
Política

Vereadores articulam

as eleições legislativas
Câmaras dosmunicípios da região'
começam as negociações para as escolhas
das composições das Mesas Diretoras
para os próximos mandatos. Página 4

Cultura

Oportunidade para as
crianças aprenderem
A colôniamusical de férias Femuskinho,
que ocorre no período de realização do
Femusc, está com inscrições abertas
para crianças de 6 a 12 anos. .IR

Região
Repasses a entidade são
questionados por líderes
Os prefeitos eleitos de Guaramirim,
Schroeder, Massaranduba e Corupá
querem saber os motivos dos aumentos
dos repasses ao Lar da Criança. Página 19

Liberação de verba·da Oâmaca

Prefeitura terá de
esperar até o dia 28
o presidente do Legislativo, Francisco Alves (PT), confirmou que o

repasse de R$·1,6 milhão para o Executivo pagar as contas pendentes
com credores será entregue praticamente no fechar do mandato. Decisão

teve o aval de vereadores que compõem a Mesa Diretora da Casa.

Plenário, página 5

"
,

Mudou O horario das cobranças
-

I VENDAS

47305B.3S19

EDUARDO MONTECINO

&,

Entrou em vigor ontem o novo período de funcionamento do estacionamento .rotativo em Jaraguá do Sul. Página rr
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Esplanada Glatz
Os tapumes já não conseguem
esconder as 0bras(Jl1eseguem'em
ritmo acelerado. Os apartamentos
de 98 e 115 metros atendem às

"

necessidades ,ge umaRa.I;cela beml·:-·f' ',>' ""'/,, ".0' '.'1,' ,. '�_'" ': '_,i I

significativada população e a

localização é dasmelhores,

AAssociação dasMicro ePequenas
Empresas e do Empreendedor

! lI).clividualdQVile do Itapocu (ARP�)" .

" ,_"
t'i ...

,. 'h'.

coloca a disposição de empresas e
'

instituições filmes que abordam questões
relacionadas com a gestão administrativa "

e'financeira, técnicas demotivação, .

'I 1

entre outros aspectos relacionados com
empreendedorismo.A lista com todos os

, temas pode ser conferidano endereço
www.apevi.com.br. O investimento para
AssociadosAcijs-Apevi é de R$ 6 e para os
demais Interessados é de R$ 12, com prazo
para devolução de três dias úteis. Mais
informações sobre os títulos disponíveis
e reservas pelo telefone (47) 3275-7011 ou
pelo e-mail negocios@apevi.com.br.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Breithaupt
Com a reforma da loja de

material de construção si
tuada no Centro da cidade, a

Rede Breithaupt inaugura a pri
meira unidade dentro do con

ceito de Home Center. Trata-se
de uma grande evolução, pois
este conceito é típico de paí
ses desenvolvidos onde muitas

pessoas realizam elas mesmas

boa parte das intervenções no

lar e para isto precisam de um

lugar onde podem encontrar

tudo o que necessitam. A mu

dança deverá ser adotada tam
bém nas outras duas lojas da
rede, o que implica em um in
vestimento de R$ 4,4 milhões.
O objetivo de crescimento das
vendas para 2013'é de 17%.

Mantega
Causou forte reação da
presidenteDilma o jornal inglês
"The Economist" que sugeriu
a demissão doministro da
Economia do Brasil, Guido
Mantega (foto). Nacionalismos
à parte, com esta reação ficou
esquecida a análise dosmotivos
pelos quais a sugestão foi feita,
ou seja, o fraco desempenho
da economia. Os analistas
internacionais - com uma visão
mais distanciada dos fatos que
acontecem em nosso país
estão constantemente tecendo
comentários pouco lisonjeiros
em relação aos rumos da
economia brasileira.

DIVULGAÇÃO

Prêmio empresa
nucleada
Não foi pequena amobilização de empresas
em busca desta premiação daAcijs, o que
demonstra o peso que a entidade exerce no
meio empresarial. Trata-se de uma premiação
de prestígio que poderá sermuito bem
utilizada pelas empresas em sua divulgação.

L01.'ERIAS
LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04717
1° 60,990 500,000,00
2° 14,070 32,600,00
3° 46,370 32,000,00
4° 47.940 31.600,00
5° 18.575 30,446,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1304
01 - 02 - 03 - 04 - 14
19 - 22 - 27 - 31 - 45
47 - 55 - 58 - 61 - 68
78 - 80 - 89 - 91 - 95

MEGASENA
SORTEIO N° 1449
02 - 06 - 18 . 30 - 52 - 56 BRDE

Amanhã, dia 12, a representante do Banco
Regional deDesenvolvimento do Extremo
Sul (BRDE) estará no Cejas para prestar
esclarecimentos aos associados daAcijs sobre as

linhas de financiamento do banco de fomento.
Agende seuhorário através do (47) 3275-7021.

QUINA
SORTEIO N° 3065
03 - 09 - 40 - 60 - 61

DUPLASENA
SORTEIO N° 1131
Primeiro Sorteio
01 - 05 - 19 - 22 - 24 - 35

Segundo Sorteio
03 - 08 - 11 - 22 - 36 - 39

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

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 172/2012
Objeto: Aquisição de Crédito Vale Transporte para funcionários
do SAMAE.
Contratada: Viação Canarinho Ltda.
Valor Estimado: R$ 44.040,00
Fundamento Legal: Art. 21 inciso II da Lei 8.666/93.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente
1 I l l , J 1 • I i • • j J I j I I I �

www.ocponlíne.com.br
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LIBRA (EM R$) 3,3365 3,3398 -t 0,36%

BVRio
Através de uma plataforma online ágil
e segura, desenvolvida especialmente
para a transação de ativos ambientais,
a BVRio começa a desenvolver
um mercado que vai permitir que
proprietários rurais negociem contratos
de compra e venda de Cotas de Reserva
Ambiental (CRAs). O mecanismo

previsto pela legislação brasileira
permite que excedentes de reserva
legal sejam transformados em cotas e

vendidos. Os compradores em potencial
são donos de imóveis rurais que não
têm o percentual exigido de reserva

legal - entre 20% a 80% da propriedade,
dependendo do bioma e do estado
onde estão. Trata-se de um novo

mercado que está sendo desenvolvido.
Usualmente proprietários de imóveis
rurais compram áreas em lugares
praticamente inacessíveis, que têm
pouco valor comercial e utilizam os

mesmos como Reserva Legal dos
imóveis situados em áreas de maior
interesse. Provavelmente este tipo de

ação levará à preservação de extensas
áreas, ainda com boa cobertura de
mata nativa situadas em lugares ermos.
No passado, as exigências de plantio
de árvores para compensar o abate
de espécies nativas por parte de
serrarias e empresas do ramo,
levaram à criação de bolsões de
reflorestamento em áreas onde a

terra tinha pouco valor econômico.
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Do leitor

Cidadãos do futuro
J)oucas vezes na vida você tem
r oportunidades que realmen
te merecem serem agarradas
com unhas e dentes, oportuni
dades que segurrão com você

para sempre. O programa Parla
mento Jovem Catarinense sem

sombra de dúvidas é urna dessas.
É vergonhoso admitir, porém

poucos de nós realmente conhe
cemos o básico (sem distorções)
de nossos três poderes. Dessa
minúscula parcela de cidadãos
conhecedores desta importante
engrenagem de nossa socieda
de, urna quantidade ainda mais
ínfima se compõe de jovens. Es
tes mesmo jovens que amanhã
serão nossos prefeitos, vereado
res, deputados, senadores, go
vernadores, enfim, que no futuro
não tão longínquo assim serão
as peças chaves deste nosso país
em contínuo desenvolvimento.

_
Quando este dia chegar, e ele vai
chegar, o que será de nós reles

pessoas comuns, sem histórico
familiar político ou boas condi

ções financeiras? Seremos nós os
eleitores que votam sem nem ao

menos saber que em média urn
quarto de cada plano de governo
é impossível de ser comprido?
Seremos os indivíduos que, as
sim como acontece atualmente,
elegerão este ou aquele por pro
messas absurdas? Desculpem
minha sinceridade não contida,
mas não quero continuar nisso.

A sociedade para a qual o fu
turo está nos guardando é feita
de jovens adultos críticos, exi

gentes e honestos. Jovens que
não são necessariamente super
desenvolvidos mentalmente,
mas que sabem quais são as

funções do Legislativo, Executi
vo e Judiciário e que as cobram
incansavelmente de seus eleitos.

Não podemos sonhar com
uma sociedade perfeita se nem

nós mesmos conseguimos tal
feito, mas temos o dever de dar
o melhor de cada urn de nós

para que ela se tome artigo de
infinito orgulho, para que as

futuras gerações possam tor
nar realidade nossos sonhos e

façam com que "ser brasileiro"
não remeta apenas a corrupção,
desonestidade e indignação.

Nós, jovens, somos sedentos
por um novo mundo, por novas
esperanças, por novas conquis
tas e enquanto muitas pessoas
nos subestimam, nós seguimos
em frente, porque, afinal, temos
um longo e tortuoso caminho a

seguir até que nossas palavras
saiam do papel e se tornem ati

tudes' temos milhares de pesso
as para impressionar e futuras
gerações'para ensinar.

As lições ensinadas nos três
dias do Programa Parlamento
Jovem Catarinense mostraram a

mim e outros trinta e nove ado
lescentes que se há alguma es

perança para urnmundo melhor
ela não está apenas nas mãos de
nossos governantes. Essa dita

esperança nas carteiras nas salas
de aula, nas bibliotecas públi
cas, nos campos de futebol, nos
parques, nas ruas, nos ônibus e

bicicletas... Esta esperança arde
no peito de cada jovem que sabe

qual é seu valor, que não quer vi
rar "massinha de modelar" nas

mãos de "macacos velhos".

JenUIer da Rosa, estudante

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Dê um espelho!
/\ frase é atribuída amuitas mulheres famosas,
l1.não sei quem a pronunciou pela primeira
vez, Eva, talvez, no paraíso... Não importa, o que
importa é que a frase, como de resto todas as fra
ses, não deve ser engolida, deve ser bem masti

gada antes de a usarmos como lição de vida.
A frase a que me refiro é esta: - "Aos 20 anos

você tem a cara que Deus lhe deu, aos 50 tem a

cara que você construiu ..." Dita de outro modo,
enquanto você é novinho, novinha, você é o que
veio do berço, mais tarde você já é o resultado de
você mesmo, de seus atos, ações, decisões. .

Quando um camarada sobe ao terceiro andar
de um camarote para bater fotos frívolas, boba
gens para exibir mais tarde aos amigos, e cai, se
quebra todo, de quem é a culpa? Do camarada,
de ninguém mais. Quem acelera o carro na es

trada, não "vence" a curva, se arrebenta todo e

morre, de quem é a culpa? Da curva? Nesses mo
mentos, ninguém deve chorar no hospital ou no
enterro, a pessoa "escolheu", "fez" o seu destino,
foi pessoa estúpida, leviana, não pode culpar a
ninguém senão a elamesma.

Vale para tudo na vida. Essa história de ficar
buscando culpados, apontando o dedo para um
e outro, queixando-se do "destino", é na verdade
coisa de quem não merece pena, dó; mas pena, Um "psicopata" na televisão há pouco babavaisto é, cadeia. A exceção das escolhas dos par- contra os homossexuais, dejetava barbaridades
ceiros, onde elas são - por maioria - de péssimo em nome de Deus Esse ti d b t d d lí. po e as ar o a mgua
gosto - de resto e em tudo, são bemmelhores que eu também queria na minha delegacia... E muito
os homens. Quando dirigem-raramentemorrem me admira que o "saudável" governo brasileiro
na estrada, não se afogam estupidamente como não interfira nesse crime grave contra a liberdade
os homens, não caem de navios,. não se perdem sexual das pessoas, nada faça para meter no cala
em trilhas, nada, ficam na delas, sábias e longe- bouço esses boçais do preconceito, muito me ad
vaso Mas os brucutus se acham os tais, que falta mira, pois se metem em tudo onde não devem ...

I ' 'I "-n�""

Fale conosco;

de espelho. Aliás, um bom presente para o Ami

go Secreto é dar aos homens "espelhos"...

Gentileza
Há quem diga que gentileza gera gentileza.

Até pode ser verdade, mas apenas para as pes
soas educadas, sensíveis, não para amaioria que
anda por aí. Todo dia, vejo no trânsito um mo

torista segurar o carro, o fluxo de outros carros,

para dar oportunidade a quem espera na calça
da. Os tipos passam, arrastando os chinelos da
indolência, vagarosos como os vadios e nem um

aceninho de obrigado. Velhas e jovens dengosas
são as piores. Gente grossa não merece cortesia,
que apurem o passo ...

Delegacia
Eu queria esse "doutor" na minha delegacia.

