
Besteira
Claro que não vai
haver fun do mW1do
no próximo dia 21,
mas a bobagem

"

vai continuar.

Cultura

Mais de R$ 1,1milhão
do FundoMunicipal
Estão abertas as inscrições para o edital de

apoio a projetos da Fundação Cultural de
Jaraguá do Sul. Elas podem ser feitas até o

dia 15 de fevereiro de 2013. I

Morro do BoaVista

Acesso à comunidade

precisa demelhorias
Para facilitar o tráfego de veículos e dos
turistas à região foi enviado ao Ministério
do Turismo projeto orçado em R$ 2,25
milhões para as obras. Página 19

Luiz Carlos Prates

Página 3

CâlDara de Vereadores

Aumento do IPTU
será discutido hoje

NI

Projeto do Executivo encaminhado para avaliação dos vereadores prevê
um reajuste de 6% no imposto em 2013. Percentual, segundo a Prefeitura,

é para repor as perdas da inflação. Proposta também apresenta os
descontos que serão oferecidos para quem pagar à vista.

Página6
.

VENDAS

473058.3519

Diplollla avalizado por 46,6mll eleitores LÚCIOSASSI

Agora diplomádos, futlU'o pref�ito Dieter Jaussen e vice Jaime Negherbon,mostram os docmnentos entregues pelo Tribunal
Regional Eleitoral que oficia.limm a histórica vitória nas urnas, Ele deveJ!á, ,aIlnnciar,al� fiA governo essa semana. Pámna 4 II "I"IlTITn',m' r-TI ín�-TI liii . iH! " I ffftF::I "
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A Confederação Nacional dos Jovens
Empresários comemora a aprovação da
lei 12.741/12, que obriga a nota fiscal a
informar os impostos incidentes sobre
o produto ou serviço. 0, coordenador
do Feírão do Imposto da Conaje, Marco
Poffo, está empenhado para que a lei
realmente entre em vigor dentro de seis

, ..
".

meses, como previsto.

Guia AbraseI
:Produzido pêjaAssociação Brasileira de
Bares e Restaurantes, o guia relativo à
Santa Catarina lista grande quantidade
,de'estabeledmentos do ramo -.O Núcleo,
de'Gastrono�iaAcij�jApevi também
é associado à Abrasel e figuram no

guia: ÁguaDoce Cachacaria, Arriba
� "

Méxican Bar, Caheri'Gtm� @onfta.rfa ,

do Churrasco, Kantan Sushi Lounge,
Mercure Jaraguá do Sul, Mr. Beef,
Re�tauranteArweg, Re�taurante }/

Brasileirinho, Restaurante Panelade
Barro, Restaurante Tio Patinhas, San
Sebastian Flet e Tempero Manero.d'

.

Certificação nacional
AW,egobteve o certífícado de

.'
"

,

conformidade do Inmeti'd, pela tUV'
Rheinland do Brasil, para motores com
tipo de proteção de equipamentos

,I, 'p9� inv01ucr()'pressuEi�a<io da Uqha,
Master 11M". Trata-se de motores que
serão utilizados em áreas com grau

.

sco alt?:de explosã9r' como SãQ.
,

1Jieni�s'eni qtre,é f�âlIzad�,o
,i,

manuseio de combustíveis. Agora, além
, dos produtos j� fornecidos com esse,
tino de pJ;Qteçã@ através da cettiüíeação',

.

de lote, a empresa passa a ser a

única do país a dispor de uma linha
certificada de motores pressurizados."'.

" , ,.;.
,r J. , .,

Garuva
Os municípios do entorno de Joipville
continuam recebendo novas fábrlcas.
A coreana LSMtron estava sendo

pretendida por Guaramirim, mas quem
levou foi Garuva. O trabalho da região
de Ioinvílle junto ao governo do Estado
parece ser mais efetivo, pois são os

incentivos que decidem a localização
da maioria das novas plantas.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Itaipu
Em uma iniciativa inédita,

a Itaipu Binacional firmou

parceria com a ACS Solutions

para o desenvolvimento de um
avião que funcione com bateria
elétrica e biocombustível. Para
isto, está sendo utilizado um

avião ACS 100 Sara equipado
com motor híbrido.

