Bom demais!

• Tem namorico novo na

parada, más eu não conto!

moagoncalves@netuno.com.br

Luiz Sérgio
Hoje às 19h30, acontece no Restaurante Beira Rio Clube de

Campo, o concorrido jantar de encerramento daAssociação das
Imobiliárias de Jaraguá do Sul e_ da posse de Luiz Sérgio Assis
Pereira Junior, diretor da Engetec, como o novo presidente da

associação para o biênio 2013/2014. O fotógrafo da Revista Nossa
Maurício Hermann estará presente e depois a gente mostra
"tudinho" para você. Combinado? Haja flash!

Lá fora!
-:

Dia desses, um amigo, um bom.vivant digamos assim, teve que
sair às pressas e tirar o seu "carro de pão" da garagem de uma

amiga num edifício elegante de Jaraguá. Segundo as regras
de lá, nada de colocar carros de estranhos dentro do recinto
dos bacanas. A reclamação foi imediatamente atendida pela
segurança e nada de conversa: o carro pegou sereno, se é que
você me entende. Rolei de rir! Os tempos mudaram e o poder
mudou de mão. Claro e ainda bem, né "Ied"?

ARQUNO PESSOAL

MADONNA
O maquiador
boa gente
Junior

NW1es,
domingo, em
Ipanema,.
antes de
assistir ao
showde
Madonna.

Ontem,
falha deste

colunista,
publicamos
a foto do
não menos

amável,
Cabeleireiro
Tião. Sorry!

A gente tem que sonhar,
senão as coisas não

·acontecem.

scar Niem yer

ARQUNO PESSOAL

NIVER Darlan, ao lado de sua Darciane .

Drager, foi o aniversariante mais festejado
de ontem, dia 6 de dezembro

BALADA Dani Souza
sorri para a lente de

Mawicio Hermann, no
UpperFloor

......_------

Todo dia uma
Uma nova onda corre
o vocabulário do high
jaraguaense: piriguete leva
um novo nome na classe alta:
Ariranha. Eu racho!

Pensando bem
Não deixe de fazer algo de que
gosta por falta de tempo.
Não deixe de ter pessoas ao seu

lado por puro medo de ser feliz.
A única falta que terá será a

desse tempo que, infelizmente,
nuncamais voltará.

Niver do
Chaves
Não ousem esquecê-lo. O
amigo Luiz Carlos Chaves, um
dos lavadores de telhados mais
conhecidos da urbe sorriso, é o
aniversariante mais festejado
de hoje. Liguem! Ele vai adorar
saber que foi lembrado. Por
favor, uma bem gelada na mesa

.

12. Claro, por conta do Chaves!

Te contei·
• A Cannela está com
uma coleção linda de

. uiuet: Super vale conferir:
-;;.,4.'. Anotem aí, descoladas
deplantão:Live Concept
já está com preview da
coleção alto verão dando
o quefalar.

• Katiane Bruck e Thais
Fernandes são duas
beldades que tem atraído
olhares dos marmanjos
de plantão. Quem manda
serem gatas.

• Uma amiga deste
colunista caiu "dura
na xõm" quando ficou
sabendo do custo para
assistir aMadonna de
camarote. E quer saber ;,

da verdade?Eu também
"choqueú".

• Não abandone seu cão.

• Com essa.fui:
.

F,
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CrônicaJoão Chíodíni,
escritor

escritor@joaochiodinLcom.br

- Amo-ar... Que pacote é esse, debaixo
da árvore de Natal?
- Que pacote?
- Esse vermelho.
- Esse? Não é nada...
- Não pode ser nada, alguma coisa tem
que ser.

- É só de enfeite ... É cenográfico ...
- Não é não. É um presente pramim, não é?
- Claro que não. Não combinamos que
não nos presentearíamos nesse Natal?
- Ah, combinamos... Mas, duvido que
você não compre nada pramim.
-:- Não.vou comprar. A gente combinou.
- Você vai ter coragem?'
- Claro! Se quisermos economizar,
temos que cortar os presentes nesse
Natal.
- Mas, aí nem parecerá Natal.
- Querida... Nós já conversamos sobre
isso. Dez dias no nordeste será seu

presente de Natal.
- Nada disso. A viagem pro nordeste é
unia segunda lua-de-mel.
- Mas, não temos dinheiro para comprar
presentes de Natal e viajar.
- Não precisa ser um presente caro,

-

Presente de Natal
pode ser só uma lembrancinha.
- Nada disso. Foge do nosso acordo.
- Vou abrir esse pacote.
- Não pode abrir!
- Por que não?
- Por que é só um enfeite.
- Não é ... É um presente pramim.
- Deixa de ser teimosa! Não é presente.
- Então vou abrir.
- Não abre! Deixa esse pacote em paz!
- Então é meu presente.

ovelas
LIlDO A LIlDO - GLOBO - 18H

Laura é demitida. Albertinho pede para ficar na casa de Umberto. Guerra
avisa a Edgar sobre o ocorrido com Laura. Alice fala para Celinha que es

creverá cartas para Jonas. Assunção conta a Constância que o divórcio da
filha foi descoberto. Eulália não aceita que Laura seja madrinha de seu neto.
Laura pede para Edgar não falar com ela sobre Catarina. Esthenavisa que
voltará para São Paulo. Neusinha teme ter exagerado na dose de sonífero

para Diva. Bonifácio avisa a Edgar que a revolta contra os marinheiros está
sendo liderada pelo governo. Zé Maria lamenta ter saído da marinha. Diva

aparece no teatro doente.

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Ulisses não deixa Frô trabalhar na festa. Fábio se preocupa ao ver Mano

ela levemente embriagada. Nando não gosta de ver Ronaldo atrás de Juliana.
Ulisses não deixa Zenon ir embora e Carolina fica furiosa. Frô decide ir para
a festa. Vânia não aceita se encontrar com Felipe. Charlô se reúne com as

mulheres e avisa que Otávio tem um plano contra elas. Otávio corvda Mirelle
Darrieux para a festa. Charlô tenta armar para que Roberta fique com Nando.

Felipe marca de se encontrar com Vânia na biblioteca. Otávio manda Baltazar

impedir que as mulheres se reúnam durante a festa. Felipe entra na biblioteca
e reage ao ver Roberta. Otávio anuncia a entrada de Mirelle Darrieux.

, SALVE ,ORGE - GLOBO - 21H
Jéssica não deixa lrina sair do depósito. Russo fala para Lívia que não en

controu lrina. Os bebês começam a chorar e Lívia fica tensa. Russo e Galego
veem dois homens suspeitos perto da boate e decidem fechá-Ia. Rachel critica
Aída por divulgar na internet a discussão que teve com o capitão. Morena tenta
encontrar uma saída da boate. Théo e Ciro se encontram com duas moças:
Delzuite vê Pescoço. com Vanúbia. Morena diz que libertará lrina se ela lhe

entregar a chave da porta da boate. Drika pede para Mustafa emprestar seu
iate para ela passear com Pepeu. Wanda decide conversar com Bema. A po
lícia vai ao quarto de Lívia. Bianca se diverte com Sarila. Demir fala para Zyah
contar paraAyla que não quer mais se casar com ela. Antonia avisa a Lívia que
vai para Istambul. Stenio acerta com Salete sua viagem para a casa de Drika.
lrina passa uma chave para Morena e pede para ela abrir a porta do depósito.

* o resumo dos capítulos é de responsabWdade das ellliBBoras.