O que foi defender numa delegacia de São Paulo
a dois covardes, a dois imbecis que surraram um

rapaz homossexual na saída de uma universidade.
Os covardes agrediram o rapaz e tiveram a cara

de-pau de dizer que haviam sido xingados por ele,
são burros até para mentir. Eu queria o "doutor" e

os dois covardes naminha delegacia, ah, queria. A
conversa seria lá na salinha dos fundos ...

Falta dizer
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Legislativo
Câmaras
começam a

definirMesas
Diretoras

o quadro de
comissibnados
também passa por
revisão e indicações
de nomes para
ocupar os cargos

REGIÃO
............... ,." , .

Verônica Lemus

Ofim do ,ano legislativo co

meça a bater na porta,
anunciando que chegou a hora
de reformular a estrutura par
lamentar para o novo mandato

que se inicia em janeiro do ano

que vem ...
Em Iaraguá do Sul, as

negociações continuam. O gru
po formado pelos cinco verea

dores da base do prefeito elei
to Dieter Ianssen (PP) espera
atrairmais um voto para garan-

tir o apoio aos candidatos que
se apresentam para a disputa.
Para assumir a presidência no

primeiro ano da nova legislatu
ra' estão cotados os parlamen
tares João Fiamoncini (PT) e

Natália Petry (PMDB).
Outros concorrentes são

os vereadores Adernar Winter
(PSDB) e José Ozório de Ávi
la (PSD). Nas demais cidades
da região algumas definições
foram adiantadas. Veja como

está a situação nos demais mu

nicípios.

Schroeder

Escolhas ainda
. -

em negociaçao
A formação da Mesa Dire

tora para a próxima legislatura
em Schroeder ainda está sen

do discutida entre os verea

dores eleitos e disputada por
três frentes partidárias: PSDB,
com três parlamentares, PMDB
igualmente com três e o único

,

legislador do PP aliado com os

dois do PT, somando o total de
nove vereadores. "Todo mundo

quer (a presidência), e ainda es

tamos negociando", disse o ve

reador reeleito, Nelson João Zoz
(PSDB). De acordo com o tuca

no, o quadro de comissionados
deve permanecer o mesmo,
sendo cinco cargos no total.
Sobre matérias que ainda en

trarão em pauta neste ano, Zoz

explicou que são, em maioria,

suplementações do orçamento
e que, a princípio, não deverá

'

ficar nenhum projeto na gaveta
para o próximo ano. As sessões

legislativas em Schroeder vão
até o próximo dia 17 e retornam
em 21 de janeiro.

DIVULGAÇÃO

Massaranduba

Decisão acertada entre os partidos
Em Massaranduba, o acordo

para a composição da Mesa já
está fechado. No acerto, o PSDB
ficará com a presidência nos

dois primeiros anos e o PMDB
e PSD devem dividir os dois úl
timos anos. O atual presidente
da Casa, Silvio Mainka (PSDB)
- que assumiu na semana pas
sada em razão da renúncia do
então presidente Pier Gustavo
Berri (PMDB) - está na briga
para reassumir o cargo no pró
ximo ano, quem disputa com o

tucano é a vereadora reeleita Su
zane Reinke, também do PSDB.

Segundo Mainka, o único

cargo comissionado, de diretor
administrativo, deve permanecer
sob o comando de Altair Trevisa
ni. O tucano informou que até a

última sessão, na próxima quin
ta-feira, dia 13, toda a pauta deve
ser "praticamente zerada" "Existe
apenas um projeto que deu en

trada recentemente e que deve
ir para votação provavelmente
no dia 13", afirmou Mainka. O

projeto de lei complementar, de
autoria do Executivo, dá Dava re

dação ao artigo 259 da lei 562/94

que institui o código tributário do
município. As sessões retomam
no dia 2 de fevereiro.

DIVULGAÇÃO

Guaramirim

Acertos encaminhados
De acordo com o vereador de conversações" para defi

eleito Evaldo João Iunckes (PT), o nir os nomes, porém, alguns
Pupo, as definições para a forma- já foram decididos. "Irineu
ção da Mesa Diretora da Câmara Veiga, do PT, para diretoria da
de Guaramirim já estão encamí- Câmara, Graziela Graski (PR)
nhadas. Ele revelou que o grupo para assessoria jurídica e Mo
formado pelos partidos PPS, PSD, acir de Camargo, sem partido,
Pp, PT e PSDB acordou que a prí- para a comunicação", disse o

meira presidência da próxima le- parlamentar. Caberá ao PPS,
gislatura será do PPS, com a eleí- PP e PSDB a indicação para as

ção do vereador Juarez Lombardi. demais lotações.
A partir de 2014, a presidência As sessões legislativas de-
será alternada entre as siglas. vem continuar até o dia 18. O

Além da Mesa Diretora, vice-presidente da Casa, Gilberto
também se começa a díscu- Iunkes (PPS) espera dar entrada
tir como será a divisão dos nessa semana o projeto de lei or
cinco cargos comissionados çamentária do município, que
no Legislativo guaramirense. está em análise pela equipe de
Conforme Pu o, ainda será transi ão do refeito eleito Lau
preciso realizar uma "rodada -

ro Frõhlich (PSD�.Adiplomação

dos vereadores, prefeito e vice
será no dia 13, as 16h, na Fameg,
juntamente com a diplomação
de Schroeder e Massaranduba.

EDUARDO MONTECINO

Corupá
PMDB dá as cartas no Legislativo

,I . I

-Em Corupá, a Câmara será
formada por cinco vereadores
do PMDB. Com isso, o grupo
não depende do voto dos ou

tros vereadores para a eleição
da Mesa Diretora, segundo in
formou o parlamentar reeleito
Wilson Gessner (PMDB). A al
ternância da presidência será
entre os peemedebistas, sendo
que a disputa pelo primeiro ano

está entre Gessner e o vereador
reeleito Alceu Moretti (PMDB).
"Possivelmente assumirei uma
secretaria, talvez a de saúde, aí
o Alceu fica como presidente",
disseWilson Gessner.

Segundo Gessner, a estru

tura dos cargos comissionados,
-seis no total- deve permanecer

praticamente a mesma, apenas
a assessoria de comunicação é

que poderá mudar, com a saída
de Norbeti Junior. "Nossa asses

sora parlamentar, Kida (Iracli
dia Delurdes Solamon), perma
nece' já trabalhamos com ela
muito tempo, temos confiança,
a Iessíca (Berthelsen), chefe de

orçamento e controle interno
também deve permanecer",
comentou o vereador. A últi
ma sessão em Corupá será na

próxima segunda-feira, em que
deve ser votada a lei orçamentá
ria. Além de ser obrigatário que
o roieto seia votado exclusiva
mente, Gessner informou que
não ficou nenhum projeto na

gaveta para o próximo ano. A

diplomação dos eleitos será no
dia 13 de dezembro, as 19h, na
Câmara e a posse será em data
ainda .a ser confirmada pelo
prefeito reeleito Luiz Carlos Ta
manini. As sessões recomeçam
no dia 11 de fevereiro.
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Rlano de
Cultura
Hoje deve entrar
em discussão no

Legislativo de Jaraguá
do Sul, 'Ü Plano
Municipal de Cultura. I

Ele havia sido retirado
da pauta na última
sessão pelo vereador
Justino da Luz (PT). A
aprovação do projeto
original é aguardada
pelo movimento
cultural da cidade.

�ra:tU'IMÓVEIS -,.

ETAI
(47)3275-0100
www.ímoveisplaneta.com.br Nilson Antonio - Interino

2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Repasse de verba para
a Prefeitura. só dia 28

/\ conclusão é definitiva. O presidente
.tl.do Legislativo, Francisco Alves (PT),
disse que o repasse dos recursos da Câ
mara deVereadores de Jaraguá do Sul para
aPrefeitura não vai acontecer antes do dia
28 de dezembro. "Vamos cumprir o que a

lei nos autoriza", afirma. Conforme Alves,
a decisão de prolongar ao máximo a libe

ração dos recursos foi referendada pelos
demais vereadores que compõe o grupo
de apoio da atual Mesa Diretora. Com
esta definição, a Câmara deVereadores dá
o recado ao secretário de Administração,
Ivo Konell, de que o Executivo não interfe
re nas decisões da Casa de Leis.

Como ferramenta para pressionar os
parlamentares, Konell rompeu o pro
cesso de transição até que os valores
fossem repassados à Prefeitura. "Nós irí
amos colaborar, mas se insistem em não
fazer o repasse, não vamos cooperar",
afirmou. Konell diz que a atual gestão

Fundo

"Municipal
de Cultura
Na próxima segunda
feira, dia 17, a
Fundação Municipal
da Cultura deve lançar
o edital para inscrição
de projetos. Os
inscritos concorrerão
ao financiamento do

projeto pelo Fundo
Municipal de Cultura.
O período de inscrição
vai até dia 20 de
fevereiro de 2013.

I.

, •

está trabalhando para deixar todas as

contas em dia .

O presidente do Pl; Ademir Izidoro,
confirma o cancelamento do processo
de transição. Questionado sobre os pre
juízos que poderiam afetar a' nova ges
tão, ele afirma que alguns contratos de
serviços que vencem na virada de ano

podem ser prejudicados. USe tiver algum
caso destes, teremos de fazer aditivos
por mais um período", diz.

O embate foi mais uma derrota para
o secretário de Administração. Por mais
que ele tenha esbravejado e 'batido na

.
mesa' os parlamentares não lhe deram
atenção. O tiro saiu pela culatra quando
Konell tentou condicionar o repasse dos
recursos à transição do novo governo e

a equipe de Dieter Ianssen (PP) não se

envolveu na discussão. Agora só resta a

administração atual esperar até o dia 28

para receber o dinheiro.

Férias para os servidores
Os funcionários públicos municipais devem entrar em férias a partir do dia 2
de janeiro. Conforme o presidente do Sinsep, Luiz Carlos de Souza Ortiz Primo,
o departamento de Recursos Humanos da Prefeitura já está trabalhando para
viabilizar os documentos necessáriospara liberar os servidores. O secretário de.
Administração, Ivo Konell (PSD), diz que esse assunto é de responsabilidade da
nova administração. Por outro lado, o presidente do PP e membro da comissão de
transição, Ademir Izidoro, afirma que a comissão já encaminhou o pedido à atual
gestão para que-as férias sejam concedidas do dia 2 a'21 de��r�rq'l, f • ".1,: ..: l � I

Nepotismo.
Na quinta-feira,
acontece o julgamento
do agravo de
instrumento que tenta
reverter a decisão'
da juíza daVara da
Fazenda de Jaraguá
do Sul, Candida Inês
Zoellner Brugnoli, que

. condenou a prefeita
Cecília Konell com
a perda dos'diretos:
políticos pelo prazo
de cinco anos devido
à confirmação do
crime de improbidade
administrativa pela
prática de nepotismo.

:, '

IPl'-U
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O Projeto de Lei

Complementar
17/2012 deve ir à

votação na sessão de

hoje da Câmara de
Vereadores de Jaraguá
do Sul. A proposta
fixa um reajuste de.
5,98% com base na

.
.

Planta Genérica de
Valores (PGV) no
valor do IPTU.

ARQUIVOOCP

Apenas três
escolhas
o prefeito eleito de
Schroeder, Osvaldo
Iurck, esteve reunido
ontem com a equipe que
trabalha namontagem do
futuro governo, mas não
revelou nomes de quem
vai compor o secretariado.
Ele pretende anunciar
alguns dos escolhidos
ainda essa semana para a

imprensa. Serão apenas
três definições: saúde,
educação e finanças.
Iurck quer conhecer mais
a situação do município
antes de definir o restante
do secretariado em

janeiro, durante o

começo do mandato.

Exonerações
na Câmara
o presidente da Câmara de
Vereadores, Francisco Alves (PT), vai
exonerar os cargos comissionados
de chefe de gabinete e assessor

parlamentar dos 11 vereadores no dia
31 de dezembro. Os demais cargos
comissionados não serão exonerados.

Posse e Mesa
Diretora
A decisão do presidente do Legislativo
jaraguaense, Francisco Alves (PT),
em deixar nos cargos comissionados
os funcionários que não trabalham
diretamente nos gabinetes dos

. vereadores não foi em vão. A assessoria
é fundamental para a organização na
posse dos eleitos e eleição da Mesa
Diretora, que acontece no dia lo de

janeiro, as 17h, na Scar.

Aprovação
das contas
o Cartório Eleitoral da 17a Zona
Eleitoral, que atende Corupá, já aprovou
mais de 50% das contas dos candidatos
nas eleições de outubro. Em Jaraguá do
Sul foram aprovadas quase
40% das prestações. O prazo final
para a realização dos julgamentos
é no dia 31 de julho de 2013.