Trata-se de uma iniciativa
estranha por parte da Itaipu,
mas um apoio muito impor
tante para testar a viabilidade
da opção. O grande desafio de
todo veículo elétrico é a bate
ria que ocupa muito espaço e é

pesada. Isto se torna crítico em

um avião.

Ano perdido
A indústria de Santa Catarina encerra 2012 com fraco desempenho
nos principais indicadores do setor. O quadro geralmostra que no
acumulado do ano até outubro, sobre o mesmo período no ano

passado, foram registrados números negativos na produção (-2,9%)
e nas horas trabalhadas na produção (-1,2%). As exportações e

as importações reduziram em 0,5% e 0,9%, respectivamente, no
acumulado do ano até novembro, em comparação ao mesmo

período em 2011. De positivo, a geração de emprego com a criação
de mais de 30mil vagas e alta de 4,9%, e as vendas, que cresceram
8,8% até outubro. Apesar do ano difícil, o segmento estámais
confiante para 2013, com perspectivas de melhora no ritmo de
atividade ainda no último trimestre de 2012, puxado pelo mercado
interno, informa a Federação das Indústrias (Fiesc).

www.o(�pon!ine.com.br
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COMMODITIES
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US$ 1696,980
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LIBRA (EM R$) 3,3999 3,4020" 0,9%

Crédito rural
Diante das dificuldades dos avicultores
em função dos problemas com as

agroindústrias, a opção dos produtores
tem sido a prorrogação das dívidas de
financiamentos do Crédito Rural. Este
direito está previsto nas normas do
Manual do Crédito Rural do

_.

Banco Central do Brasil.

Speed Pneus
A Speed Pneus completa 10 anos oferecendo os melhores
serviços automotivos da região. Possui atualmente quatro
lojas, sendo duas em Iaraguá do Sul- matriz e filial- e
duas filiais em Guaramirim e Massaranduba.

ri" ,iIII",#! IFiJi/'ll'IIC' ilit� "lItr 'iii, S
.

. HU"J}./Wh.J1/1 1m.. ,/I!K:�m .,'/tlf/#' ,U/J"&,":rJIuIl',,,,
Kombi
Foi em 1950 que o primeiro veículo
de carga e passageiros utilizando a

mecânica do fusca saiu da linha de

montagem na Alemanha. Em setembro
de 1957, passou a ser montada no
Brasil e por muitos anos entre nós
reinou absoluta na sua categoria, tendo

.

inúmeras versões. Muitos anos atrás,
embarcando no aeroporto de Frankfurt,
aí havia exposta a versão modernizada
que tinha a aparência das peruas atuais,
inclusive com porta lateral deslizante.
Esta versão nunca veio a ser montada
no Brasil e em 2013 deixará de ser

, .fahricada.
.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÁO N° 04719
1 ° 36.704 500.000,00
2° 95,081 32.600,00
3° 56.221 32.000,00
4° 66,097 31.600,00
5° 44.236 30.446,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1306
02 - 09 - 10 - 29 - 35
36 - 43 - 46 - 49 - 53
54 - 55 - 57 - 60 - 63
64 - 82 - 83 - 91 - 92

MEGASENA
SORTEIO N° 1451
02 - 10 - 11 - 33 - 52 - 57

QUINA
SORTEIO N° 3071
06 - 13 - 19 - 20 - 72

DUPLASENA
SORTEIO N° 1133
Primeiro Sorteio
08 - 28 - 35 - 42 - 44 - 50

Segundo Sorteio
. ( 10 • 3'Z : 3� - 41 � 48 ' 49 (.. .:

I I 'I t' I 1 I t t. i. l'! t TI' 1 , J ••• J • 1 •

DIVULGAÇÃO

Couros
ACICB eApex-Brasil realizarammissão aosEUA
com o objetivo de aumentar as exportações
brasileiras de couros beneficiados para omercado"
norte-americano.O Brasil é grande produtor
de couros,mas o setor tem exportado grande
parte sem nenhumbeneficiamento. Isto se deve,
principalmente, ao fato de que o baixo percentual
de impostos sobre os couros crus exportados
incentiva esta prática em detrimento da agregação
de valor ao produto em nosso país.