- Tá bom, sua teimosa. Abre. Mas, você
sabe, já é o presente de Natal.
- Um sapato! Que lindo, amor. Adorei!
- Gostou mesmo?
- Claro. Mas ... Se fosse um tom mais

escuro, eu ia gostar mais.
- Então vai lá trocar.
- Não, imagina. Adorei. Talvez ... Se o
salto fosse mais alto ...
- Vai na loja e troca amanhã.
- Você não vai ficar chateado?
- Claro que não.
- Então vou trocar, tá?
- Tudo bem. É seu presente de Natal,
você tem que gostar.
- Mas, ainda faltammais de quinze dias
para o Natal. Não vou ganhar nada na
véspera?
- Não. Você já ganhou.
- Mas, nem vai parecer Natal.
- Claro que parecerá.
- Ai, amor, me dá só uma lembrancinha.
- Negativo! Temos a viagem.
- A viagem é segunda lua-de-mel, não é

presente de Natal.
- Tá bom ... Só uma lembrancinha...
Teimosa!

Clique
animal

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

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

Simba é de porte
médio,' tem seis meses,
é dócil e sociável.
Ele foi recollrldo das
ruas pelo setor de
Zoonoses e já recebeu
tratamento veterinário

completo: banho,
castração, vacinação
antirrábica e chipagem
.,ara identificação. Os
interessados em adotá-Io
devem entrar em contato
com a Clínica Scbweitzer,
pelo telefone 3275-3288

Jonatham L. de S. Salomom
Mateus M. Sthelin
nathan Ziener
Nilson B. Fernandes
Nilson F. Prestes
Pietro K. Gumz

Aniversariantes
7/12 Anelore Kohler

Carmem R. Fugel
Claudinei C. Gulow
Frida Blank
Ivone C.Raduenz
Ivone Correia

Ademir Gielow

Agenor Butzke
. Amanda Floriani
Amanda r.Coelho II III1 II'

son C. Fdlenski

Rosangela Riegel
Sirlei do Rossio
Tamara de C. Petry
Tamara de Cassia Petrry Rodrigues

, , Valer�ir �i' Coréil?iqi l •

HorÓScopo
CVl ÁRIES

.

,. o dia é favorável para encontrar soluções
profissionais que outras pessoas não
estão conseguindo. Use e abuse de
sua mente! Atividades de pesquisa e
investigação contam com boas energias.
Construa uma relação a dois baseada na
confiança. Cor. rosa.

- Tá bom, tá bom. É um presente pra
você, mas você só vai ganhar no Natal.
- Ah não ... Não vou aguentar até o Natal.
Eu quero hoje.
=Não, só noNatal.
- Ah vaí., Deixa eu abrir... Eu ia ficar tão
feliz..

TOURO
Bom momento para aprender novas
técnicas de trabalho. É tempo de se

dedicar às atividades profissionais. Dê
mais qualidade às suas tarefas e poderá
aumentar a sua renda. Nos assuntos do

coração, coloque' todas as conversas em
dia. Cor. vermelho.

II
GÊMEOS
Não deixe o estresse tomar conta de
seu astral. Preste atenção aos detalhes
de suas tarefas e sua produtividade vai
aumentar. Coloque as conversas em dia
com seu par. Está só? Explore seu charme
e vai atrair alguém especial. Cor. tons
escuros.

CÂNCER
A família será o centro de suas atenções,
mas não descuide do seu bem-estar. Evite

surpresas, adotando atitudes preventivas:
dê prioridade para uma alimentação
saudável. Na paixão, declarações de
amor terão efeito muito estimulante. Cor.

laranja

LEÃo
Se quiser resultados diferentes,
prepare-se para mudar suas atitudes,
particularmente no trabalho. Quanto mais
você se dedicar às suas tarefas, melhores
serão os resultados. Na paixão, escolha
bem as palavras para não magoar quem
ama. Cor. roxo.

VIRGEM
Momento ideal para cuidar das suas

finanças e buscar alternativas para in
crementar seus ganhos. No trabalho, tire
prcvelto da sua diplomacia e habilidade

para vender suas ideias. Já nos relaciona
mentos pessoais, mantenha a serenidade,
Cor. branco.

.n,
UBRA
Há chance de ganhar uma grana extra
esta manhã, ainda mais se seguir a sua
intuição. Seus talentos estarão expres
sivos no trabalho. Não deixe de curtir as

alegrias que o amor reserva. Quer fisgar
alguém? Tenha fé em seu carisma! Cor.
azul-claro.

ESCORPIÃO
Manhã oportuna para agilizar inter
esses, cuidar de documentos e investir
no seu trabalho. Já à tarde, pode sentir
vontade de sair de cena, para que
não incomodem você. Não deixe isso
interfira no convívio familiar e no seu
romance. Cor: cinza.

SAGITÁRIO
A Lua aponta um dia muito produtivo
em seus contatos pessoais e profis
sionais. Envolva-se mais com os seus

projetos e mostre do que é capaz. A
tarde, novos objetivos podem ser alca

nçados: mostre sua_garra! Surpresas
boas na paixão. Cor: azul.

. V\_ CAPRiCÓRNIO

"P É hora de assumir novos desafios

profissionais e acreditar em seu

potencial. O reconhecimento por seu

desempenho não vai tardar. Dia bené
fico para cuidar dos seus interesses
e obter vantagens. Só-não deixe a

família em segundo plano. Cor: bege.

""""" AQUÁRIO
Ao'Y\ A Lua Iibriana ilumina o seu astral

e convida você a se envolver com o

que mais gosta. Seus horizontes vão
se abrir, especialmente se entrar em
contato com assuntos e pessoas dife
rentes. Há harmonia e entrosamento
com sua alma gêmea. Cor: creme.

PEIXES

Faça uma pausa para refletir sobre os
resultados das suas iniciativas. A fase é
indicada para avaliar seu desem-

, penha e pensar em que pode melhorar.
Parcerias e acordos podem favorecer
seu progresso. O clima é de sedução no

romance. Cor: tons escuros.
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1 ww)
Parece que foi ontem... Ah, mas qual
é, não faz tanto tempo assim também.
Estreava no dia 08 de dezembro de

2011, na Lico Bar, a banda Patifaria.
Formada inicialmente pelos músicos
Vinícius Erthal, Paulico da Silva,
Phelipe Lobo e Bruno Lunelli, a banda
.estreou em grande estilo com uma

noite lotada e um público contagiante.
Após alguns meses nessa formação,
entram para a banda o baixistaMarcos

Rigol e o técnico de áudio Juliano
Frohner. Pronto! Agora a Patifaria
está formada e pronta para detonar
no seu show de comemoração do

primeiro aniversário que acontece
nesse sábado, dia 8, na Líco Bar, é
óbvio. Mulherada entra na faixa até

ot.CO
CABANACULT

. de 329mil pessoas
O filme "Os penetras".lev?u�::-�e semana em cartaz.

ao cinema em seuP:lffieHo tigo recordista e conq�st�u
Levando 5mil amais qu� o an

ano ara um filme brasileHo.
amarca demelhor estrela

do
, �ujeito bem-humorado,

Marco Palo (Marcelo Adnet) e�ntando levar vantagem.
sedutor emanipulador, sem:a comBeta (Eduardo
Emum de seus golpes, e�e �

o e inseguro, que acabou
de

Sterblitch) umhomem tí�ldLaura e tem vários problemas
ser rejeitado por sua am� a

ão fi�anceira privilegiada de
com a família.Vendo a sítuaç

rsar com Laura, e tentar

Beta Marco Palo promete conlve Enquanto isso, ele
tira

,

lt paraooo�a dConvencê-la avo ar
Mas os planosmu am

il·d de do outro.
vantagem da frag 1 a

t mulher tão sedutora1 nhece esa' I
.

quandoMarco ro o co
1 O elenco também ínc Ul

. ul dora quanto e e. .

e tãomamp a
B Itr-ao StepanNercesslan,. Andrea e, .