Estacionamento
rotativo
Outro projeto que vai à votação
na sessão de hoje é o que trata da

mudança de prazo para a regularização
do estacionamento rotativo.
O projeto 247/2012 altera de duas
para 24 horas o prazo para que o

usuário possa efetuar o pagamento.
O projeto foi retirado da pauta na
semana passada a pedido do vereador
Jean Carlo Leutprecht (PCdoB).

Associação de,
Morado'res em
Guaramirim
A Associação de Moradores daVila
Amizade, em Guaramirim, escolheu
a nova diretoria da entidade. A chapa
2 venceu a disputa com 183 votos

. contra 97 da chapa 1. A nova presidente
da entidade, Ana Méri, terá pela
frente muito trabalho, pois entre as

prioridades para o bairro apontadas
pelos moradores, estão a construção .

de creche, melhorias.nas ruas
(iluminação e patrolamento), academia
ao ar livre, mais horários de ônibus e

pavimentação com concreto usinado
nas ruas-de maior aclive. .

'
, , r IJ ,
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O pedestre tomou conta da avenida
Iniciativa de fechar
trecho do Calçadão
durante o sábado
teve boa aceitação

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

Sem O perigo dos carros e

motos, Loriane Fedato teve

segurança para deixar o seu

filho, o pequeno Luca, andar
livremente pelo Calçadão da
avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, no último sábado.
"Nós gostamos, é bem melhor
e seguro, ele anda solto. Ter que
passar com o carrinho conges
tiona tudo", disse Loriane.

Como o tráfego de veículos I

interrompido, o Calçadão foi
dominado pelos pedestres. No
primeiro dia do horário especial
de Natal, a Diretoria de Trânsi
to resolveu fazer essa alteração
para testar os impactos e me

lhorias para o fluxo dos consu- LmEBADO Com fechamento de parte da avenida para os veículos, famílias circularam com tranquilidade
. midores pelo espaço.

Dependemos muito
das vendas aos

pedestres. Muitas
pessoas passam
aqui para passear
de carro. O pessoal
que entra na loja é o

que transita a pé.
Paulo Luiz Scütz,

lojista

A ideia é seguir o exemplo
de grandes cidades. Além de
mais liberdade e segurança
para transitar, os pedestres pu
deram conferir com comodida
de uma série de manifestações
culturais que aconteceram ao

longo do trecho.

"Essa. ação é uma iniciativa
que a gente sempre comenta

va que deveria ser feita. Nessa
época é muita gente circulando
nas ruas, o pessoal até se bate
nas calçadas. Deveria ser feito

sempre", comentou o consumi
dor José da Silva, que foi para a

avenida acompanhado da famí
lia para antecipar as compras de
Natal.

Para o proprietário de uma

loja de instrumentos musicais,
Paulo Luiz Scütz, a ideia deve
ria ficar para dar mais comodi
dade aos consumidores e trazer

novidades para o espaço. "Nós
dependemos muito das vendas
aos pedestres. O que acontece
é que muitas pessoas passam
aqui para passear de carro. O

pessoal que entra na loja é o

que transita a pé", destacou.
Ele ainda acredita que as ven-

APROVAÇÃO José, com a esposa Tereza (C), e os rllhos
Guilherme e Gabriela, espera que m'edida seja permanente

das aumentam com os consumi
dores tendo mais tranquilidade
para transitar. I�S pessoas saem

do trânsito, que é um ambiente
ruim, e podem chegar aqui, uma
zona de conforto, transitar com
as crianças. Isso motiva os con

sumidores'" ressaltou.
A experiência também agra

dou o proprietário de uma loja
de calçados, Wanderlei Pas
sold, que se posiciona a favor
da ideia. "Eu não sei como está
o trânsito nos arredores, mas é
uma boa iniciativa", disse.

Entre os motoristas, as opi-

niões . foram um pouco diver

gentes. Para Iria Belarmino, não
havia necessidade de fechar o
trânsito. "Piorou, o pessoal tem
que deixar o carro longe, mui
tas pessoas nem chegam até

aqui", comentou.
Já Ademir José de Oliveira,

não se importou de deixar o

carro mais longe, em vista do
benefício de caminhar livre
mente no Calçadão. "O trânsi
to está uma pouco ruim, mas é
normal nessa época e o pesso
al tem que acostumar. Assim é
melhor para ir até as lojas".

Análise

Novo fechamento da rua será avaliado
Uma reunião entre a Câmara de Diri

gentes Lojistas (CDL), diretoria de Trân
sito e PolíciaMilitar deve acontecer essa
semana para definir se o trânsito de ve
ículos voltará a ser impedido do Calça
dão no próximo sábado, dia 15.

A iniciativa partiu da diretoria de
Trânsito, e teve suporte da CDL com

uma pesquisa feita em setembro com os

comerciantes que apoiaram a alterna
tiva. Com a experiência feita, é hora de

,

por na balança a opinião de todos os en-
volvidos com a ação. "O teste foi positivo
e bastante pessoas elogiaram. A ideia foi

lançada, mas depende dos' comerciantes

decidirem se vai continuar ou não", ressal
tou o diretor de Trânsito, Márcio Ribas. Ele
avalia que o impacto no trânsito não foi
grande, já que no domingo, com o tráfego
liberado pela Marechal Deodoro da Fon
seca, o fluxo de veículos foi equivalente.

Segundo o presidente da CLD, Nei
vor Bussolaro, a decisão será tomada
em conjunto. "Observamos um fluxo de
·pessoas muito bom, tivemos um cresci
mento de vendas no fim de semana, per
cebemos que o consumidor ficou muito
satisfeito", finalizou.
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Zona Azul

Estacionamento em novos horários
Mudança já está em

vigor desde ontem
nas 905 vagas que
estão disponíveis
em [araguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

Oestacionamento rotativo de

Jaraguá do Sul está ctiferente
desde ontem. Os motoristas que
utilizam as 905 vagas existentes na
cidade terão que colocar o cartão
a partir das 9h até as 18h, de se

gunda a sexta-feira. Nos sábados,
a cobrança é válida das 9h às 13h.
A mudança foi uma solicitação
conjunta de comerciantes para a

empresa que administra o serviço
e a Prefeitura. Segundo o gerente
de Trânsito e Transporte, Márcio
Ribas, amedida é uma alternativa

para que a rotatividade de veículos
seja real e ninguém saia prejudi
cado. 110 comerciante e o cliente
terão mais tempo para utilizar as

vagas próximas às lojas", destacou.
A alteração não pretende be

neficiar somente os lojistas, mas
todos que procuram outros servi

ços na área central da cidade. IIEu
utilizo com bastante frequência e

a mudança no horário não atra

palha", comentou Ivanildo Bas-

tos, 55 anos. Ele destaca também .

que as vagas sempre estão ecupa
das em datas importantes, como
a época de pagamento de salários
e de contas, por exemplo. "Demo
rei em encontrar um espaço, mas
achei", brincou.

Outro benefício destacado

pelos motoristas é que os carros

terão que circular e não vão per
manecer por longos períodos na
mesma vaga. IIEu já tive que fazer
duas voltas no mesmo local para
conseguir estacionar", explicou
João Batista, 61 anos. Segundo
Márcio Ribas, este foi um dosmo
tivos para que o horário fosse al
ternado, pois amaioria dosmoto
ristas deixavao carro emumavaga
e não existia a necessidade de usar
o cartão. Isso prejudicava tanto os

demais usuários como os lojistas,
pois sem lugar para estacionar
eles buscam outros locais.

Paraalgumas pessoas, omode
lo ainda não é totalmente eficien
te. Cada motorista pode perma
necer, no máximo, por duas horas
em cada espaço com um cartão
de estacionamento. Segundo a

gerente comercial, NatalinaPiotto,
este modelo faz com que o con

sumidor saia da loja para trocar o
bilhete que deixou no carro e às
vezes não voltamais. "Muita gente .

não consegue fazer suas compras
em duas horas", destacou.

EDUARDO MONTECINO

SINALIZAÇÃO AWalterMarquardt não tem mais
os tachôes que preveniam. ultrapassagens de risco

EDUARDO MONTECINO

MUDANÇA Os novos horários já estão fixados nas placas jW1to à Zona Azul

Ampliação fica para 2013
Além do novo horário, a prefeita Cecília Konell

assinou, na semana passada, o decreto que amplia
o sistema para as ruas Henrique Piazera, Francisco
Fischer e João Zapella. Mas estas três vias ainda de
pendem das obras de recapeamento asfáltico para
receber as novas vagas e parquímetros, "Bsperamos

que até a segunda semana de fevereiro as obras já
estejam acabadas, pois só assim a empresa pode
demarcar estes locais", projetou Ribas.Apromessa é
de que mais de 100 vagas sejam criadas nestas ruas.
Os valores continuam em R$1 (30minutos), R$I,50
(uma hora), R$2 (lh30), R$2,50 (duas horas).

Trânsito

Os tachões sumiram de algumas ruas
Que o movimento de carros, falta uma placa indicando que a

caminhões, ônibus, ciclistas e pista.não é de mão única", desta
pedestres é grande em Jaragua couMagno Nadaletti, 27 anos.
do Sul todo mundo sabe. Mas al- Os sensores de velocidade ins
guns moradores dos bairros Vila talados nos locais também auxi
Nova, Barra do Rio Molha e Bar- liam na diminuição da velocida
ra dá Rio Cerro ainda reclamam de, mas não são suficientes. IIOS
da retirada dos tachões das vias tachões aumentam a segurança
commaior fluxo. Um dos pontos no local, mas agora todo mundo
em que existe mais reclamação é ultrapassa e' ninguém respeita",
no trecho onde as vias foram re- comentou o comerciante Ante
capadas, como a ruaWalterMar- norGonzaga dos Santos.
quardt, na Barra do Rio Molha. No bairro Rio Cerro, o fluxo de
Ao longo dela apenas as faixas veículo é constante, mas a veloci
da ciclovia, central e de estacio- dade e os pedestres nem sempre
namento foram pintadas, mas os são respeitados na ruaÂngelo Ru
tachões não voltaram. bini. Parte dela foi recapeada re-

Além da falta dos artefatos, a centemente e, por isso, boa parte
comunidade, há reclamação que dos obstáculos não foram recolo
as placas de sinalização são pou- cados. "Eles abusam da velocida
caso IIOS'motoristas ficam confu- de principalmente à noite e nos

sos porque não existe sinalização finais de semana,mas acho que os
no local. Já vi alguns caminhões tachões chamariammais atenção
invadindo a pista contrária, pois dos motoristas", explicou Adenil-

.

!dlltllldlll'I:': ' ,:i1 u li!r: . 'II J'

son Preto, 27 anos. Segundo ele, a
melhor alternativa seria a instala
ção de lombadas elevadas.

A ideia de fixar osmateriais na
via também é motivo de contes

tação. Para o comercianteAdenor
Hanemann os radares é que po
deriam evitar estes abusos e pos
síveis acidentes na rua. No bairro
Vila Nova, as sinalizações não fo
ram instalados na rua 25 de Julho
e na ciclovia que existe na região.

Obras previstas
Segundo o gerente de Trânsito

e Transportes da Prefeitura, Már
cio Ribas, os sinalizadores estão
no cronograma de obras para ins
talaçãonestas regiões,mas podem
demorar pela falta de funcionários
que fazem este trabalho. Estes

profissionais estão trabalhando
em outrasmelhorias na cidade.
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Pelo Mundo

1997

Protocolo de Kyoto
No dia 11 de dezembro de 1997, foi aberto para assi- '

naturas, no Japão, o Protocolo de Kyoto. O protocolo é
resultado de uma série de eventos iniciados na Toron
to Conference on the Changing Atmosphere, em 1988,
no Canadá, e seguida pela IPCC's First Assessment Re

port, .em 1990, na Suécia, que culminaram na criação da.
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre aMudança
Climática (CQNUMC), na ECO-92, no Rio de Janeiro. O
Protocolo foi criado para que os países, principalmente,
os desenvolvidos, reduzissem a emissão de gases do efei-
to estufa em, pelo menos, 5,2% em relação aos níveis de
1990. Todo o processo só foi ratificado em 1993.

·1909
-

.

Aero Club de PO,�tugal
o Aero Club de Portugal foi fundado no dia 11 de dezem
bro de 1909, em Lisboa. Ele foi formado por um grupo de
oficiais do Exército que pretendiam promover o desen
volvimento da aeronáutica no País e também desenvol
ver o modelo de aviação civil em Portugal. O Aero Club é
uma das instituições aeronáuticas mais antigas de Portu
gal e também do mundo. No ano de 1930, aAeCP já tinha
escola de pilotagem. Atualmente, os serviços prestados
são de atividades de voos em aviões, planadores e para
quedismo, além da promoção aeronáutica.