Comunicamos o extravio
dos conhecimentos
de transporte(HBL)
SHASEA21227.

Caso o encontrem,
gentileza comunicar

Évilin C. Martins Tavares
fone (47)3372-6403.
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Atenção e respeito no trânsito
rantir mais segurança durante aviagem. Esse zelo
representa um ato de cuidado com quem vai se be
neficiar do veículo.

Ficar atento às dicas dos policiais rodoviários
sobre a situação das vias, horários alternativos de
viagem e ter cuidados como evitar dirigir cansado
e, muito menos após ingerir bebidas alcoólicas, são
básicos, assim como a questão da velocidade. Prin
cipal causador dos acidentes mais fatais, o abuso
do acelerador transforma o carro numa arma letal
� que vai exigir sempre mais perícia do que, sorte
do condutor. o alerta para que não sejamos vítimas
nunca será em vão.,

Fainílias inteiras indo em direção ao

Litoral, interior e outros Estados.
Atenção e cuidados extras

são fundamentais.

Famílias inteiras indo em direção ao Litoral,
interior e outros Estados. Elas são os principais
ocupantes dos veículos em movimentos. AtençãoI .'

" " ti 1 � , li

e cuidados extras são fundamentais. O automóvel
também devepassar por uma [e�iSão .que poss,a ga-

Do leitor

Planejamento de um
futuro sadio ou árduo

'O último final de semana foi de violência no trân-
sito da região, com perda de vida e sofrimento

para famílias. Final de ano, época de férias e as es ..

tradas são o destino de muitas pe�soas. O alerta de

sempre parece fútil frente à grande possibilidade de
novos acidentes que poderão ocorrer por causa da
imprudência ou negligência.

Mais do que a atenção às leis de trânsito, deve-se
ter respeito às estradas. E, além disso, mais do que
estar preparado mentalmente e fisicamente para
encarar muitas vezes horas de tráfego intenso nas

rbtlnvias, o côndutôr deve pensar no Iâdo numanO
que envolve a todos que estãç no mesmo ambiente.

Todo adolescente vive
cercado pela incerteza

de seu futuro. Acreditam que
a escolha 'de uma carreira pro
fissional requer a retribuição
financeira em um futuro próxi
mo. Acreditam que tudo na vida
é praticado e retribuído de uma
maneira fácil, sem muito esfor
ço. Acreditam em sua própria
idolatria perante á pátria. Acre
ditam na liberdade proferida
por qualquer ato e esquecem-se
que tudo deve ser moldado de
acordo com as possibilidades
que lhe são oferecidas. Acredi
tam na facilidade da construção
de suas próprias vidas e de tal
forma não sabem controlar seus
próprios gastos. Distribuem no

tas de "cem' nas baladas regio
nais todo final de semana sem

se preocuparem com o modo.
que irão vir a passar o restante
do mês, pois obtém 'a certeza

que irão usufruir do dinheiro e

do alimento que seus pais colo
cam dentro de casa. Bobos dos

pais que deixam seus filhos rea
locarem "todo" ou boa parte de
seu dinheiro em diversão, sem
estabelecerem a eles normas

para virem a utilizar o ganho
mensal.

Bobo do adolescente que
acredita que a vida

.