MarianaXimene�, 1 Miele e Susanavíeíra.
Luis Gustavo, LulZ

Car os

No próximo dia 10, na cidade de
São Paulo, será realizado um leilão

que promete aguçar a vontade de

gastar dinheiro de fãs de diversos artistas damúsica
e do cinema. Acontece no hotel Unique um leilão
com peças raras ligadas a nomes importantes do
entretenimento mundial. Na lista estão: um disco de

platina do'álbumThriller autografado por Michael
Jackson; um vestido usado porMarilynMonroe:
ingressos para o último show de ElvísPresley (que
nunca aconteceu, pois elemorreu antes); uma cópia
de Revolver autografada pelos quatro integrantes
dos Beatles e uma foto autografada por Iohnny Cash
e Iune Carter. Ao todo são 123 itens, com várias
credenciais de backstage, pôsteres, fotos, palhetas
e ingressos de artistas como Kiss, TheWho, Rolling
Stones, Cher, Bee Gees, Madonna, Pearl Iam, R.E.M,
Aerosmith, Bruce Springsteen, Duran Duran, Red
Hot Chili Peppers, U2, Rod Stewart e Frank Sinatra.
Antes do dia 10, as peças estarão em exposição na
sede da Cia Paulista de Leilões, com entrada franca.

EXPOS oI
Até IOde dezembro, entre llh e 20h todos os dias
Rua Oscar Freire, 246 - Jardins
Informações: (11) 3062-7954
Grátis

LEIlÃO
10 de dezembro, às 2lh
Hotel Unique - Avenida Brigadeiro
LuísAntônio, 4700 - Jardim Paulista

,Agenda
./ HOJE
• Dl ANINHA - Lico Bar - 23h

• AMANHÃ PATIFARIA 1 ANO E

LICO BAR 7 ANOS - UCQ,I}ar - .f.�-=-------1
-
--

DOMUNDO TODO PARA OMUN[X) DA MÚSiCA

PROGIWMÇÂO COMfIiT';"WWWWFEMUSC.COM,BR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 116 1 SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2012 1171 VARIEDADES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1181 SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

São Francisco do Sul FlorianópolisNublado Geada • Preamar • Preamar

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 10h45: 1,4m • 10h34: O,8m

• MINGUANTE

• 22h39: 1,5m ,

• 21 h01: O,8m
Direção do vento Velocidade Umidade 6/12 • Baixamar • Baixamar

do vento relativa (%) • 6h086: O,4m • 3h592: O,3m
• 6h Norte 1km/h 80 :. NOVA 13/12

Tábua
• 17h54: O.4m • 16h27: O.4m

• 9h Oeste-Noroeste 3km/h 75 das marés Itajai Imbituba
• Preamar • Preamar

• 12h Oeste-Noroeste 12km/h 51 • ,CRESCENTE 20/12
• 9h06: O,9m • 11 h26: O,6m

• 15h Oeste 16km/h 40
15mm ·20h41:0,9m • 22h45: O,5m

80% • Baixamar • Baixamar
• 18h Oeste 14km/h 35

de possibilidade CHEIA 28/12
• 4h17: O,3m • 3h28: O,2m

• 21 h Oeste 5km/h 43 de chuva. .17h: O.4m • 16h08: O.3m

Previsão do Tem.po
'

Sexta-feira
com 40°C
Aberturas de sol com
aumento de nuvens no
decorrer do dia e pancadas
isoladas de chuva com
trovoadas especialmente
entre a tarde e noite devido
ao forte calor e avanço da
frente fria para se. No Oeste

pode ocorrer chuva já pela
manhã. Risco de temporal
e granizo bem isolado.

Temperatura alta com
sensação de ar abafado.

'. '."
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:20, 16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOIRIS 2
A Origem dos Guardiões - Dub. - 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 14:20
• Ted - Leg. - 114:40, 16:50, 19:00, 21:10

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
Im
()ti ,

::::II
-

o
cn

ias

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

SEGUNDA
MíN: 12°C
MÁX: 24°C

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 26°C

�
'i

137°C

CuidadO/
com o sol,
índice UV

alto

DOMINGO
MíN: 16°C
MÁX: 23°C

HORIZONTAIS
1. A matéria-prima da galocha
2. Diz-se de empresa controlada pelo governo fe

deral
3. A mais comum das contrações! Embocadura de

rio I Meio ... mudo
4. Ter o aspecto de
5. As mulheres de um sultão muçulmano / Assem

bléia Geral Ordinária
6. Causar prazer a '

7. Voz imitativa de uma explosão / Documento em

que se relata reunião ou evento
8. Inscrito para ser convocado para o serviço militar
9. (Pop,) Pancada ou surra! Que está sem voz

10. Contratar alguém para execução de determinado
ofício

11. Instituto Oceanográfico ! O famoso pintor ale
mão afta (1891-1969) / O começo de." julho

12. Um plantação destinada a padarias e fábricas de
cerveja

13. Galanteio inconsequente.

VERTICAIS
1. Praia, em inglês / Pequeno mamão
2. Sufixo: abundância / Que é alvo, objeto de ba

julação
3. As iniciais do escritor indiano Tagore (1861-

1941), prêmio Nobel de 1913 I (Ingl.) De alta
qualidade / Neste lugar

4. O nome do tenista espanhol Nadai, um dos me

lhores do mundo na atualidade / Vale a mesma

coisa
5. Que suplicia, aflitivo
6. O apresentador de TV Peçanha / Pregar cartazes

em lugar público \

7. (Abrev.) Hectolitro / Máquina de beneficiar café
/ O apelido da lady inglesa cuja morte abalou o

mundo
8. Unidade de massa equívatente a um milhão de

toneladas / Conhecida marca chinesa fabricante
de de carros

9. A claridade que vem depois do alvorecer e pre
cede o nascimento do sol / (Bio!.) Célula sexual ,

feminina.
I I I J NAS BANCAS

1 2 3 4 5 6

1
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A RECREATIVA'

Plíl
SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!
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Ponto de Vista
�delaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
Iaede-Iaede.blegspet.eom

Mão de obra qualificada
Por toda a cidade encontramos

cartazes escritos "precisa-se"
nas portas das lojas, empresas,
construtoras, concessionanas,
postos de gasolina, padarias, en
fim, o comércio e serviços, de
modo geral. Nas páginas de clas
sificados, os jornais oferecem' em
pregos em qualquer atividade ou

profissão imagináveis.
A oferta de empregos exce

de em muito a oferta de mão de
obra, porém, ainda sim, há mui
tas pessoas desempregadas, não
é uma contradição? Não, isso se

chama falta de qualificação. Te
mos o emprego, temos as pesso
as, mas cadê o preparo?

Muitos são avessos às oportuni
dades e, logo concluem que alguns
empregos não levam à parte algu
ma. A verdade é que não existem

empregos fechados em si. Mesmo
numa sociedade livre, há, sim, pes
soas avessas às oportunidades.

Vou dar um exemplo: o dono
de uma empresa de sucesso em

nossa cidade trabalhava com car

ga e descarga de caminhões em

uma malharia, sua função era de

ajudante, depois foi para o almo
xarifado, enquanto a esposa tra-

balhava na mesma empresa, no
cargo de costureira.

Hoje, alguns anos depois, são
os donos da sua própria malha
ria, uma empresa que deu certo e

possibilita um ótimo retomo para
Iaraguá do Sul, além de empregar
muita gente.