TIluallc!arle
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Personagem histórico

Oscar NielDeyer
Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares nasceu

no Rio de janeiro no dia 15 de janeiro de 1907. Niemeyer
era um jovem boêmio sem preocupações com o futuro.
Em 1928, quando completou 21 anos, o destino resolve
colocá-lo na linha. Ele se casa com a jovemAnitaBaldo e

a vidamatrimonial fez com que ele abandonasse a vida
boêmia pelo trabalho com o pai. Em 1929, ele ingressa
na Escola Nacional de Belas Artes, de onde saiu forma

do, em 1934, como arquiteto e engenheiro. Ele sempre
foi conhecido pela sua ideologia política. Em 1945 co

nheceu Luís Carlos Prestes e filiou-se ao Partido Comu

nista Brasileiro (PCB). A casa que Niemeyer utilizava
como escritório fora emprestada a Prestes para que ele

montasse o comitê do partido. Durante alguns anos da
Ditadura Militar no Brasil, o arquiteto se autoexilou na

França, onde deixou suas marcas em grandes obras. O
Rio de Janeiro sempre foi suamaior inspiração. Entre as

suas principais obras estão o Congresso Nacional, o edi
fício Copan de São Paulo, a Igreja da Pampulh, em Belo

Horizonte, o Palácio do Planaltoe daAlvorada, em Bra

sília, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, entre
outras. OscarNiemeyermorreu no dia 5 de dezembro de

2012, aos 104 anos de idade, e deixou seu nomemarcado
na história do Brasil e da arquiteturamundial.

Invenção
Cartão de-crédito

O objeto, que está na maioria das carteiras,
surgiu na década de 1920, nos Estados Unidos.
No início, ele era dado aos clientes que tinham

suas contas em dia e os lojistas os consideravam
fiéis. Mas foi apenas em 1950 que a ideia de sua

utilização foi revista. Frank MacNamara estava

em um restaurante de NovaYork e percebeu que
tinha esquecido o dinheiro e o talão de cheques.
Ele pensou que um cartão poderia ser utilizado
pelo cliente para pagar a compra na hora e, em

seguida, o dono do estabelecimento tivesse

acesso ao dinheiro. Foi assim, no mesmo ano,

que ele criou o Diners Club Card, que era feito de

papel. O cartão era aceito em 27 estabelecimentos

comercias,mas poucas pessoas tinham acesso ao

modelo de pagamento: cerca de 200. Em 1952, o
sistema já tinha milhares de adeptos e foi feito o

primeiro cartão internacional. Apenas em 1955

ele começou a ser produzido com plástico. A
partir de 1958, outras instituições financeiras

começaram (} criar seus próprios modelos e suas

próprias identidades.

"1975

Igreja de São Sebastião

I .( l

Em dezembro de 1975, o jor
nal O Correio do Povo publicou
"Após a pintura interna da Igreja
Matriz de São Sebastião, agora

. vem recebendo pintura também
na parte externa". E terminava
com "A festa de São Sebastião, é

bom que você anote, será no pe
ríodo de 11 a 15 de janeiro, e aqui
externamos nossos cumprimen
tos a estas pessoas desinteressa
das que contribuem para que
a Matriz de São Sebastião fique
aindamais acolhedora".
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Femuskinho com
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Projeto educativo reunirá crianças e pré-adolescentes entre 21 de janeiro e 2 de fevereiro de 2013

-- m sua quinta edição, o Fe

.muskinho é a colônia de
férias musical que ocorre

no período de realização
do Festival de Música de

...._. Santa Catarina (Femusc).
Dedicada a crianças e pré-adoles

centes entre 6 e 12 anos, a atividade 'vai
reunir de 21 de janeiro a 2 de fevereiro

lazer, entretenimento e aprendizagem
musical.

O valor da inscrição é de R$ 250,
que dá direito a assistir as aulas, al
moço, lanche, instrumento musical,
bolsa para materiais e certificado. In-

teressados já podem se inscrever pelo
site femusc.com.br onde a ficha de

inscrição pode ser 'baixada' e'depois
de preenchida enviada ao e-mail festi
val@femusc.com.br. Informações pelo
telefone 3373-8652 .

Pode participar do projeto educati
vo qualquer pessoa na idade indicada,
independente de experiência ou conhe
cimento musical. O Femuskinho conta

com classes de flauta-doce, coral, musi
calização e instrumentos de corda.

Além. do envolvimento musical, são
planejadas gincanas e muita diversão
com a presença de uma equipe formada

por professores e recreadores. As ativi
dades terminam com a apresentação
das crianças no concerto de encerra

mento do Femusc, no dia 2 de fevereiro.
Para 2013, estão sendo oferecidas 100

vagas e o período de inscrição se esten

de até que este número se complete.
As atividades vão ocorrer no Institu

to Educacional Jangada, de'segunda a

sexta - feira, das 8h às 17h - no sábado, as
crianças participam do Zoológico Musi
cal no Centro Cultural da Scar. A organi
zação informa que somente serão acei
tas inscrições para alunos que em 20 de

janeiro de 2013 tenham 6 anos comple-

tos ou que ainda não tenham completa
do 13 anos até esta data.

O corpo docente do Femuskinho
será formado por Patrícia Perizzollo

(Blumenau, ensino de violino), Natana
el Fonseca (Londrina, ensino de violino
e viola), Jorge Luiz Souza.da Silva (Lon
drina, ensino de cello e contrabaixo),
Angela Sasse (Curitiba, ensino de flauta

doce),. Agnes Schmeling (Porto Alegre,
coral infantil), Auro Moura (Balneário
Camboriú, musicaIização infantil), sob
a coordenação técnica e pedagógica da

professora e maestrina Liara Roseli Kro

bot, de Iaraguá do Sul.

DIEGO JARSCHELlDNULGAÇÃO

IlPRENDER SE DIVERTINDO Atividades musicais com professores e recreadores serão realizadas n� Instituto Jangada, de segunda a sexta

, 11 de dezembro
.

.

Dia dO ArauuelO e dO Enuenheiro
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Previsão do TempoFonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhas
...
19° 29°

São Miguel
do Oeste

...
22° 37°- Joaçaba

...
190 26°Chapeeô

...
21 ° 26°

Terça-feira
quente em SC
Sol com aumento de
nebulosidade no decorrer
do dia e pancadas isoladas
de chuva entre a tarde e

noite namaioria das regiões
devido ao avanço de uma
frente fria. No Planalto
Sul e Litoral Sul há chance
de chuva isolada pela
manhã. Risco de temporal
e granizo bem isolado.

Temperatura elevada com
sensação de ar abafado.

Lages
...
18° 26°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá -

Direção do vento Velocidade Umidade
do vento relativa (%)

·6h Nordeste 4km/h 92
• 9h Norte 3km/h 86
• 12h Oeste-Noroeste 11km/h 55
• 15h Oeste 17km/h 45

8mm

80%• 18h Oeste 15km/h 37
de possibilidade

• 21 h Oeste 8km/h 47 de chuva,

HUD10r

COpO quebrado
No bar de um hotelmuito chique, um bêbado toma umMartíni atrás do outro.
Depois de tomar, mastiga o copo, deixando apenas o pé, e o põe no cinzeiro.
O barman vai trocando os cinzeiros. Lá pela vigésima vez que isso acontece, o

..
barman não resiste e cutuca outro cliente já bastante bêbado também:
- Nunca vi uma loucura tão grande!
- Tem toda a razão. Jogar fora o pé do copo, que é a parte mais gostosa!

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. : ' .1

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 1h23: 1,7m • Oh19: 1,1m
• 14h28: 1,6m • 12h56: 1m

MINGUANTE 6/12 • Baixamar • Baixamar
• 10h30: O,4m • 8h: O,2m

Tábua .19h30: O,1m • 19h34: O,1m
NOVA 13/12 das marés Itajaí Imbituba

• Preamar • Preamar

CRESCENTE 20/12 • Oh12: 1,1m • 1h08: O,7m
• 13h02: 1m • 13h06: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 28/12 • 8h12: O,2m • 7h45: O,2m
• 19h46: O,1m ·'19h: Om

Mafra
.. .
19° 28°

�" Joinville
...
20° 32°

Jaraguá do Sul
� ...
jV" 21032°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 22°C
MÁX: 27°C

QUINTA
MíN: 20°C
MÁX: 31°C

Hidrate-se!

� IJ
SEXTA

MíN: 22°C
MÁX: 28°C

Rio do Sul
...
190 31 °

Blumenau
...
XO XO

1 2 7 8 '9

Florianópolis
...
21° 32°

3 4 5 {3

1 II II II
II,

II
II

'II
, : II II II II
II

II
II

II
II II II

São Joaquim
...
15° 27°

CriciÚIna
...
20° 31°

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Rudimentos de uma ciência / Conjunção que ex

pressa fundamentalmente oposição
2. Unidade de medida da energia elétrica, de símbolo

V / Um animal sagrado para os hindus
3. Esconjurar
4. Precipitação de cristais de gelo / Assento usado

para cavalgar com mais comodidade e segurança
5. {Fig.) Sem expressão ou atrativo
6. Tirar os meios de ataque ou defesa a

7. Aviador de muita perícia / Sigla do estado com o
, pico da Neblina
8. Prático, conhecedor de caminhos ou de uma região
9. Descrever em inventário os bens sobre os quais

recaem impostos
10. Árvore de grande porte que fornece madeira ama

rela própria para marcenaria, construção naval etc.
/ Chupeta de borracha, adaptável à mamadeira

11. Arrebatar, entusiasmar
12. Cada uma das estruturas que revestem o corpo de 10

uma ave / A zona rural, o campo 1113. Emprego habitual de algo/Tempero usado na con

servação da carne e do peixe,

VERTICAIS 13
1. Rua de centros urbanos, reta e larga, arborizada de

ambos os lados / Concha soprada pelos pesca
dores e jangadeiros para anunciar sua chegada ao

porto
2. O esporte de Mike Tyson / Pedaços de vidro partido,

puas de ferro, que encimam os muros para impedir
que sejam escalados

3. O pintor e desenhista paulista Graciano (1907-
1988), de características expressionistas / Mistério
ou misterioso

4. Fita métrica própria para medição de terrenos / Pes
soa sem graça, desenxabida, enjoada

5. Que não tem piedade por ninguém
6. Mamffero carnívoro aquático que fornece valiosa

pele / O cineasta e cron-ista Arnaldo
7. Ghaga / Cidade mineira próxima a Una!
8. Exaltar intensamente / Tipo de avião de combate
9. Gurar / Aquele a quem outros estão subordinados,

2

3

4

5

6

7

8

12

'IRJO!Il�
'.tIlJes "6 'R31!:) 'n!loIR�1f -S 'souPIf '1lIaZ1!W 'L 'Joqllr 'wos!J\ '9 'Iam:) 'S '!l!IlOd
'!lUaJl 'v 'OUIl3JIf 'SIAOI:) 'f: 'sadaJ1S3 'axoa "G 'ndBllf 'I!P!UaAIf 'i :SIIf:)lliI311

TIlS 'oso 'E � 'eQoij 'llllad
'U 'lllUOX!l!dlf .

H 'Oa!a '1!3al 'm 'n!tOJJIf '6 'I!Jefadl!l -S 'WIf 'slf .

L 'Jl!wJesao '9
'JOIOOUI 'S '1!las 'a"<lN ·v 'lI!ZP10X3 'E 'I!OI!A 'UOII 'Z 'selflt 'oQV '� :SI'lf!NOZII:lOH
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Você vai amar a
hora do cafézinho.

I Comque
t roupa eu vou?

Michele Camacho micamacho777@gmaü.com I 47 8838 3084
3275.1403

Esmaltes da Granado
Novidade para as 'esmaltemaníacas' de plantão: a
linha Pink, da marca Granado (que a gente super
conhece pelos produtos escalda pés, sabonetes,
esfoliantes corporais, entre outros) lançou no mês

passado e começou a comercializar no último dia
7 de dezembro, uma coleção de esmaltes incríveis
inspirados nas divas dos anos 40 e 50. A boa nova é

que a fórmula destes esmaltes não possui tolueno,
parabeno, formaldeído, cânfora e DBp, que existem
na maioria dos esmaltes e podem causar alergia.

Ah, e dizem ainda que eles são enriquecidos com
vitamina E, cálcio e proteína da seda (que evita a

quebra e descamação). Será que funcionamesmo?
É ver para crer hein, girls? As cores eu achei lindas,
mas o precinho de R$14,50 é que é meio salgado
em relação aos Impalas e Risqués da vida que
geralmente custam R$ 4,00. Mas se realmente
durar mais tempo na unha, sem descamar está
valendo, não é?Aqui em Jaraguá tem Granado para
vender em farmácias.