é 'imole",
um mar de rosas e sem obstá
culos a serem quebrados em

prol do crescimento pessoal e
profissional. Bobo daquele que
não valoriza cada conquista in
dependente do seu nível de im
portância com relação a aquilo
que almejas alcançar. Bobo do
adolescente que se diz capaz

de ser intelectual em frente a

um senhor de idade bem "vivi
do". Bobo do adolescente que

'. despreza os ensinamentos e

valores de sua própria família.
Bobo do adolescente que se

acha capaz de seguir uma vida
sem auxilio de seus próprios
pais. Bobo dos pais que dão aos

seus filhos uma vida bacana
colocando em suas mãos di
nheiro fácil sem mostrar para
o mesmo o sacrifício que tive
ram para educá-lo e o esforço
requerido para conquistar a in
dependência financeira e cres

cerem na vida. Bobo daquele
que acredita no fácil e despreza
o difícil. Bobo daquele que se

torna incapaz de se auto reali
zar através de seu próprio es

forço. Bobo daquele que acre

dita ser feliz apenas por existir.
Bobo daquele que acredita que
está no mundo apenas para se
divertir. Seja diferente, aja dife
rente. Pense, repense.

Todo ato proferido gera
consequências e se quiseres
estabelecer bons modos e um

crescimento particular de tua

vida deves valorizar o que ga
nhas e estabelecer uma for
ma correta de vir a usufruir do
mesmo. Seu futuro? O que vai
ser dele? Não sabes? Que pena.
Enquanto você pratica o ato
da ridicularidade outro jovem
se sobressai construindo seu

próprio caminho em prol da
felicidade do seu "eu" oculto e

da sua própria independência
financeira. Pense e repense. Aja
diferente. Seja diferente!

Leonardo Sasse

COmlJartilhe a sua opinião. Escreva"l1os!
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
III

o fim domundo

gue
nem de longe urn apresentador de televi

são dissesse, com cara séria e fingindo server

d e, que o mundo estaria a poucas horas de ter
minar. Dissesse isso olhando para o relógio, a cara
compungida... Nem de longe. Incontáveis estúpi
dos se jogariam das sacadas" das pontes, debaixo
dos trens... Seria uma tragédia.

- Ah, Prates, mas quem é que não ia saber que
era mentira, ora bolas, o mundo terminar... Tens
razão, leitora ingênua, leitor de boa paz, mas só
os inteligentes diriam isso e pensariam assim, a
maioria ia fechar a cara e sair para as ruas, morrer
ao ar livre ... Tem idiota para tudo, para tudo. O que
você contar, brincando, tem quem acredite.

E é isso o que me irrita, essas pessoas aéreas
que acreditam em dogmas religiosos, mensagens
proféticas, baboseiras inventadas ao longo da his
tória humana e por pessoas inescrupulosas, que
diziam falar em nome de um "ente" superior. Fa
ziam, e fazem isso, porque sabem que há multi-
dões de pacóvios que acreditam, ,I

Ocorre que esses mesmos que acreditam em

"seres especiais, todo-poderosos", não acreditam
com a mesma força na força da água benta. Os
iluminados da mente sabem que água benta só
existe urna, a da testa, o suor, a abençoada água

.

gerada pelos esforços da fé no trabalho.
Claro que não vai haver fim do mundo no pró

ximo dia 21, esse que vem agora, mas a bobagem
vai continuar a ser prometida sempre e sempre e

como urna data de acerto de contas dos pecadores
com a divindade ... -Vida, perdoai-lhes, não sabem
o que pensam e o que dizem!

Aliás, o fim domundo é urn fato, sim, incontes
tável, é fato para os que hoje, infelizmente, estão
morrendo. Morreu é fim do mundo, ponto e ponto

final. O mais é pregação de gente interessada em

falar de bicho-papão para adultos que não cresce

ram, adultos que acreditam em profetas e vingan
ças divinas. Coitados.

Nomes
Não acredito, mas acredito... Estão dizendo na ,

Inglaterra que a futura filha do "nobre" casal,WIllian
e Kate, terá o nome de Diana, nome da falecida mãe
do príncipe. Por que dar o nome da mãe dele à me
nina? Mas também não admitiria que fosse dado o

nome damãe dela à criança. Sou absolutamente con
tra essa história de dar nome de pai, mãe, avô ou avó
às crianças. Que lhes sejam dados um nome deles, só
da criança, e não essa bastardia. Além disso, sempre
prepondera a vontade do marido nesses casos, mui
to raro a voz damulher sermais alta e ela nominar os
filhos a partir dos nomes da família dela, muito raro.