Qual foi o diferencial deles?
Certamente, onde outras pessoas
viam apenas uma atividade repeti
tiva e "menor", eles contemplavam
meios de melhorar serviços, au

mentar a produtividade, reduzir e,
consequentemente, começaram
a sonhar com o próprio negócio.
Não ficaram esperando e/ou cri

ticando, eles arregaçaram as man

gas e foram à luta!
Moral da história: toda ativida

de tem futuro, todo trabalho apre
senta oportunidades! Contemple
sua atividade não como ela é, mas
como pode vir a ser. As pessoas
sensatas não contemplam o em

prego atual, mas aonde este em

prego pode levar. Contemple o que
pode vir a ser, não somente o que é.

Muitas pessoas responsáveis
por algumas de nossas maiores

organizações subiram do mais
baixo posto até a diretoria. O que

me deixa triste é que poucos de
nossos jovens visualizam progres
so pessoal para si mesmo. Mui
tos funcionários acham que seus

cargos não oferecem alternativas
e não fazem nenhum esforço em

progredir. Lembre-se: não há car

gos sem futuro, existem pessoas
sem futuro. Todos os grandes em
preendimentos foram modestos
em dado momento, pois o início
é sempre muito difícil, mas foram
conduzidos pelas pessoas comuns
commetas e visão extraordinárias.

Ocupações "subalternas"
como operar caixas registradoras
em supermercados, servir as me
sas em restaurantes, ser servente
em hospitais, dirigir táxi e fazer

entregas, são oportunidades de

aprendizado. Cada vez mais as

empresas procuram pessoas que
já tenham pegado no pesado e

preferem para administradores
futuros empregados que já te-

.

nham "dado duro" na vida.
O que realmente importa

quando se pensa em mão de obra
é o conhecimento obtido por se

ter feito o trabalho, e não somen

te por se ter lido a respeito nos

manuais. Analise!

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 380·Centro

89251-201- JARAGUADO'SUL- SC NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /Se. para
a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartó
rio, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contardestapublicação, sendo facultado o
direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal, FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:
Apontamento: 230315/2012 Sacado:ANDREIAMARQUARDTENGEL Endereço: RUAOSCAR
SCHNEIDER 50 CASA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-640 Cedente: BVFINANCEIRAS/ACFI
Sacador: - Espécie: CHI - N'Titulo: 131040653 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$3.758,18 -

Data para pagamento: 12/12/2012-Valor total a pagarR$4.599,00 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.758,18 - Juros: R$ 760,40 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 230895/2012 Sacado: JOSIEL JOSE NARDES ME Endereço: AV MAR DEO
DORO DA FONSECA,390 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-700 Cedente: CRISTAL
DISTRIBUIDORA IMPORT & EXPORT lJ Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 07444275630-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.268,25 - Data para pagamento: 12/12/2012-Valor total
a pagar R$1.339,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$·1.268,25 - Juros: R$ 2,95 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230875/2012 Sacado: MARCIA BUGE CHAVES ME Endereço: RUA VICTOR
ROSEMBERG 272 - Jaraguá doSuI-SC - CEP: 89252-400Cedente:VITORIATEXTIL INDUSTRIA
COMERCIO lJDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 165-05 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 704,22 - Data para pagamento: 12/12/2012- Valor total a pagar R$785,19 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 704,22 - Juros: R$ 2,11 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 230600/2012 Sacado: MARCONE FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA JOSE
PAVANELLO 275 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-110 Cedente: OESA COM E REPRES lJDA
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2575133U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,72 -

Data para pagamento: 12/12/2012-Valor total a pagar R$302,91 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 228,72 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 230876/2012 Sacado: MARCOS DE PAULA PADILHA Endereço: RUA JOSE
TIlEODORO RIBEIRO 450 - ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: Cedente:
VANDERLEI SIEWERT Sacador: - Espécie: CH - N° Titulo: 850220-0 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$1.077,00 - Data para pagamento: 12/12/2012- Valor total a pagar R$l.657,98
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.077,00 - Juros: R$ 507,62 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 230846/2012 Sacado: MIOTEITO EMPREENDIMENTOS !MOBILIARIOS ir
Endereço: RUARICARDO GRIMM 16 SALA 02 - CHICO DE PAULA - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89254-760 Cedente: HIDDRO'ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO lJDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 0000016683 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 262,50 - Data para
pagamento: 12/12/2012- Valor total a pagar R$337,28 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 262,50 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 230750/2012 Sacado: UDO MICHEUCI ME Endereço: MARECHAL DEODO
RO DA FONSECA, 406 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: QUA
UCLEAN COM PROD IJMP LME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1 - Motivo: falta de'
pagamentoValor: R$ 412,80 - Data para pagamento: 12/12/2012-Valor total a pagar R$487,40
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 412,80 - Juros: R$ 6,74 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230510/2012 Sacado:VOCARE CONSUlTORIATREIN MARK lJDA Endereço:
PROCOPIO GOMESDE OliVEIRA ,1149 AP 42 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Ce
dente: ESCRITORIO CONTABIL BUCHMANN SCUDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
1882/033 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,00 - Data para pagamento: 12/12/2012-
Valor total a pagar R$218,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,00 - Juros: R$ 0,35
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230878/201fSacado: YES ESCOLASDO BRASIL Endereço: RUAJOAO PICOU
247 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-000 Cedente: COMERCIALPlfíl lJDA Sacador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 16431- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 453,30 - Data para pagamento:
12/12/2012- Valor total a pagar R$522,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 453,30 -

Juros: R$ 1,35 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "OCorreio do Povo",
na data de 071l2/2012. Jaraguá do Sul (sq, 07 de dezembro de2012.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 16

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

Eu, Patrícia Winter Kuskowski, portadora do CPF nO

031.502.559-02, torna público que requereu à Fundação
Jaraquaense de Meio Ambiente (FUJAMA) a Licença
prévia e de instalação para a execução de uma edifica

ção multifamiliar em alvenaria para 12 unidades, loca
lizada a rua Alwin QUo, esquina com a rua Ademar Iria
Vasel. Foi determinado Relatório Ambiental Prévio.

------------------------------------,--------------------------------------------------_---------------------
,

Apontamento: 23087112012 Sacado: ARMAZEMDO CARRO Endereço: RUABERTHAWEEGE
1170 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-500 Cedente: EDITORA DIARIO DOVALE lJDA Saca
dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 00076401- Motivo: falta de pagamentoValor: R$200,00 - Data
para pagamento: 12/12/2012-Valor total a pagar R$268,46Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,60Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230867/2012 Sacado: CLAUDIA REGINA ROSA Endereço: AV MARECHAL
DEODORO DA FONSECA 1331 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701 Cedente: DITALIA
GRANITOS lJDA Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: NF2085/04 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 577,25 - Data para pagamento: 12/12/2012-Valor total a pagarR$646,84Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 577,25 - Juros: R$ 1,73 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230834/2012 Sacado: D PRA MALHAS lJDA Endereço: R JOSE TIlEODORO
RIBEIRO 1061 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Cedente: NR AVIAMENTOS lJDA EPP
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 000.001.129 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 900,00
- Data para pagamento: 12/12/2012-Valor total a pagar R$975,46 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 900,00 - Juros: R$ 2,10 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 230877/2012 Sacado: EDIFICIO ARNO REICHOW Endereço: RUA JOAO JA
NUARIO AYROSO 10 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-080 Cedente: PORTEC PORTQES ELET
lJDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 2663001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
252,50 - Datapara pagamento: 12/12/2012-Valor total a pagarR$325,86 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 252,50 - Juros: R$ 0,75 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 23064112012 Sacado: ELIANE LUCIA MAES Endereço: RUAEUGENIONOCO
IJNI,202 AP 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-220 Cedente: KNOLL GASES INDUSTRIAIS
COMERCIO E TRANSP. Sacador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 0256007 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 320,00 - Data para pagamento: 12/12/2012- Valor total a pagar R$422,16
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 320,00 - Juros: R$ 1,92 Emolumentos: R$l1,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 230880/2012 Sacado: FWRITA CORREA Endereço: RUA JOSE TEODORO
RIBEIRO 450 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Cedente:VANDERLEI SIEWERT Sacador:
- Espécie: CH - N°Titulo: 850087 8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.995,00 - Data para
pagamento: 12/12/2012-Valor total a pagarR$6.797,75 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 5.995,00 - Juros: R$ 729,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 230833/2012 Sacado: GEUZA ELIAS SIQUEIRA ME Endereço: RUA ctn
LHERMEWEEGE, 72 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-610 Cedente: BARONESA
IND COM MALHAS lJDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0000359301 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 513,40 - Data para pagamento: 12/12/2012-Valor total a pagar R$583,65
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 513,40 - Juros: R$ 2,39 Emolumentos: R$l1,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