I '

Essa dica é especial para quem já está se descabelando e

pensando em que produto comprar para o hair não ficar
destruído nesse verão. Aliás, isso é não é nem uma dica, é
uma informação de utilidade pública, né gente?
Para quem tem cabelo fino emorre demedo dele ficar com
pontas duplas, super aconselho amáscara da Lâncome
"Hair Sensation Nutrition Intense", que repara fibras
capilares secas. E volto a repetir, girls: quem aí fez/faz luzes
e não está a fim de voltar da praia com o cabelo super
amarelo, uma boa pedida é usar a linha da Redken "Color
Extend", que ajuda a proteger suas madeixas do calor do
sol, da água salgada e da água da piscina. Como eu tenho
mechas, usei no verão passado e amei! E para quem pega

. muito sol e quer além de proteger os fios discipliná-los, a
dica é usar o Thermo Cell Repair, da roreal.

HAIJ( SENSAn
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Presentes e Brinquedos 1
c 1"'\
�
"'

Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é dia 11 de dezembro, Dia
do Arquiteto, do Engenheiro e

a penúltima terça-feira antes
dos festejos de Natal. Aprovei
te esse restinho de ano pra fa
zer caridade. Visite um amigo
enfermo no hospital, doe um

brinquedo a uma criança ca

rente, perdoe alguém que lhe
magoou ... Faça qualquer coi
sa sem esperar nada em troca.
Lembre-se: "Tudo vale a pena
se a alma não é pequena II. Va
mos que vamos que a semana

já começou.

OFICIN" DE LATOARIA E PINTURA

Vaium
cafezinho?
o cafezinho está nas alturas.
Basta dar uma espiadela
nas inúmeras casas de cafés

que nossa urbe abriu nos

últimos tempos. O café virou
referência para encontro de

amigos, reuniões de negócios e

também das paqueras. Além de
ser uma bebida originalmente
nacional, o cafezinho também
está na moda. Dê uma olhada
na Cafeteria Doce Pimenta
e veja a quantidade de

pessoas bacanas que pousam
diariamente por lá. Bom
também.

Almoce
muito melhor no Kayrós
por apenas RS 21190.

r:

K·
r

AYiOS
li o r E t

Rua Reinoldo Rau, 696 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Moa Gonçalves
DIVULGAÇÃO

í--
-_. - ---- .. - -- .-

_.-,

'�SP�R/71I c» f?', C (.}Il!7'
I. 1

I 1

I Troféus e Medalhas:
: 3275-4044 :
...

. __ __ _ _" __ H !

MAURICIO HERMANN

BELA Rosana Borsu.k é mais moa presença
bonita nos corredores da London Pub

'

POSSE
O prefeito
eleito Dieter
Janssen
e onovo

presidente da

Associação
das
Imobiliárias
de Jaraguá
do Sul, Luiz
Sérgio Assis
Pereira Jr.,
durante
concorrida

posse, sexta
feira, no Beira
Rio Clube de

Campo

Dica
Hoje tem happy hour
concorrido no Madalena
Cozinha. Reúna os seus amigos
e curtamomentos agradáveis
num dos metros quadrados
mais elegantes de nossa
terrinha. Fica a dica!

Que tal?
Um alô esperto para
o mulherio que anda

'perigando' naquele
mundinho chamado amor.

Siga a dieta e confira. Caso o

seu "bafe" não continue com
você, esqueça e parta para
outra, afinal a fila anda para
frente e para trás também.
Mas antes, um recadinho
do colunista: sejam boas
brasileiras, meninas, e não
desistam nunca. Essa é

"\

a primeira regra do jogo.
Já a segunda é dar uma

,

passadinha na Sonhos &
Sedas! Lá tem cada peça
íntima linda e sedutora!
Demais! Se nem mesmo assim
você conquistar o seu bafe;
não tem problema! Não era

para ser seu mesmo, sorry.
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• Elyzandra Silvabate
as taças e faz tim.tim
bem nestá terça-feira.
Os nossosmaiores

cumprimentos.

• No dia 15 de dezembro
a Epic Concept Club
promove aúltima balada
de 2012. Agendem!

•A campanha Ser
Solidário de arrecadação
de brinquedos novos e

usados da Clínica SER, em
prol das erianças carentes
da nossa cidade, vai até
dia 14. Mais informações
no telefone 9975-1293.

3370-3242

Onde comer
bem em Jaraguá

No Hotel Kayrós.
Um lugar especial e um

dos pratos executivos mais
gostosos da região.

moagoncalves@netuno.com.br

Recebeu
Sábado, a sempre simpática
e de bem com a vida Sabrina
Vieira, ao lado do marido, o
não menos amável Flavinho
Vieira, recebeu em torno
deste colunista, na casa do
casal, em Piçarras, uma trupe
descolada de Jaraguá do Sul,
para muitos "bebericas"
e "comericos", O anfitrião
Flávio mostrou que sabe tudo
de churrasqueira e de surf. No
litoral catarinense de ponta
a pontapé, segundo ele, seu
único rival é Teca Padaratz.
Menos, Flavinho!

Bombou
O celular do amigo Odonis
Micheluzzi bombou, na
condição de aniversariante
mais festejado,do dia 10 de
dezembro, se é que você me
entende. Também pudera: esta
coluna tem uma leitura diária
mínima de 20 mil pessoas
e mais os leitores virtuais.É
muita gente lendo!

Sumiu!
o líder de um grupo de futebol
de umamalharia da urbe está
um verdadeiro tigre ferido:
rugindo dia e noite. Não é

que da sala do acerto do caixa
anual sumiram, leia-se bem:
su-mi-ram 3 mil reais em
dinheiro vivo. Sim, 3 mil reais
em dinheiro vivinho da silva.
E o pior que ninguém sabe
e ninguém viu! Bom, vamos
começar uma campanha aqui
no maior estilo Odete Roitman:
Quem roubou o "baby"?
Quem? Quem? Eu racho com
tudo isso! O "baby" não é

bobo, ele sabe quem foi, sim!
Apenas finge que não vê.

Happy
Hoje tem happy hour
concorrido no Lucy Burguer,
na avenida Alberto Andaló.
Reúnam os seus amigos e

curtam horas de prazeres num
dos metros quadrados mais
elegantes de nossa terrinha.
Fica a dica!

FOTOS MAURICIO HERMANN

BALAD� Indianara Ruedger nos
corredores da,Upper Floor

SANTINVEST
Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20,an05 com
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUBLICOS

fSem consulta ao SPCISERASA
fCréditos com excelentes taxas
fSem cobrança de seguro e tarifas

Ligue p·ara nós:

.Jaraguá do Sul e Região " Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
'"' Opção;::1 - Crédito PessoalHorário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO

'.

COQUETEL Thaise Bertolotti em
recente coquetel de inauguração

Era uma vez
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que uma linda e

muito querida por todos aqui
da urbe sorriso terminou um

longo namoro com um caixa
alta da cidade, ou seja, era
uma vez a história da cinderela
que passava da meia noite e

tudo terminava bem. Dizem
que as coisas agora devem
mudar o rumo, que até convite

para frequentar as piscinas de
um clube da cidade ela terá
que comprar, afinal não
deverá mais assinar o famoso
lendário da família. Perdeu
até o título do clube. Ui!

Meu trabalho não
tem importância,
nem a arquitetura

tem importância para
mim. Para mim, o
importante é a vida,
a gente se abraçar,
conhece� as pessoas,
haver solidariedade,
pensar em um mundo

melhor, o resto é
conversa fiada.

Oscar Niemeyer

Sem coragem·
Recado para o espirituoso,
brincalhão e amigão dos

tempos idos Joãozinho Freitas,
o Lino: Buena gente, você me
pediu para publicar aquele
conto de fadas dos anos 80.
Vixi! Não tive coragem, você
sabe né, alguém ia me matar.

Sorry! Curioso? Se for amigo do
Joãozinho, pergunta para ele,
ora bolas! Fui!

Te 'contei
• AMerceariaDonaRita
é um lugar especial para
os amantes da cozinha.
A casa reserva um espaço
para os melhores temperos
e produtos naturais. Dá
uma conferida!

• Na quinta-feira, dia
13, Clica Voigt será a

. aniversariantemais
festejada da semana em
Floripa.

• A dupla sertaneja
Dany & Rafa vai sacudir
a pista do Divino, em
Massaranduba, no
próximo dia 14,

• Esse negócio de passear
com cachorros altas horas
da noite está deixando
algunsoieinnos de um
bairro nobre da cidade
irritados. Dizem que
nada contra o passeio, o
problema são os latidos
emhorários de sono e as

"surpresinhas"deixadas
nas calçadas no dia
seguinte. Vamos cooperar,
amigos!

• O desabafo do
Cabeleireiro Tião na
Revista Nossa, edição
de dezembro, está
"causando': yale confe.ri�
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Daniel Medeiros
Graduado em Comunicação Social -

'"

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria,
Linguagem e Crítica Cinematográfica

Partindo da mesma premissa do ,fracp "O

Advogado dos 5 Crimes" (1998), "As Pa

lavras", longa de estreia de Brian Klugman e

Lee Sternthal, também mostra um escritor

publicando um livro que não é seu e as con

sequências (nesse caso psicológicas) desse
ato. Infelizmente, assim como aconteceu no

primeiro filme, a (boa) ideia inicial acaba sen
do desperdiçada por uma condução capenga,
que entrega um resultado apenas mediano.

A trama mostra Clay Hammond (Quaíd),
um escritor bem sucedido que inicia a leitura
de seu novo trabalho, intitulado 1'As Palavras".'A
obra conta a história de Rory Iansen (Cooper),
um escritor fracassado que certo dia encontra

um manuscrito "e o publica como sendo seu. O
sucesso e a fama são quase instantâneos, o que
abre diversas portas para o jovem, porém isso
acaba o tomando extremamente infelizpor des
frutar de um sucesso não o pertence.

'fi.. ';rni! 1 d" ,', I . II .i.
,

Bsrrüturandu o seu roteiro em flashbacks,
Klugman e Sternthal abrem um leque de pos
sibilidades para diversas interpretações. Afinal,

Crí�ica de cinema '" �'H, •

I'�Palavras"
", �

como se trata de uma história sendo contada, o
contador pode ter fantasiado um pouco os fatos
a seu favor, como ao dizer que a publicação foi
um sucesso unânime de crítica e público - algo
quase impossível de acontecer. Damesma ma
neira, em uma história fantasiosa é crível que
um texto tenha ficado dentro Ide umamaletapor
quase 6 décadas sem queninguém o tenhavisto
antes. E mais ainda, que tal texto seja encontra
do justamente por outro escritor que coinciden-

\

temente tem contatos em uma editora.
Teorizando um pouco mais, é possível dizer

"que fica subentendido no início que os perso
nagens deDennisQuaid e BradleyCooper são a
mesma pessoa, ahistóriado livro I�SPalavras" é
na verdade umamaneira do personagem final
mente contar a verdade ao mundo sobre o seu "

sucesso - mantendo ainda a covardia inerente à
sua personalidade, visto que utiliza nomes dife
reQte,�� Mais profundamenteainda (e partindo
para outro caminho), é possível também dizer

que toda a história do "roubo" do manuscrito
pode ser só uma desculpa para justificar o fato

de ele, Hammond, nunca conseguir repetir o
sucesso inicial, resolvendo então colocar "a cul
pa" em outrapessoa.

Além disso, pode-se dizer também que trata
se apenas de uma obra de ficção que nada tem
a ver com a vida do autor. Todas essas interpre
tações são válidas já que os roteiristas escolhem
não abordar profundamente' nenhum desses

temas, apenas mencionando-os e deixando o

público fazer todo o resto do trabalho - o que
não deixa de ser lll1!a decisão preguiçosa. Ao fi
nal, fica a impressão de que faltou cuidado dos

.
realizadores na

escolha das suas

palavras.

Direção:Brian
Klugman, Leé

Stemthal. Elenco:

BradleyCooper,
li! Ú' i f';

DennisQuaid,
aliviaWilde,

Jere�y Irons.