Vitória
Essa é outra história que me incomoda, típica de

gente de cabeça pobre. Amãe e o bebê quase morre
ram no parto, mas salvaram-se. À menina é dado o

nome deVitória, afinal, ela venceu o seu difícil parto.
Que coisamacabra.Apobre criança vai passar a vida
toda lembrando disso. Como não lembrar se o nome
lhe veio da agonia damorte? Estupidez dos pais.

Falta dizer
Professoras, vocês, juntas, têm uma força inco

mum. Então, juntem-se para oAno Novo e decidam:
Em nossas aulas, ninguém vai entrar com telefone
celular, ninguém, nem o filho do homem da loja lá
da esquina, nem a filha da doutorazinha empinada,
ninguém. Se vocês fizerem isso, vão diminuir em
muito as encrencas em sala de aula. Vocês podem, é
só querer e jogar juntas.
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Cerimônia

Dieter Ianssen recebe diploma
Prefeito eleito diz que
primeiros 100 dias de

governo serão focados na

saúde e mobilidade

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

" .

Verônica Lemus

Oprefeito eleito de ]araguá do Sul, Dieter
Ianssen (PP), juntamente com o vice

eleito, Jaime Negherbon (PMDB), recebe
ram da Justiça Eleitoral o diploma que os

autoriza a exercerem seus respectivos car

gos no Executivo municipal. A cerimônia,
que ocorreu na noite de ontem na Câmara

deVereadores domunicípio, diplomou tam
bém os 11 vereadores eleitos. A posse será

no dia Iode janeiro.
"Me sinto feliz e confortável de estar

aqui recebendo o diploma", disse Janssen
durante seu discurso, relembrando dos

tempos em que atuou como vereador, de
2005 a 2008. Assim que assumir a Pre

feitura, o diplomado disse que preten
de trabalhar com uma meta de 100 dias,
que deverão ser mais focados na saúde
e mobilidade urbana. "Vamos urgente
mente atacar para que os postos de saú-

. de tenham mais médicos e, na mobilida

de, a questão da ponte ligando os bairros

Rau ao Amizade", afirmou Ianssen, citan
do alguns dos principais objetivos para o

início do mandato.

Me sinto feliz e

confortável de .

estar aqui
recebendo o

diploma.
Prefeito eleito

Dieter Janssen (PP)

. Votação histórica
Dieter teve uma grandiosa vitória nas

urnas no dia 7 de outubro, com 46,6 mil
votos dos eleitores. O resultado o colo

cou como o candidato que teve o maior

percentual dos votos válidos na história

das disputas eleitorais em Iaraguá do Sul,
com 54,4% de aprovação. Desde a eleição
de GeraldoWerninghaus, em 1996, esse ín
dice ficava abaixo dos 50%.Werninghaus foi
vitorioso com 43% dos eleitores. Na eleição
seguinte, Irineu Pasold teve 47% de apro
vação. E, depois, Moacir Bertoldi garantiu
a maioria dos votos, com índice de 37%. A

atual mandatária, Cecília Konell, foi eleita
em 2008 com 39%.

FOTOS LÚCIO SASSI

EVENTO Diplomação de Janssen e dos vereadores eleitos aconteceu ontem à noite na Câmara

Vereador de bairro émito
"Para alguns pode ser só a ter atuação abrangente, melho

entrega de um diploma, mas rando os canais de comunica

para nós é a realização de um ção entre a Câmara e o cidadão

sonho", assim o vereador eleito e trabalhando de uma forma

com o maior número de votos que o possibilite quebrarmitos,
- 4.187 -, Jair Luis Pedri (PSDB) como o do vereador de bairro,
descreveu o momento. Para o "que é uma coisa ultrapassada",
diplomado, o vereador precisa declarou Pedri.