REPÚBliCAFEDERATIVA DO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHIILEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918 - Thlefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

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

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

registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) senem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 38547 Sacado: ANTONIO FRANCISCe ALVES - ME CNPJ: 08.369.540/0001-59 Endereço: Rua Marechal Caste
lo Branco nO 2743, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: HMJ PNEUS lJDA - EPP CNPJ: 04.086.028/0001-44 Número do
Título: 986563002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
14111/2012 Valor: 642,50 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 38606 Endereço: RuaMarechalCastelo Branco nO 2743, Centro, 89275-000, SchroederCedente: HMJ PNEUS lJDA
- EPP CNPJ: 04.086.028/0001-44 Número do Título: 091238003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 17/11/2012 Valor: 501,66 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38686Sacado: DISTRIBUIDORADEMARMORES EGRANITOS RG lJDAME CNPJ: 11.715.040/0001-36Endereço:
Rodovia BR 280 n° 15650, Imigrantes, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOP.DE CRED.DOS PROPRDA IND.DE ROCHAS
ORNAMENTAISDO ES CNPJ: 03.358.914/0001-17Número do Título: 7136-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 22/11/2012 Valor: 1.357,25 Liqui
dação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38913 Sacado: DNA PRODUTOS PARA ESTAMPARIA lJDA CNPI: 14.273.588/0001-61 Endereço: Avenida Izidio
Carlos Peixer nO s/n, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS llDA CNPJ:
06.272.029/0001-09 Número doTítulo: 1077/4 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXA ECONOMICAFE
DERALDataVencimento: 22/11/2012 Valor: 1.727,59 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$13,87,Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38766 Sacado: ELIETE MARIA DE OLIVEIRA CPF: 218.411.598-32 Endereço: RuaReinoldo Pommering nO 160,
Schroeder III, 89275-000, Schroeder Cedente: OLIMPIO BOGO JUNIORME CNPJ: 15.239.054/0001-81 Número do Título: E
M O Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 19/11/2012
Valor: 171,90 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38785 Sacado: FERNANDO LEI1ZKE CPF: 074.779.939-38 Endereço: Rua Roman Haffemann nO 115, Centro,
89270-000, Guaramirim Cedente: ZIPF PEÇAS E TRATORES lJDA CNPJ: 74.129.792/0001-35 Número doTítulo: 0018340101
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 201ll/2012 Valor: 910,15 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00
Protocolo: 38787 Endereço: Rua RomanHaffemann nO 115, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ZIPF PEÇAS ETRAlD
RES LIDA CNPJ: 74.129.792/0001-35 Número do Título: 0004410100 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 20/11/2012 Valor: 103,75 liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38746 Sacado: GWBALADMINISTRADORADE BENS lJDÀ CNPJ: 02.580.422/0001-09 Endereço: Ruá28 deAgosto
nO 1515, Centro, 89270-000, GuaramirimCedente: ESCRITORIOCONTABILMARLIAN lJDACNPJ: 84.436.096/0001-25Número
do Título: 97640 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
16111/2012 Valor: 153,92 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital:R$15,00

Protocolo: 38827 Sacado: JOCINEIMACHADO CPF: 067.299.639-13 Endereço: RuaAfonso Zils nO 107, Centro Norte, 89275-
000, Schroeder Cedente: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA CPF: 042.939.739-90 Número do Título: 00000000002Espécie:
Duplicata deVenda MercantilApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 20/11/2012 Valor: 758,50 Li
quidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38882 Sacado: KOCHTRANSPORTE ESCOLARETURISTMO lJDA CNPJ: 13.840.412/0001-81 Endereço:Rua Leo
poldo Schmitz n° 201, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: AUTO MECANICA DIESEL ITALY lJDAME CNPJ:
06.197.703/0001-38 Número do Título: 4277 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXAECONOMICA
FEDERALDataVencimento: 21111/2012 Valor: 165,72 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 38838 Sacado: KS USINAGEM lJDA - ME CNPJ: 01.045.960/0001-30 Endereço: Rua Isolrniro João Correa n° 353,
Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: MEGASECURITIZADORADEATIVOS EMPRESARIAIS S.A CNPJ: 10.631.576/0001-
00 Número do Título: 6026/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 22/11/2012 Valor: 368,64 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38892 Sacado: LUCIMARA SILVACPF: 003.489.719-40 Endereço: Rua Isidio CarlosPeixer n° 116, ilha daFigueira,
89270-000, Guaramirim Cedente: RRC MATERIAIS C lJDA ME CNPJ: 12.124.029/0001-64 Número do Título: 24338 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: !8/11/2012 Valor: 219,88
Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 3874.7 Sacado: LUlZ CARLOSMANNESME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Endereço: Rua 28 de Agosto n° 1515, Cen
tro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITORIO CONTABIL MARI1AN lJDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do
Título: 97716 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
16111/2012 Valor: 153,92 Líquídação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 38731 Sacado: MARIA CRISTINA BRUNNER CPF: 548.703.729-91 Endereço: Avenida Ezidio Carlos Peixer nO
1397, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: SANTANDER LEASING S/A CNPJ: 47.193.149/0001-06 Número do
Título: 70007568776 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data
Vencimento: 11/07/2008 Valor: 44.540,40 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38431 Sacado: MARIA SALETE ERTHAL BORGES ME CNPJ: 07.517.622/0001-30 Endereço: Rua São Pedro Apos
tolo n° 76, Caixa D'Agua, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A CNPJ:
92.702.067/0001-96 Número do Título: 66658 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA Data Vencimento: 06111/2012 Valor: 207,34 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38732 Sacado: MARINFZDA SILVACPF: 050.106.109-65· Endereço: Rua Ioao Jose Silva n° 254,Avai, 89270-000,Gua
ramirimCedente: BVFINANCEIRAS/ACEICNPJ: 01.149.953/0001-89Número doTítulo: 197000978 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 05/04/2012 Valor:
13.638,96 Liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 38733 Sacado: RICARDOALEXANDREALVES CPF: 947.785.079-91 Endereço:Rua Carlos Fossile nO 345,VílaAmi
zade, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ: 01.l49.953/0001-89 Número do Título: 131037069
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data
Vencimento: 26/10/2010 Valor: 33.596,40 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38914Sacado: RIFOR INDUSTRIATEXTILlJDACNPJ: 04.330.487/0001-21Endereço: RuaHenriqueFriedmann nO
s/n,Centro, 89270-000, GuaramirirnCedente: DIFUSO DISTR. PARAFUSOSEWALD lJDACNPJ: 82.887.175/0001-27Número
doTítulo: 5043266-01 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento:
22/11/2012 Valor: 213,94 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38888 Sacado:THIAGOMEISTER CNPJ: 16.440.904/0001-78Endereço: Rua 28 deAgosto nO s/n, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: mST DE ALIM SARDAGNA lJDA CNPJ: 00.056.685/0001-98 Número do Título: 009764421 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ID\U UNIBANCO SADataVencimento: 14/11/2012 Valor: 135,68
liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38631 Sacado: UNIFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO lJDA - ME CNPJ: 13.094.039/0001-67 Endereço: Rua Barao
do Rio Branco nO 600, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A CNPJ:
92.702.067/0001-96 Número do Título: 988 1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA Data Vencimento: 21/11/2012 Valor: 1.560,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 07 de dezembro de 2012.