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

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

Novelas Clique animal
LADO A LADO - GLOBO· 18R

Zé Maria afirma a Isabel que não se casará com ela sem ter um emprego.
Laura elogia o texto escrito por Edgar. Mário reage quando Frederico conta que

• Diva fugiu. Umberto pede para Constância visitar Albertinho em sua casa, Eulália
tenta armar uma manifestação contra Laura. Edgar discute com Bonifácio sobre

a matéria que escreveu no jornal. Laura critica padre Olegário. Guerra e Jonas

ficam apreensivos quando Celinha e Alice pedem para ir à confeitaria. Teresa e

Sandra consolam Laura, Zé Maria fica abalado com uma notícia que recebe de
Chico. Constância chega à casa de Umbsrto.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO. 19R

Nando fica constrangido com Roberta. Manoela finge para Fábio que não

quer mais saber quem é a mulher por quem ele se apaixonou, Charlô pede para
conversar a sós com Carolina. Nenê pede para Roberta arrumar um bom empre

go para ele na fábrica. Charlô não acredita na história de Carolina. Juliana fala

para Vânia que a informante dos homens é uma namorada de seu pai. Otávio
tem uma ideia para salvar o emprego de Carolina. Nenê não gosta do cargo

que Roberta lhe concede na loja. Zenon ouve Nando contar para Ulisses que
Roberta está apaixonada por ele. Analú ameaça denunciar Kiko à polícia. Charlô
vai à Positano falar com Roberta sobre Carolina. Nando decide contar a verdade

para Roberta. Roberta garante a Charlô que sua sobrinha não é a informante de

Otávio. Carolina é fria ao' falar com Ulisses. J�liana vê Vânia na casa de Felipe.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Theo pensa em Morena. Uma mulher prepara Morena para sair com o cliente

do leilão. Lucimar procura Theo. Wanda fala para Irina que ela será o contato de

Antônia em Istambul. Morena consegue fugir do leilão, deixando Russo e Wanda

furiosos. Antônia entra em contato com Irina, que finge se chamar Simone. Irinal

Simone inventa uma desculpa para não levar Antônia ao suposto escritório e Cel

so desconfia. Russo encontra Morena e a leva de volta para o alojamento. Morena
adoece e Jéssica, Waleska e Rosângela cuidam dela. Russo conta para Lívia o

que aconteceu no leilão e Wanda se irrita. Pescoço pede para Miro ajudá-lo a

voltar para casa. Lucimar diz para Theo que não tem notícias de Morena e ele fica

aflito, Lívia vai à delegacia de Helô. Stênio insiste para Helô ir a Istambul com ele,

Farid manda Tamar convidar Bianca para visitá-los. Nunes se entende com Aída.
Érica chama Ricardo para ir à festa de Theo. Berna procura Adalgisa/Wanda.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.
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João V. P. da Silva
Josieli P. Travassos
Kailane Cristina Kopsch
Kethlin Strutz
Laercio Wesendonk
Leandro Wendramin
Leda C. A. da Silva
Marcia Campreger
Marciel G. Franzner
Marcio Ademir Bortolini
Maria L. S. Richard
Marlene Wischral
Marlise B. Stingher

Adalilço O. Pascoguetti
Adolar Konel
Afonso Berns

Aguida Stahlke

Alayde S. Mahfud
Carlos M. Nueburger
Danielle Stahlke
Eduardo L. Picolli
Elaide Rodrigues
Gilson L. Satler
Gleize Pereira
Heloísa Jahn

Procura-se Pastor

Alemão de 2 anos e meio.

Desapareceu no fim de

semana, no Centro de

J�,proximüdades
do Terminal Urbano.
Cão cbipado! Atende
pelo nome de Rex. Para

informações, ligar no
3275-0909 ou 9188-0758,
e falar com Lucas.

Oferece recompensa!

Mateus Meier
Neri Moresco
Renilda Resner

Ségio Leithold
Silvana Laube Rech
Valdir Riedel

Vigando Rogerio Zapela
Walmir Westphal
Wander Bartel
Wilmar Marquardt

Jonly M. Demarchi
Julia Dalcastagna.
Karine Zandonatto
Lais M. Dalri
Maiara R. Lise
Marcelo Manfrini
Natalina Ferrari Odelli
Paulo R. Sporrer
Rer:1ilda Funka
Rosimere Hindlmayer
Silvana M. L. Reckawsky
Vinicios Schane11/12

Anderson Rauber da Silva
Andreia Noernberg
Andressa Tatiane Chalinski
Claudionor Dallmann
Clovis Fritzen
Donato Schartz
Elisiana dama
Eliz F. Riegel
Ellen Rodrigues Eger
Ieda D. Giovanella

Ingelore K. Dalcastagne
Ivo Steinert
Jaliro J. Flores
Jean Fuck I" ,. ( : I II; II' .: : I ! ;. .: j ,

Ana Caroline D. Correia

Lançamentos

JOGO:
CaD ofDuty: Black

Ops II

Call ofDuty traz nesta versão
um fascinante game de
tiro em primeira pessoa,

, com aspectos táticos e de
clandestinidade, que coloca
você no papel de um soldado
lutando em váriasmissões
secretas (BiatkOps). 'Cri�do'
a partir de informações de
soldados reais BlackOps
<ia época, .o jogomistura

"
, 'k "",."', I,' ,'",/ -I

oêstilo tradicional de
tiro tático da série com

opções de jogabilidade
criadas nata proporciop.{:lT
uma experiênciamaior
aos competidores. As
características adicionais

. m�lue):Jju�xt�llS,aS opçê
multiplayer, jUntamente,com
incríveis veículos e armas

'

ezplosivas .

interrupção, oAlmanaque
do Pensamentopossui O
,mais çompleto horóscoQQ
nara 6 séu dia ã diá e mUito
mais. Saiba com está edição
por que o ano de 2013 será
conhecido como o ano da
sobrevivência e dorecomeço
de uma vidamelhor. Este

guia traz as previsões
éJ$trológicas� .poróscQRo. '

chínês, santos, nurnerología,
razões parapraticar o reiki,
pilates e yoga. E como não

poderia faltar, e Almanaque
do Pensamento 2013 traz

.

indicações dosmelhores
dias para as atividades de

agricultura e pecuária..
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Jennifer Lopez pode
estar gravida

Segundo a revista americana OK!,
Iennifer Lopez pode estar grávida do na

morado Casper Smart. A cantora levan
tou suspeitas de estar esperando bebê,
durante sua recente estadia em Istambul,
na Turquia. Uma testemunha contou que
Iennifer mudou repentinamente sua roti

na, deixou de fazer exercícios abdominais,
trocou a champanhe por água e diminuiu
o ritmo frenético de suas danças.
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Tom Brady é um
. ,.., .

paaaao corUja
Tom Bradymostrou que é um verdadei

ro paizão no último domingo, dia 9. O jo
gador de futebol americano foi fotografado
com os dois filhos, Benjamin e John, em um

parque público de Boston. Na última sema
na, Tomse tomou pai de uma menina, Vi
vian Lake, de seu casamento com amodelo
brasileira Gisele Bündchen, que já compar
tilhou em sua página do Facebook aprimei
ra imagem da garotinha, nascida dia 5.

Tirinhas

rARA Ct'eELOS
CURToS

,

PARA 'QeELOS
CACJ.tEAOOS

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

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:30,
19:00

• Crepúsculo: Amanhecer - o Final- Leg. - 16:10,
21:50

\_ • GNC2
• Os Penetras - Dub. -14:15,16:45,18:50,21 :10
.GNC3
• As Vantagens de Ser Invisível- Leg. - 22:10
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. -13:20
• Três Histórias um Destino - Leg. - 15:10, 17:40,
19:50
.GNC4
• Até Que a Sorte Nos Separe - Dub. - 16:20, 21 :20
• Gonzaga, de Pai Pra Filho - 13:45, 18:40
• GNC5
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final- Dub. - 16:30, 21 :40
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final- Leg. -14:00, 19:15
.GNC6
• A Origem Dos Guardiões (3D) - Dub. - 13:10,
15:20, 17:30, 19:30

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

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:30,
19:00

• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 21 :40
.GNC2
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:40
• Marcados Para Morrer -17:10,19:30,22:00
.GNC3
A Origem Dos Guardiões - Dub. - 13:45, 15:45,
17:45, 19:45

• Até Que a Sorte Nos Separe - 21 :50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 13h30,
16hOO, 18h40

• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Leg. - 21 h20
• CINÉPOLlS 2
• Quatro Amigas e um,Casamento - Dub. - 14h10,
16h15,18h20,20h25,22h30

PARA CABELOS
LOIROS

fARA aeELOS
TiNGiDOS

• CINÉPOLlS 3
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 13h 15, 15h30,
17h45,20hOO

• A Origem dos Guardiões (3D) - Leg. - 22h15
• CINÉPOLlS 4
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 14hOO,
16h30, 19h15,22h20
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati - 3hOO, 15hOO
• Curvas da Vida - Leg. -17h20, 20h10
• CINÉPOLlS 6
• Os Penetras - 13h1 O, 15h20, 17h30, 19h45,
22hOO
• CINÉPOLlS 6
• Até que a Sorte nos Separe - 14h30, 17hOO,
19h20, 21h50

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

• Crepúsculo: Amanhecer - O final - Leg. - 21 :00
• ARCOPLEX2
• A Origem dos Guardiões - 3D - Dub. - 13:30,
15:30, 17:30, 19:30, 21 :30
• ARCOPLEX3
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 14:30, 16:30,
18,:30

• Crepúsculo: Amanhecer - O final - Leg. - 20:30
• ARCOPLEX4
• Quatro Amigas e um Casamento - Leg. - 14:00,
15:50, 17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• Os Penetras -15:00, 17:00, 19:00, 21 :00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - t3;30,
16:10, 19:00

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

'. A Origem Dos Guardioes (3D) - Leg. - 21 :30
.GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. -

13:45, 16:40, 19:10,21 :50
.GNC4
• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:00, 15: 1 O
• Quatro Amigas e um Casamento - Leg. -17:15,
19:20, 21 :20
.GNC5
• Os Penetras - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
• SALA VIP
• Curvas da Vida - Leg. - 16:30, 18:50,21:10
• Elefante Branco - Leg. -14:15,16:30,18:50,21:10

Eddie Murphy é o

ator menos rentável
o humorista Eddie Murphy recebeu da

revista Forbes a chancela de ator menos'

rentável de Hollywood, em um ranking
no qual é imediatamente seguido por Ka
therine Heigl, Reese Witherspoon, Sandra
Bullock e Jack Black. A lista foi produzida
com base nos salários dos atores e nas ar

recadações de seus três últimos filmes. A
revista indica que o ator gerou US$ 2,30 a

cada dólar recebido como salário.

Demi Moore está
solteira de novo

o galeristaVito Schnabel, 26 anos, ter

minou comDemiMoore, informa a coluna

"Page Six" do "New York Post". Segundo o

jornal, Vito teria trabalhado duro para ter
um nome nomercado das artes e não quer
ser visto como uma pessoa que "namora
celebridades". Ele também não teria gos
tado quando Demi aproveitou para curtir
festas enquanto ele estava trabalhando e

fazendo contatos com colecionadores.

r
I

Horóscopo
ÁRIES
Ótimo dia para buscar o apoio profissional de pessoas
influentes. Confie mais em suas parcerias e vai
conquistar bons resuHados. Em casa, ouça com

atenção seus familiares e se reaproxime. No amor, a
fase é de sentimentos intensos. Cor. vermelho.

TOUItO
No trabalho, momento favorável para troca de
experiências com COlegas. Em casa, ouça o que seus
familiares têm a dizer. Dê mais atenção às pessoas
de sua estima No campo sentimental, demonstre o
quanto confia em seu amor. Cor. tons escuros.

II GÊMEOS
Acabe com qualquer insegurança neste dia. Neste
momento, as ambições vão ditar os seus passos,
portanto, não deixe nada para depois. Poderá conhecer
pessoas interessantes em todos os setores de sua
vida. Astral de intensidade no amor. Cor. marrom.

CÂNCER
Deixe as desconfianças de lado neste dia Se agir em
sintonia com os colegas, concluirá as tarefas com
rapidez no serviço. Bom momento para começar
novas amizades. Novos ventos vão soprar no amor.

aprov�ite a sintonia na intimidade. Cor. preto.

LfÃo
A melhor maneira de lidar com as suas inseguranças
é encará-Ias. Procure confiarmais nas pessoas
próximas e não tente ter o controle de tudo. Nos
assuntos do coração, mostre jogo de cintura. É hora de
conter a sua possessividade. Cor. branco.

VIRGEM
Renove suas forças e evite alimentar inseguranças.
Bote fé em seu próprio taco e vai se surpreender com
os resuHados. Dia indicado para realizar tarefas que
dependam de pesquisa e de investigação. Novidades
no 'amor. Paquera favorecida. Cor. preto.
\

.o, UBRA
- É um dia indicado para lidar com suas inseguranças

,

e provar o seu valor. Arrisque-se para alcançar seus
objetivos materiais. Na paixão, suas emoções estarão
à flor da pele. Há grandes chances de conhecer uma
pessoa muito especial. Cor. vermelho.

m ESCORPIÃO
.

II L. Fique de antena ligada para não se deixar levar pelas
aparências. Use sua percepção aguçada para nortear
suas escolhas. É hora de colocar mais determinação
em tudo o que realizar. Controle sua possessividade no

campo sentimental. Cor: laranja

.. " SAGITÁRIO
)(.