ASEGURALTACHEGOU

E JUNTOCOM ELASUA

TRANQUIUDADE

(47) 3084-3300
atendímento.jaragua@seguraJtacom.br

TRABALHO VereadorPedri afirmou que

atuação do parlatnentar deve ser abrangente _••••_Y_,.!JUUI_,./I'_Wf�/l_il_._•..,..!U!lIDD;I�_lfiii.il111fl
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o vereador e presidente
da Câmara de Vereadores
de Corupá, João Carlos
Gottardi (PT), gisse
0Urante êntrévi,sta eoletívã I',

na: manhã de ontem,'
que deve entrar com
um habeas corpus nos
próximos dias solicitando
o trancamento de uma
pqssível'ação

,,'
alr �ue

pbilé re$ultar
'

()l'E�tim
de Ocorrência realizado
pela Juíza Eleitoral
Candida Inês Zoellner

Brugnoli. A juíza registrou
a ocorrência contra o

petista por entender
que o parlamentar a
ofendeu durante a sessão
da Câmara no dia 10.

Já o vereador diz estar

tranquilo, pois segundo ele,
não houve ofensa e, além

disso, ele tem imunidade

parlamentar.
m'

Projetos
naCâmara
Hoje é a penúltima sessão
ordinária na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do
Sul. Entre os projetos que
estarão na pauta, vários
deles destinam verbas de

subvenção para entidades.
Para aApae devem ser

aprovadas duas propostas
que totalizam R$ 576mil.
AAssociação dosAmigos
do Autista (Ama) deve
receber R$159 mil. Já para
os BombeirosVoluntários
devem ser destinados

,
I

R$.717 m11.'

IPTU
Os projetos que envolvem
o aumento e os descontos
de IPTU também serão

'votados hoje à noité. Outra
proposta que volta à pauta
é sobre o estacionamento
rotativo. O Projeto de Lei
247/2012 altera de duas

para 24 horas o prazo
para que o usuário possa
regularizar as pendências
e infrações. O vereador

Jean Carla Leutprecht
(PCdoB) havia pedido vistas
na sessão do dia 6 para
estudar a proposta, mas não
apresentou emendas para
alterar o texto original'.

.,

www.imoveisplaneta.com.br Nilson Antonio - Interino
(47)3275-0100 2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Diplomação dos eleitos

Ontem à noite, os vereadores e su

plentes, o prefeito e vice eleitos
foram diplomados pela Justiça. A soleni
dade confirmou a eleição dos candidatos,
após a análise e aprovação da prestação
de contas. É mais uma fase superada pe
los vencedores nas últimas eleições. Agora
cada um terá o desafio de fazer as mu-

" danças tão aguardadas pelos eleitores e

a sociedade jaraguaense.
Os resultados nas urnas mostraram

o desejo de mudar. O prefeito e vice,
Dieter Ianssen (PP) e Jaime Negherbon
(PMDB), foram os que receberam o

maior percentual dos votos válidos nas

últimas cinco eleições.
O pepista conseguiu mais de 54% do

aval dos eleitores numa eleição dispu
tada por três candidaturas, em que a

atual prefeita, Cecília Konell (PSD) bus
cava a reeleição.

Esse resultado alcançado por Die
ter foi superior a todos os eleitos desde
1998. O volume de votos - 46 mil - mos

trou o desejo da população pela renova

ção política. Por isso, a expectativa agora
está na divulgação dos nomes do secre

tariado que irão compor o governo.
Dieter Ianssen deve anunciar nos

próximos dias a equipe do primeiro es

calão. Vários nomes já foram ventilados

para assumir diversos cargos. Outros já
estão praticamente certos. Resta agora
esperar a oficialização.

Definição dos nomes
o anúncio de grande parte do novo secretariado de Dieter Janssen deverá ser

revelado amanhã ou quinta-feira. Os responsáveis de cada pasta que devem
compor as indicações são, em parte, dos partidos que compõe a coligação
que venceu o pleito em outubro.