CHRISTA INGEHIU.EWAGNER, Interventora

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

TRADIÇÃO Representação do nascimento de Jesus foi um dos momentos mais aplaudidos pelo público presente no evento natalino

�

SIMBOLO Papai Noel também foi
uma das atrações mais esperadas

DUPLA Os violeiros Ernesto (E) e
José BaITOS apresentaram canções

Auto de Natal

Celebração
iluminada
pela emoção-

Tradicional evento organizado pela Marisol
atraiu, ontem à noite, mais de SOO pessoas

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Mais de 500 pessoas lota
ram os jardins da Ma

risol na noite de ontem para
prestigiar mais uma edição do
Auto de Natal, realizado pela
empresa há 20 anos. No palco
principal, 50 cantores, entre

crianças e adultos, entoaram as

tradicionais canções natalinas
e composições de Roberto Car
los, enquanto no palco secun

dário violas caipiras lembraram
a tradição do Terno de Reis. Ao
final, para brindar a euforia das

críanças com a chegada do Pa

pai Noel, fogos de artifício colo
ridos espocaram no céu.

O evento contou com a apre
sentação dos corais da Marisol e
da dupla de violeiros Ernesto Neto
e José Barros. Segundo Neto, po
der se apresentar em um evento

de Natal é motivo de orgulho. "É

uma ótima oportunidade para
resgatarmos a tradição do Ter
no de Reis", falou ele. José Barros

completou o amigo: uÉ uma ale

gria imensa mostrar as pessoas o
verdadeiro significado do Natal".

Para o casal Viviane e Le
onardo Klein, participar de
eventos que resgatam o espírito
natalino é uma das formas de

perpetuar a essência do Natal
na família. "Queremos transmí-

, tir para nossa filha Camila aqui
lo que nossos pais nos ensina

ram", concluiu Leonardo.
O diretor presidente daMa

risol, Giuliano Donini, disse

que a tradicional cerimônia é
um presente da empresa para
Jaraguá do Sul. "Esta é uma for
ma de presentearmos e de agra
decermos.a confiança das famí
lias jaraguaenses", afirma ele.

• Confira galeria de fotos

,

nowwwocponlíneícdmbr � I I' t

�

FAMlLIA Leonardo, a r:dha Camila e

a mulher Viviane prestigiaram o auto

LUZES Show de fogos de artifício
I � 1 encerroU 10 evento com' alto'�stno
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

JOGAÇO Bomba do Jonas, no ângulo de Tiago, inaugurou o placar na noite de ontem. No rlll8l, deu Krona

Futsal

Erros custam o

título Estadual

parnaCSM
Depois de 40 minutos brilhantes, equipe falha na

prorrogação e acaba perdendo o título em casa

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

Henrique Porto

Em um jogo digno das tradições
do maior clássico. do salonis

mo nacional, a CSM acabou supe
rada pelo Ioínville na decisão do

Campeonato Catarinense. Depois
de.dar show e vencer no tempo
regulamentar por 3 a 2, na prorro
gação o Krona foi mais eficiente,
marcando 4 a 2 na Arena Iaraguá,
na noite de ontem.

Diante de sete mil torcedores, a
CSM foi soberana durante 35 mi
nutos iniciais de jogo. Mostrando
muita garra, a equipe de Sergio
Lacerda acuou o Joinville e abriu
o placar em uma bomba de Jonas,
no ângulo, aos 14:25. Minutos an

tes, o artilheiro do certame com 13

gols havia tido um tento mal anu
lado pela arbitragem.

O segundo gol da CSM saiu
com Dian, no segundo tempo,
aos 32:34. E também foi um gola
ço. Inicialmente o ala finalizou na

trave. O rebate voltou no seu pé e,
com extrema categoria, Dian enco
briu um adversário antes de 'fuzi
lar' o goleiro Tiago.

Precisando no mínimo do em

pate' a Krona então se expôs com

Tiago atuando mais adiantado. En
tão, numa roubada de bola, Daniel
ampliou para a CSM quando resta

vam 5:54 para o fim do jogo. 3 aO.
.

Os joinvilenses continuaram a

carga sobre o goleiro Gian, que fa
zia o possível para segurar o placar.
Mas, quando restavam 1:16, Pixote
enfim vazou o arqueiro da CSM em

chute cruzado. Na saída de bola,
Marcia errou o passe e Gessé ficou
sozinho para marcar o segundo de
Joinville, nove segundos depois.

Porém, a CSM soube segurar a
bola no minuto final e levar a de
cisão do título para a prorrogação.
Por ter realizado a melhor campa
nha da fase classificatória, a equi
pe jaraguaense entrou no tempo
extra precisando apenas do empa
te. E não faltaram emoções.

o grupo lutou até
o fim, mas o início
da prorrogação
foi decisivo. A

desconcentração
foi o detalhe que
acabou matando

o nosso time.

Sergio Lacerda,
técnico da CSM

Prorrogação

Vantagem numérica não prevaleceu
Logo no primeiro lance do tempo extra,

Gian defendeu uma bola fora da área e aca

bou expulso. Com um a mais, a Krona mar
cou Vander Carioca. A CSM respondeu com

Jonas, que atuava de goleiro linha, finalizan
do entre as pernas de Tiago. Na sequência,
Pixotemarcou 2 a 1 para os visitantes.Valdin
foi expulso na comemoração, deixando o

Krona com um a menos em quadra.
A CSM nem teve tempo de aproveitar a

vantagem, já que Tiago encobriu o goleiro li
nha Jonas para marcar o terceiro. Abalados,
os jaraguaenses sofreram o quarto gol de
Pixote, mesmo contando com um jogador a
mais em quadra. Dian ainda diminuiu para
a equipe jaraguaense, mas já era tarde.

"O grupo lutou até o fim, mas o início-da

prorrogação foi decisivo", lamentou o técni
co Sérgio Lacerda. "Hoje o plantel deles fez
a diferença", acrescentou o artilheiro Jonas.

Empresa genuinamente CA RINltNSE atua há 20,anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNA ,a SERVIDORES PUBLICOS

ISem consulta ao spe/SERASA
. ICrir .

os eom excelentes t

ISem, brançac éle seguro e

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370·59�5 0800.480506
',- Opção 1. - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOÔ �s 17hOQ
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Ranking dos técnicos
mais bem pagos

Mourinho é o treinador com maior salário
no mundo e Abel Braga domina no Brasil

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Ofutebol mundial não tem

poupado dinheiro em atle
tas, mas a novidade é o investi
mento refletir, no mercado dos
treinadores. O português José
Mourinho, do Real Madrid, re
cebe o maior salário da cate

goria, com aproximadamente
15 milhões de euros por ano. O
PSG investe 13,5 milhões de eu
ros nó italiano Carlo Ancelotti,
responsável por gerir o sucesso

dos franceses em campo.