-

Compartilhe ideias e opinões. É hora de aperfeiçoar a
confiança em suas próprias habilidades. Mostre firmeza
e coerência em tudo o que realizar, especialmente
no trabalho. À noite, a lua ingressa em seu signo e

destacará seu carisma. Cor. preto.

i
)

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F No serviço, reconheça e valorize o empenho e a
_

dedicação dos COlegas. Com confiança em seus

talentos, as inseguranças e as dificuldades serão

superadas. Na relação com o par, cautela para não criar
um clima de distanciamento entre vocês. Cor. pink.

� AQUÁRIO ,

� Estará mais autoconfiante e conseguirá se libertar das
suas dúvidas. Você vai superar a insegurança e terá
habilidade de sobra para resolver seus problemas. Em
casa, tudo azul. Um fase positiva se inicia na paixão. Só
evite cobranças. Cor. pink.

\ I PEIXES _

TI' É hora de apostar em seu talento e sua competência
Foque nas oportunidades de sucesso, pois há
possibilidade de assumir novas funções no trabalho.
Poderá receber favores e benefícios de chefes e
superiores. Sucesso na conquista. Cor. azul.
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Luiz
Fernando

Rosa

comemora
. .,.

aIUversano

hoje. A
namorada

Daniele

Borges, que
o ama muito,
lhe deseja
muitas

felicidades

e que Deus
o ilumine

sempre!

if6tfé:"41, :l, ,! ,

'FI"!';.
'.

-

-",

Para alegria dos pais Casildo e Mari,
no dia 13 a princesinha Helena Weiss de Lima

completa seu primeiro ani.,ersário!

Giuüa 'Oldenburg I

comemorou dia 8 seu

primeiro aninho de

vida. Que Deus lhe dê

sempremuita saúde
e continue sendo essa

florzinha maravilhosa

que Ele colocou em

nossas vidas. Os pais,
irmãos, avós,

tios e padrinhos
enviam parabéns.
Te amamos muito!

Arthur comemora

seu quinto mês de
vida no dia 11. Papai
Rodrigo, mamãe
Larissa,maninha
Bruna Isabella e

toda família desejam
felicidades a esse

findo meninão!

"SonsdoBrasil" encerraMúsicaParaTodos
o projeto Música Para To

dos conclui hoje suas apre
sentações .de 2012, ofere
cendo ao público de Jaraguá
do Sul e região Q espetáculo
"Sons do Brasil". A apresen
tação ocorre as 20h no Gran

de Teatro do Centro Cultural
da Scar e a entrada é gratuita.
Informações pelo telefone
3275-2477.

Q espetáculo é uma es

pécie de mostra didática

especial com destaques do

período em que os alunos

frequentaram as aulas. Este

ano, 215 alunos participaram

do 'MPT, entre crianças, 'ado
lescentes e adultos, com au

las em 19 classes instrumen
tais e nas atividades de canto

coral, de educação musical,
prática de conjunto e de per
cussão corporal. Em 2012,
eles estiveram em 15 apre
sentações no Centro Cultural
da Scar e em atividades na

comunidade.
A apresentação de encer

ramento das atividades do
MPT em 2012 terá a duração
de 80minutos e um programa
com obras para harpas, viola
de arco, violino, celIo, cava -

,

quinho, piano, violino, per
cussão, acordeão, flauta, vio
lão, bateria, baixo, guitarra,
clarinete, saxofone, e a parti
cipação de musícalização, e

de prática de. conjunto, per
cussão corporal e canto coral.

O projeto Música Para

Todos tem o apoio cultu
ral da Weg, por meio da Lei
Rouanet de Incentivo à Cul

tura, com o objetivo de dar

oportunidade ,a crianças,
adolescentes e adultos de
desenvolverem habilidades
na música em diversas clas
ses de instrumentos..

JOVENS E CRIIlNÇAS Projeto oferece aulas de canto e instrumentos musicais

para mais de 150 alunos de 15 diferentes cursos. Um dos objetivos é promover a
.

alfabetização musical, investindo na cultura e tornando-a ,acessível'para todos
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Eco

Benyamin
Parbam Fard

benyamin@biovita.com.br

Protocolo de Kyoto
mantido até 2020

os quase 200 países que participaram da l8a

Conferência das Partes (COP18) da Organi
zação das Nações Unidas (ONU) estenderam o

prazo para um fraco plano a fim de combater

o aquecimento global até 2020, evitando um

novo entrave às duas décadas de esforços da

ONU que não foram capazes de impedir o au

mento das emissões de gases do efeito estufa. A

extensão do Protocolo de Kyoto omantém ativo

como o único plano que gera obrigações legais
com o objetivo de enfrentar o aquecimento glo
bal, embora valha apenas para nações desen

volvidas, cuja fatia nas emissões mundiais de

gases do efeito estufa sejamenor do que 15 por
cento. Por outro lado, ainda há impasses sobre
o segundo período do Protocolo, a vigorar de
2013 até 2015, que dificultaram a finalização
dos trabalhos da COP18.

Condomínio
sustentável

na
Dentre os vários "cases" de construções
sustentáveis que palpitam à realidade

dos novos investidores ao redor do .

mundo, recebe destaque o escritório

belga de arquiteturaBuro li &Archi-I,
que é o responsável pela criação de um

, condomínio sustentável construído

naBélgica. As casas são construídas
demaneira ambientalmente correta

e com baixo consumo energético. O
complexo tem as casas divididas em dois

lotes, com 43 residências e outras 32. O

complexo é provido demuros baixos e
-

uma divisória simples, que fazem com

que praticamentenão existam fronteiras

entre as residências e a área comum. O

pátio possui bancos e vegetações que
tornam o ambiente atrativo e elevam o

tom de comunidade entre osmoradores.

Todas as casas seguem o mesmo padrão
de construção, com fachadas iguais e

"

dispostas em oito blocos. Existe uma

preocupação grande em reduzir o

impacto do projeto e tarribém de seu

uso. Por isso, os arquitetos utilizaram
sistemas fotovoltaicos para a produção
de energia limpa e técnicas de

recuperação da água da chuva.

Plástico velho
transformado
Umamaneira inédita de reciclagem de

plástico foi apresentada recentemente
. pela empresa norte-americanaAgilyx,
através de uma técnica que consiste em

transformar o resíduo plástico em um

novo combustível de alta qualidade,
mesmo que o plástico estejamuito velho
e sujo. No processo, o plástico é aquecido
para se transformar em gás, e depois
volta a ser esfriado na água, tendo o

petróleo resultante separado
ao emergir na superfície,

FOTOS DIVULGAÇÃO

"Google doa us$ 5

nillhóes para aWWF
A gigante domundo virtual Google doou
recentemente a quantia de cincomilhões de
dólares para aWorldWildlife Fund (WWF), ONG

que luta pela preservação domeio ambiente
ao redor do mundo.A intenção do ato é ajudar
no combate à caça criminosa de animais, em

especial leões, rinocerontes e outras espécies
ameaçadas. A organização pretende utilizar
o dinheiro para adquirir novos drenes, com
sistemasmodernos de câmeras e localizadores,

que realizarãomonitoramentos de espécies
ameaçadas de extinção naÁfrica e naÁsia.

GRUPO BIOVITA

"

BIOWASTE
�"

ELEMENTAR
ENERGIAS RENOVÁVEIS

'"

BIOCHEM
Química Processamento e Genao de Reslduos

'temotcçtas Sustentáveis

www.biovita.com.br

Fecomercio-SP lança
eampanha "recicle seu celular"
Em recente divulgação, a Federação do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), em

parceria com aVivo e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado

de São Paulo, lançaram a campanha "Recicle seu Celular", A ação
consiste em enviar 200mil mensagens de texto a clientes da

operadoraVivo, com DDD II, com texto sugerindo o descarte do

celular usado em uma das lojas autorizadas daVivo.

Os trens produz energia
Um grupo de pesquisadores deWashington, EUA, apresentou
recente projeto que consiste no reaproveitamento da energia
advinda da vibração dos trilhos de trem. A tecnologia seria capaz
de proporcionar uma economia de mais de US$ 10 milhões nos

custos dos sistemas de fornecimento de energia às ferrovias do

Estado de NovaYork e demeio milhão de dólares na produção
energética para este fim. Além do benefício financeiro, o projeto
tem um enorme apelo ambiental, permitindo reduzir as emissões
de trêsmil toneladas de Dióxido de Carbono (C02) ao ano.
Os Estados Unidos têm, atualmente, mais de 225 mil

quilômetros de ferrovias, espalhados por todo o seu território.

·ASEGURAI:rACHEGOU

E JUNTOCOM ElASUA

TRANQUIUDADE

(47) 3084-3300
atendimento.jaragua@seguralta.com..br
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, Comportamento
Festas empresariais: Evite dar vexame!
Mais um final de ano se

aproxima com velocidade
espantosa. Compras de última
hora, trânsito aos finais de se

mana, cardápio da ceia de natal,
viagem de ano novo, férias das

crianças, amigos secretos, festas
corporativas, enfim, a velha e co

nhecida TPN - Tensão Pré Natal,
a qual costuma acometer ho
mens e principalmentemulheres
no último mês do calendário.

Irei me concentrar nas polê
micas festas empresariais de fim
de' ano, as quais, em geral, causam
certo desconforto e algumas vezes
saias justas aos participantes. Seja
um jantar formal, uma recepção
em uma casa de eventos ou um

churrasco com pagode e futebol,
as reclamações estarão sempre
presentes. Longe, cedo, muito tar

de, brega, chique demais, comida
ruim ou pouca variedade. O fato é

que nunca se conseguirá agradar a
todos os grupos, cujos tipos clássi
cos serão identificados a seguir.

Os Papa-léguas: avessos a

este ,tipo de comemoração, re

solvem dar uma passadinha com
receio dos comentários de che
fes e colegas de tr�balho. Tem na

ponta da língua desculpas como:
tenho outra festa ou estava tra

balhando até agora. Como o pás
saro homônimo, costumam-sair
com a mesma velocidade que
chegaram aos ambientes.

Os viciados em trabalho: não
esquecem seus afazeres nemmes

mo enquanto comem ou bebem.
Costumam se aproveitar do clima
informal para resolver problemas
ou cobrar pendências, entre um

copo de uísque ou bolinho de

queijo. Por esta razão costumam
ser vistos sozinhos, passeando en
tre as mesas e rodas de conversa.

Os bem-vindos: em todo em

presa há aquele sujeito boa-praça
e comprometido, o qual costuma
resolver os problemas de todas
as áreas. Bem recebido em todos
os grupos, costumam aguardar
com ansiedade a festa de confra
ternização, sugerindo, ajudando e

participando ativamente em sua

organização.
Os bajuladores: o mais famoso

e antigo dos grupos são também
osmais estratégicos, identificando
seus alvos com precisãomilimétri
ca. Podem ser Vistos ao lado ou ao

redor das rodas de diretores, supe-

rintendentes ou vice-presidentes.
Comparados aos paparazzos, ado
ram uma foto ou bajulação.

Os soltinhos: gostam de apro
veitar a festa, exagerando muitas
vezes na dose, literalmente. Com
mais álcool e menos juízo, costu
mam criar situações hilárias ou

embaraçosas, as quais servem

para compor o mural de fotos ou

as lendas que povoam todas as

empresas. A situação piora quan
do decidem enfrentar a lei seca.

Creio que você tenha cor

relacionado diversas pessoas
enquanto lia este. artigo, lem
brando-se de histórias cômicas
ocorridas durante as celebrações
empresariais. Caso não tenha

conseguido se encaixar em ne

nhum grupo não se preocupe,
talvez tenha sido seu senso críti
co que não tenha permitido.

Comomensagem final, prudên
cia, bom senso e' profissionalismo
devem guiá-lo, afinal de contas, '

você não irá querermais uma dor de
cabeça neste final de ano, irá?

PorMarcosMorita,
mestre em AcImiI1istração

de Empresas

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE DISPENSA DE 'LICITAÇÃO nO 172/2012
Objeto: Aquisição de Crédito Vale Transporte para fun
cionários do SAMAE.
Contratada: Viação Canarinho Ltda.
Valor Estimado: R$ 44.040,00
Fundamento Legal: Art. 21 inciso II da Lei 8.666/93.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos atra
vés do telefone 047 2106-9100.

Isair Moser
Diretor Presidente

,

COMUNICADO SAMAE - JARAGUÁ DO SUL

O Samae - Serviço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto de Jaraguá do Sul, informa que vai reaju
star suas tarifas em 6,6569%, nas faturas com ven

cimento a partir de 1.° de fevereiro de 2013.
O reajuste ocorre de acordo com a Deliberação
005/2012 da ARIS - Agência Reguladora Intermu
nicipal de Saneamento.
Consultas' à Deliberação podem ser realizadas
através do site do Samae: www.samaejs.com.br ou
no site da ARIS: www.aris.sc.gov.br.