Fechando os três maiores

salários, está a grande surpre
sa. Os chineses, do Guangzhou,
buscam ascensão no futebol e

pagam anualmente 10 milhões
de euros para manter o italiano
Marcelo Lippi.

Entre as seleções de futebol,
a Rússia desembolsa o maior
valor. São 7,8 milhões de euros

por ano, no italiano Fabio Ca

pello. Curiosamente, entre os

dez treinadores mais bem pagos
do Mundo constam quatro ita
lianos. Os demais nomes da lista
também são europeus.

Atuando no Velho' Conti
nente' o chileno Manuel Pel

legrini recebe anualmente 3,6
milhões de euros, valor que o

torna o mais bem pago fora os

europeus. Paulo Autuori recebe
o maior salário entre os brasi

leiros' mas não atua no país. O
treinador da seleção do Qatar e
recebe cerca de 3,6 milhões de
euros. No Brasil, o Fluminense

paga 3,5 milhões de euros e tor

na Abel Braga o treinador mais
bem pago atuando no país.

Buscando projeção
mundial, clube chinês

paga o terceiro
maior salário.

l1J"l(,�OJR,,12JUL10 Campeão brasileiro, Abel Braga recebe o mais alto salário anual

"UJ1Ulii

Hiroshima
vence

Na estreia das tecnologias
na linha do gol testadas pela
Fifa, o Sanfrecce Hiroshima
venceu o Auckland City por
I:a O, no Mundial de Clubes.
Com o resultado, os japone
ses eliminaram os neo-ze

landeses. Nas quartas, o Hi
roshima encara o AI Ahly, da
África. O vencedor enfrenta
o Corinthians na semifinal.
Chelsea e Corinthians são fa
voritos ao título neste ano.

Reforço para
o [oínvílle
O Ioinvílle faz mistério,

mas diferente deste ano de
verá montar um elenco forte

para conquistar o acesso a Sé

rieA, em 2014. Entre os prová
veis reforços, constam nomes

expressivos para o padrão da

segunda divisão. Os zaguei
ros Cássio e Rafael, do Avaí e,
o meiaWellington Bruno, que
está no Flamengo, podem ser

as novidades. O JEC também

quer o título Estadual.

Bisping
e Belfort

O inglês Michael Bisping
quer enfrentar Anderson Sil

va, mas sabe que primeiro
precisa vencer Vitor Belfort.
A luta será realizada no dia
19 de janeiro, em São Paulo.
Nos bastidores, os oponen
tes começam a trocar alfine
tadas. IIEle parece velho", de
clarou Bisping sobre Belfort.
O brasileiro rebateu con

fiante IIEle não sabe a fome

que está me dando".

TALENTO Aos 34 anos, Kobe se tornou o jogador
mais jovem a atingir a lnarca de 30mil pontos

Basquete
Kobe alcançamarca histórica
Aos 34 anos, Kobe Bryant

entrou para a história da NBA.
Na vitória do Lakers por 77 á 64
contra o Hornets, Bryant anotou
29 pontos e se tornou o jogador
mais jovem da Liga a chegar à
marca de 30 mil pontos na car

reira. Sem previsão de deixar as

quadras, Bryant luta pode se tor

nar o maior cestinha da compe
tição. Atualmente, ocupa a quin
ta posição e está a 8.371 pontos
do líder Abdul-Iabbar, Somente
Jabbar, Karl Malone e Michael

Jordan, conseguiram ultrapassar
amarca de 30mil pontos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIAPARA ELEiÇÃO DA DIRETORIA DA APA

AAssociação Prática de Atletismo Jaraguá do Sul - APA, com sede nesta cidade, na rua Emma

Rumpel Bartel, nO 616, bairro Baependi, através de sua Diretoria Executiva, devidamente
representada por sua Presidente Sra. Miriely Cristhina dos Santos, CONVOCA, através do

presente edital, seus associados e pais de atletas, para Assembléia Geral Ordinária, que se

realizará na sede da Faculdade JANGADA, na rua Presidente Epitácio Pessoa, nO 704, bairro
Centro, ás 19h30m, do dia 20 de dezembro de 2012, com a seguinte ordem do dia:
1 Eleição da Comissão Diretora e do Conselho Fiscal da APA, em cumprimento ao disposto no

artigo 19 do Estatuto da APA.
1.1 As chapas serão compostas por 07 (sete) membros para a Comissão Diretora e 05 (cinco)
membros para o Conselho Fiscal, que deverão ser inscritos até 48 (quarenta e oito) horas
antes da realização da Assembleia Geral;
1.2 Poderão votar e ser votados todos os associados;
1,3 O sistema de votação será Individual, secreto e através de cédula;
1.4 O Conselho Fiscal e a Diretoria formarão chapas distintas;
1.5 Não poderá um sócio participar em mais de uma chapa
1 AAssembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19h30m, com a presença da
maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número de sócios, meia
hora depois, não exigindo a lei quórum especial;

.

2. A votação iniciará as 20h 15m horas e terminará as 20h45m;
3. A apuração iniciará logo após o encerramento da votação;
4.Cada chapa concorrente designará 02 (dois) fiscais para acompanhar a votação e a

apuração,
Jaraguá do Sul, 30 de novembro de 2012,

Miriely Cristhina dos Santos Presidente da APA

APARTBELO INCORPORAÇÕES LTDA., CNPJ

03.881.167/0001-05, com sede a Rua Barão do Rio

Branco, 505, no município de Jaraguá do Sul - SC, co
munica que requereu junfo à FUJAMA (Fundação Jara

guaense do Meio Ambiente), o Licenciamento Ambien
tai (LAP, L'AI, LAO) para a atividade de implantação de
Condomínio Residencial das Acácias, com localização
à Rua 360 - Francisco Piermann - Bairro Vila Lenzi no

município de Jaraguá do Sul- SC, no imóvel pertencente
à Matrícula Imobiliária 16.293. O prazo para impugnação
junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data
desta publicação, sendo que o licenciamento será con

cedido se atendida a legislação ambiental.

.::I1(·I.'{ li llj� , ,
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Assassino é preso 14
anos depois do crime
Homem foi condenado por homicídio. Ele

responde também pelo crime de estupro

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Nelson Antônio Fogaça, de
43 anos, foi preso na ma

nhã de ontem, em frente ao Fó
rum de Iaraguá do Sul. Ele foi
condenado a treze anos de pri
são em fevereiro de 1998, pela
morte de João Carlos Hoffer

Rodrigues, porém respondeu o

processo em liberdade e desde
a condenação estava foragido.

Na quarta-feira, a equipe de

captura da Polícia Civil de Iara
guá do Sul foi até a residência
de Fogaça, em BarraVelha, mas
o acusado não foi localizado.

Na manhã de ontem, os agen
tes estiveram de prontidão para
a captura do foragido no bairro
VIla Nova, em Jaraguá do Sul.

Fogaça confirmou que ma

tou a tiros João Carlos Hoffer

Rodrigues, durante uma dis
cussão. "Mas eu já mudei, des
de aquela época sou um novo

homem", disse ele, pouco antes

de ser encaminhado ao Presí
dia Regional de Iaraguã do Sul.

Fogaça também era procura
do pela Polícia de Joinville, que
pediu a prisão preventiva do ho
mem, acusado de estupro. Sobre
este crime, Fogaça negou qual
quer participação. "Estou com a

consciência limpa, não fiz nada
disso que estão me acusando."

A equipe de captura, res

ponsável pela prisão, faz parte
da nova estrutura da Divisão de

Investigação Criminal (DIC). A
sede, no Centro de Jaraguá do

Sul, ainda não foi inaugurada
porque falta a uma assinatura
da Secretaria Estadual de Se

gurança para a instalação da
Internet e do ar condicionado.

. "Mesmo não estando na

casa nova, em um mês de de-
.

dicação para as investigações já
cumprimos mais de dez man

dados de prisão por homicídio,
roubo, receptação e entorpe
centes", garantiu o delegado
Eric Uratani.

Confira o vídeo no sitewww.

ocponline.com.br

Explosão
Caixeiros voltam a atacar

Usando explosivos de pedrei
ra, uma quadrilha tentou arrom

bar um caixa eletrônico de dentro
de uma empresa, às margens da

BR-280, em Guaramitim, na ma
drugada de ontem. Os cinco ho
mens armados renderam o vigia
para invadir o local, porém fugi
ram sem levar nada.

A ação começou por volta das
2h de ontem, quando os cinco

suspeitos invadiram a empresa.
Além do vigia, outros funcioná-

rios da empresa que trabalha
vam no momento também fo
ram rendidos. Os explosivos de
emulsão usados pelos assaltan
tes poderiam ter destruído toda
a empresa, mas eles falharam. A

explosão causou apenas um pe
queno incêndio, que danificou
os caixas eletrônicos. "Isso de
monstrou a pouca experiência
dos assaltantes com o material",
informou o comandante da Polí
cia Militar em Guaramirim, Ma-

jor Jofrey Santos da Silva.
Os suspeitos levaram o crachá

do vigia, um rádio comunicador
e computadores. O veículo usa

do pela quadrilha, um Siena sem

placas, furtado no Paraná, em

novembro, foi abandonado no

bairro Corticeira. Até a tarde de

ontem, ninguém havia sido preso.
"Vamos identificar os envolvidos
através das imagens de vigilância
e a prisão deles é uma questão de
tempo", garantiu Silva.

Informa abertura de processo seletivo

uisito Inseri ões e informa õesCidade
EDUCAÇAO/ESPANHOL:
Nível superior completo; Formação em Espanhol; Experiência no

ensino do Idioma.
ASSISTENTE DE SAUDE BUCAL:
Ensino médio completo; Curso de formação em ASB ou THD;
Ex eriência na área. Contrato ar eríodo determinado.

EDUCAÇAO/INGLES:
Nível superior completo; Curso de formação em Inglês;
Ex eriência no ensino do Idioma.
PROFESSOR DE EDUCAÇAO INFANTIL:
Nível superior completo em Pedagogia; Habilitação em Educação
Infantil; Ex eriência em sala de aula, afinidade com crian as.

EDUCAÇAO COMPLEMENTAR:
Nível superior completo em Pedagogia ou Letras; Coordenação
de atividades educacionais como idiomas e educação
complementar; Habilidade na condução de projetos na área de
Saúde e educa ão. Contrato ar eriodo determinado.

JARAGUÁ
DO SUL

BRINQUEDOTECA:
Nível superior completo em Educação Física ou Pedagogia; Por meio do site até dia 21/12/2012
Ex eriência em atividades recreativas e educativas com crian as.

RECEPÇAO:
Ensino fundamental incompleto; Atendimento ao público; Por meio do site até dia 21/12/2012
Contrato ar eríodo determinado.

Por meio do site até dia 14/12/2012

Por meio do site até dia 14/12/2012

Por meio do site até dia 14/12/2012

Por meio do site até dia 21/12/2012

Por meio do site até dia 21/12/2012

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site
www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco.

DETIDO Nelson Antônio Fogaça foi preso na
manhã de ontem, em frente ao Fórum de Jaraguá

Nota de Agradeçimento

·A farnüíade Angélica Gadotli Lombardi convida
todos para a missa de 70 dia, a realizar-se no dia
14/12/12 (sexta feira) às 19h, na Paróquia Nos
sa Senhora de Fátima (Barra do Rio Cerro). E

agradecem parentes e amigos, pelas manifesta
ções de carinho, por ocasião do seu falecimento
ocorrido no ultimo dia 5 de deezembro.

EDITAL
DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua Bocaiúva, n° 2245, centro,
Florianópolis, CEP. 88.015-530 - fone (48) 3224-1521/ (48) 9135-7414 FAZ SABER QUE, devida
mente autorizado pelo Agente Fiduciário designado pelo credor exeqüente Empresa Gestora de
Ativos - EMGEA, VENDERÁ, na forma da Lei (Decreto-Lei nO 70, de 21.11.66, e regulamentação
complementar), em SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, que será realizado no dia 07/12/2012 às 12:00

hrs, em frente ao Fórum da Cidade de Jaraguá do Sul,SC, o imóvel adiante descrito, a partir do
lanço mínimo indicado, para pagamento de dívida hipotecária em favor da EMPRESAGESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. APARTAMENTO nO 104 e vaga de Garagem nO 10 do Condomínio Residencial
da Amizade, situado à Rua 383 nO 220, Amizade, Jaraguá do Sul,SC com área total de 87,36m2 e

14,53m2, respectivamente, conforme descrito na matrícula nO 23.405 e 23.406, respectivamente,
do Registro,de Imóveis de Jaraguá do Sul,SC� financiado a TADEU APARICIO TUBBS, funcionário
público federal e sua mulher NEIVA JUçA CRUZ TUBBS, professora, ambos brasileiros, C.I. nOs
1/R-297.889-SSIISC e 1/R-297.888-SSIISC, respectivamente, inscritos no CPF sob nO 054.283.439-

15, casados pelo regime da comunhão universal de bens, residentes e domiciliados em Jaraguá
do Sul,SC, conforme consta no contrato habitacional nO 304170000022 financiado pela CAIXA em

06/08/1990. Solicitação de Execução de Divida - SED nO 0077/2012.
- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indicados, bem como seus cônjuges,
caso não sejam localizados.
- A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar no ato,
como sinal, 20% (vinte por cento) do preço da arrematação, além da comissão correspondente ao

leiloeiro, e o saldo restante no prazo impreterível de 8 (oito) dias; ou utilizar-se de financiamento da
CAIXA (mediante apresentação da Carta de Crédito) e/ou utilização de recursos do FGTS (mediante
apresentação da Carta de Habilitação).
- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qualquer agência da CAIXA
ECONÓMICA FEDERAL para a obtenção de maiores informações a respeito da CARTA DE CRÉDITO
e/ou DE HABILITAÇÃO. PARA UTILIZAÇÃO DE FGTS.
- O lance mínimo para a venda será o correspondente ao saldo devedor e acessórios, ou avaliação,
estando, porém, sujeitos a atualização até 24 horas antes da realização da praça.
- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da propriedade do imóvel, como por exemplo, IPTU/
TLP, condomínios, dentre outras existentes no município, que estejam em atraso, são de responsabi
lidades do arrematante.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA,
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial
de bens, ofertando lances no 1° e 2° leilões das execuções extrajudiciais.
- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo.

- O(s) imóvel(eis) acima teve(tiveram) sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal nO 7433/85 e

na forma do Código de Normas da Corregedoria de Justiça de Santa Catarina.
- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado a fomecer aos interessados intormações pormeno
rizadas sobre o(s) imóvel(eis), objeto deste Edital de Primeiro Público Leilão e de Notificação.
de Florianópolis para Jaraguá do Sul, 08 de Novembro de 2012.
CÉLIO DE SOUZA
Leiloeiro Público Oficial/SC - Matrícula AARC/02
Em Tempo: No 1° Edital de 2° Leilão publicado no dia 08/11/2012 onde se lê "

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

... será realizado no dia 07/12/2012
às 12:00 hrs"

Publicações no Jornal O Correio do Povo - 08,20 de Novembro e 07 de Dezembro de 2012.
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