Isair Moser
Diretor Presidente
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Manutenção do local
passarápor análise

Prefeitos eleitos na região questionam
aumento de investimentos na entidade

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Em reunião na Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu (Arnvali), os prefei
tos eleitos dos municípios de
Guaramirim, Lauro Frõhlich, e

de Schroeder, Osvaldo Iurck, e

os reeleitos de Massaranduba,
Mario Fernando Reinke, e de

Corupá, Luiz Carlos Tamaníni,
discutiram questões relaciona
das ao Lar da Criança Marcos
Valdir Moroso, de Guaramirim.
A entidade responsável por
amparar crianças e adolescen
tes em situação de risco ou de
vulnerabilidade social é admi
nistrada pela Prefeitura de Gua-
./

ramirim, mas financiada em

parceria com Massaranduba,

Schroeder e Corupá. Em troca

do apoio financeiro, a Casa da

Criança também atende aos

menores dos municípios do
Vale do Itapocu.

Os futuros mandatários
<-,

questionaram a próxima admi
nistração de Guaramirim sobre
o aumento do valor do convê
nio entre a cidade e os municí

pios vizinhos de R$ 7 mil para
R$ 13 mil mensais. Segundo o

prefeito de Massaranduba, Ma
rio Fernando Reinke, o reajuste
foi enviado às prefeituras em

outubro, no mês das eleições, e
nada pode ser feito. "É um au

mento de quase 100% que não
foi justificado", afirmou ele.

Na opinião do prefeito de

Corupá, Luiz Carlos Tamanini, a
situação é benéfica para todos,

só é preciso mais transparên
cia no processo. I'A_ Prefeitura de
Guaramirim arca com 50% dos
custos da Casa da Criança e nós,
os demais municípios, rateamos
o valor restante. Só precisamos
saber onde o dinheiro está sendo
investido", afirmou ele.

De acordo com o secretário
de Administração e Pinanças
de Guaramirim, Rolf Werner

Junior, o reajuste nestas pro
porções foi necessário para
equilibrar as contas, já que no

acordo inicial das prefeituras,
o valor da contrapartida havia
ficadomenor do que o necessá
rio. "Guaramírim estava arcan

do com a maior parte do pa
gamento, já que o valor que foi

negociado primeiramente esta

va muito aquém do suficiente

para manutenção do espaço",
afirmou. Segundo o secretário,
atualmente são investidos algo
entre R$ 64 e R$ 66 mil pra ma

nutenção do Lar das Crianças.
FABIO MOREIRA

VULNERABn.mADE Casa acolhe crianças e adolescentes em situação de risco

EDUARDO MONTECINO

POR DENTRO Prefeito
. eleito, Lauro FrOhlich,
pretende. analisar a
situação da entidade

Informações
Frõhlích quer conhecer

o Lar das Crianças
O prefeito eleito de Guarami

rim, Lauro Prõhlích, e o futuro
chefe de gabinete, Nilo Marti
ni, admitiram não estar cien
tes

.

da atual situação do Lar
das Crianças e, por isso, deve
rão visitar a estrutura na ma-

nhã de hoje. Durante a visita,
serão questionados aspectos
como estrutura, funcionamen
to, atendimentos realizados e

orçamento da entidade.

O resultado deverá ser re

passado aos prefeitos eleitos
de Massaranduba, Schroeder
e Corupá, em reunião a ser

marcada ainda este mês, como
afirmou Lauro Frôhlich. "Os

prefeitos reclamam da falta de

informação sobre o que é in
vestido no Lar das Crianças. Va
mos levantar as questões e, em

nova reunião, definir como será

daqui para frente", afirmou ele.

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

o jornal Q'CORREIO DO POVO atende preceitos da lei.289/SA
por enquadrar-sé' como Jornal diário de grande circulação local e

regional. Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

(47) 2106-1919

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

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

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

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGI/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerporescrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 231183/2012 Sacado: AFONSO PABSTNETO Endereço: RUAAFONSO NAGEL, LOTE67 - CHICO DE PAU
W - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-768 Cedente: DECORPISOS COMMATCONSTITEP Sacador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 1007/10805 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.586,50 - Data para pagamento: 14/12/2012-Valor total a pagar
R$1.670,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.586,50 - Juros: R$10,04 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 231107/2012 Sacado: O PRAMAll-1AS LIDA Endereço: R JOSETHEODORO RIBErnO 1061 SL 01 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89258-000 Cedente: INDUSTRIA E COMERCIO DE MAlHAS RVB LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0019129802 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 676,93 - Data para pagamento: 14/12/2012- Valor total a pagar
R$752,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 676,93 - Juros: R$ 2,03 Bmolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$15,46

Apontamento: 231115/2012 Sacado: D PRAMAlHAS LIDA Endereço: R JOSETHEODORO RIBEIRO 1061 SLOl - ]araguá
do SuI-SC - CEP: 89258-000 Cedente: INDUSTRIA E COMERCIO DE MAlHAS RVB LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0019130302 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 388,99 - Data para pagamento: 14/12/2012-Valor total a pagar
R$463,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 388,99 - Juros: R$ 1,16 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 231162/2012 Sacado: GERSI TERESINHA STIIAL Endereço: RUA OSCAR SCHNEIDER, 206 - BARRA RIO
CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-640 Cedente: SHOPING COM CER MAT DE CONSTR Sacador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 23581/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,00 - Data para pagamento: 14/12/2012- Valor total a
pagarR$295,77 Descrição dos valores: valor do título: R$ 214,00 - Juros: R$I,35 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 231308/2012 Sacado: GIOVANE CUBAS BORGES PINTO Endereço: RUAWOLFGANGWEEGE 209 CASA
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89262-000 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVFSTIMENTO SA Sacador:
- Espécie: CT - N" Titulo: 136/20017658659 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 10.205,30 - Data para pagamento:
14/12/2012-Valor total a pagarR$l1.616,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.205,30 - Juros: R$1.330,09 Emolu
mentos: R$ll,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 231084/2012Sacado: INDAIALREFEICOESLIDAME Endereço: RUAMAXWIIHEM 258 - CENTRO - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-000 Cedente: COPAGAZDISTRIBUIDORA DE GAS SA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo:

. R006961X - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 723,00 - Data para pagamento: 14/12/2012-Valor total a pagar R$799,94
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 723,00 - Juros: R$ 4,33 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 230365/2012 Sacado: LEAO DISTR DE PCS E CARDANSAUTOMOfrvOS Endereço: AVPREEWALDEMAR
GRUBBA 4955 - BOX 13,14,15 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-502 Cedente: FCONFUORro IND COMDEPEO\S ACESS
LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 5 085029C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 357,29 - Datapara pagamento:
14/12/2012-Valor total a pagarR$428,36Descrição dos valores: Valor do título: R$ 357,29 - Juros: R$ 3,21 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 231128/2012 Sacado: LOCOMaTIVOS CONFECCOES LIDA Endereço: AV GETIJUOVARGAS 245 - JARA
GUA DO SUL - CEP: Cedente: UNlPEUl INDUSfRIA QUIMICALIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 671-01/12-5
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 591,47 - Data para pagamento: 14/12/2012-Valor total a pagar R$660,31 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 591,47 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230960/2012 Sacado: �CEllA MACEDO DE CARVALHO BERTHEIS Endereço: ESTRADA FELIPE
SCGIMDT S/N, - VIlA ISABE - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: VALDIRENE MENDES FOGUEITl-EPP Sacador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 5142 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 381,80 - Data para pagamento: 14/12/2012- Valor
total a pagarR$491,78 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 381,80 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$Il,6O - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 231038/2012 Sacado: MG REFEICOES LIDA Endereço: R EXPEDIC FIDEUS STHINGHEN 71 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Cedente: SEGAIASALlMENTOS LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 011270121- Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 2.284,11 - Data para pagamento: 14/12/2012- Valor total a pagar R$2.371,29 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.284,11 - Juros: R$ 9,89 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 19,39

Apontamento: 230818/2012 Sacado: MUU1MAlHA INDUSfRIATEXTILLIDAME Endereço: RUA 1183 N 50 - IARAGUA
DOSUL-SC - CEP: 89254-372 Cedente: RIFORINDUSTRIATEXTILLIDAME Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 00700601
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 357,25 - Data para pagamento: 14/12/2012- Valor total a pagarR$44I,69 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 357,25 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 231156/2012 Sacado: PAULO RENATO PEREIRA Endereço: RUA FEUCIANO BORroLINI, 1350 - BARRA
DO RIO CERRO - JARAGUAI'::J SUL-SC - CEP: 89260-160 Cedente: COOPERATIVADE CREDITOVALEDO ITAJAI-VIACRE
DI Sacador: O A P INFORMATICA LIDAME Espécie: DMI - N°Titulo: 15542/0001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
350,00 - Data para pagamento: 14/12/2012- Valor total a pagar R$427,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 350,00
- Juros: R$1,16Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 230983/2012 Sacado: POINTBIER Endereço: RUAROBERro SEIDEL 1305 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000
Cedente:YURI IND.ECOM.DE SORVETES L Sacador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
405,13 - Data para pagamento: 14/12/2012-Valor total a pagarR$515,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 405,13-
Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 231023/2012 Sacado: SAMARA GERVIN ME Endereço: RUA: ROBERTO ZlEMANN, 521 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89255-300 Cedente: RODOlL D1STRIB COMBUST LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 20/36 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.713,26 - Data para pagamento: 14/12/2012-Valor total a pagar R$8.838,14 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 8.713,26 - Juros: R$ 52,27 Emolumentos: R$ 1l,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 231037/2012 Sacado: SONEfTIALIMENTOS IlDA Endereço: REXPEDIC FIDEUS ESTINGHEN 71- JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: BRIMATEC COMERCIODEMATERIAIS ELETRI Sacador: - Espécie:DMI - N°
Titulo: 3749/3848 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.913,81 - Data para pagamento: 14/12/2012- Valor total a pagar
R$5.020,58Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.913,81 - Juros: R$ 29,48 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio doPovo", na data de 1lI12/2012. Iara
guá do Sul (SC), II de dezembro de 2012.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 15
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Comunidade

Uma festa aguardada o ano todo
Associação de
Moradores do Rio

Molha celebra o

Natal com 300

crianças do bairro

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

Uma ação social especial
mente destinada para as

crianças movimentou o bairro
Rio Molha no último sábado.
Em meio a doces e brincadei

ras' aproximadamente 300

crianças puderam aproveitar
uma tarde de lazer promovida
pela Associação de Moradores,
com todas as atrações gratuitas.

Trazer um pouco de diver
são para as crianças' do bairro
é a meta perseguida durante
todo o ano pela diretoria da as

sociação. Eles dedicam ações e

buscam patrocinadores para re
alizar a festa. "Ver o sorriso das

crianças dá um sentimento de

.
dever realizado, é dizer que tudo

EDUARDO MONTECINO

ALEGRIA Crianças se divertiram com brincadeiras e a presença do Papai Noel

que fizemos valeu a pena", des
tacou o presidente, Marcelino
Carlos Gruner, Para ele e para a

diretoria, a ação anual é um in
vestimento no futuro do bairro.

"Queremos que as crianças car-

reguem consigo a vontade de
trabalhar na comunidade, e no

futuro ajudar a continuar com
essas ações", ressaltou Gruner.

Sem tirar os olhos do algo
dão-doce, o pequeno Andrei Le-

mes dos Santos, de apenas cinco
anos, não escondeu-a empolga
ção. Para a mãe, Ianete, 34 anos,
o evento é a única chance de
oferecer diversão aos filhos. "Eu
mesmo não tenho condições

de dar tudo isso aqui para eles,
eles ficam ansiosos, querem vir
e brincam a tarde inteira", disse.

E as crianças realmente não

pararam um minuto. Além de
aproveitar o máximo a cama

elástica, seu brinquedo preferi
do, Gabriele Hilleschein, 13, não
deixou sua irmã de um ano e seis

meses, Eloá, fora da brincadeira.
Com a pequenanos braços, Ga
briele se divertiu aindamais.

Os pais das meninas, Kelly
Michalack, 35 anos, e Ivo Hil

leschein, 41 anos, estavam fe
lizes por ver as filhas tendo um

pouco de diversão. "Não pode
ríamos pagar tudo isso,. é um

momento muito legal para a fa
mília inteira", disse Kelly.

E o mesmo aconteceu com

inúmeras famílias do bairro.
"Nós sabemos que ainda exis
tem muitas crianças carentes,

que a única cesta de Natal que
terão é a nossa", comentou o

presidente da associação. O
evento contou com a chegada
do Papai Noel e entrega de pre
sentes para cada criança, em

uma cesta.
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