DIVULGAÇÃO IAMVALI

Homenagem ao fundador da Weg
Durante o almoço de confraternização de final de ano daAssociação dos
Municípios doVale do Itapocu (Amvali), no sábado passado, naArweg, os
prefeitos da região prestaram homenagem a um dos fundadores daWeg,
Werner RicardoVoigt (terceiro da esquerda para direita). Segundo o presidente
daArnvali, FelipeVoigt, "muito do sucesso da região deve-se ao papel
desempenhado pelaWeg e demais" empresas, então, nadamais justo que
prestarmos esta pequena homenagem a um homem de visão que dedicou a

sua vida a construir essa grande empresa e que hoje continua se dedicando e

auxiliando com sua experiência a todos aqueles que o procuram".

Terceira representação 'contra Frõhlich
A coligação "O Trabalho Continua", que tinha o atual prefeito de Guaramirim, Nilson
Bylaardt (PMDB), como candidato à reeleição entrou com a terceira representação
contra o candidato eleito Lauro Frõhlích (PSD). Nesta ação, encaminhada ao
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), a coligação está pedindo
a cassação da expedição do diploma pelos crimes de compra de votos e caixa 2

durante as eleições. Outras duas ações já foram encaminhadas à Justiça Eleitoral.
Caso o juizGustavo Schwingel, deGuaramirim, julgar procedentes as acusações, o
prefeito eleito pode perder omandato � deverá ser realizada ilfIliGl�ova eleição, I

Em Schroeder
o prefeito eleito de Schroeder,
Osvaldo Iurck (PSDB), deve fazer
o anúncio do secretariado nesta
semana. Segundo Iurck, a lista
deve sair entre amanhã e

quinta - feira.

Números
das eleições
o resultado das eleições talvez
tenha passado despercebido pela
maioria dos eleitores. Mas, os 54,4%
conquistados por Dieter Janssen
representam uma grande vontade de
mudar. Desde 1996, quando Geraldo

Werninghaus (antigo PFL) foi eleito
prefeito, os índices ficaram sempre
abaixo dos 50%. Naquele ano, ele
teve 43% dos votos. Em 2000, Irineu
Pasold (na época PSDB) obteve 47%
e o sucessor, Moacir Bertoldi, então
PL, atingiu 37%. A atual prefeita,
Cecília Konell (ex-DEM e hoje PSD)
recebeu 39,4% dos votos válidos.

Lazzaris "deve

assumir cadeira
Está cada vez mais forte a indicação
do vereador eleito Hideraldo Colle,
o Hideraldo da Belmec (PMDB),
para a secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento. Se confirmado
o comando da pasta para Colle e

a ida do também peemedebista,
"

Antonio Marcos da Silva (Déga) para
,

a secretaria de Desenvolvimento
Social e de Pedro Garcia para a

diretoria de Habitação, quem
deve assumir a cadeira na Câmara
deVereadores seráVitória Altair
Lazzaris. Ele é o terceiro suplente do

partido e recebeu 1.058 votos.

Encontro

com os eleitos
o prefeito eleito Dieter Ianssen (PP)
vai se reunir amanhã, dia 19, com
os vereadores eleitos para a nova

gestão. O jantar com os futuros

parlamentares na casa de Dieter
deve estreitar as relações entre o

Executivo e o Legislativo.

Recurso ao TRE
A Coligação "Agora é aVez do Povo",
derrotada nas eleições em Corupá,
recorreu da decisão tomada pela
Juíza Eleitoral, Candida Inês Zoellner
Brugnolli ao TRE-SC. O pedido da

coligação é a cassação do registro "

e/ou diploma e a declaração da

inelegibilidade dos"eleitos pela
suposta prática de condutas vedadas
e de abuso de poder político.

".'-
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Custos

IPTU pode ficarmais caro em 2013
Imposto sobre imóveis
representa cerca de
3% do orçamento da
Prefeitura de [araguá do
Sul para o próximo ano

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Deve ser votado hoje na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul, o

projeto de reajuste de 6% sobre o valor
do Imposto Predial e Territorial Urba
no (IPTU). Durante a sessão, também
serão votadas as cotas de descontos
dadas aos munícipes que estão em dia
com o pagamento do imposto munici

pal. Se aprovado, o desconto para quem
quitar o carnê à vista será de 12% sobre

o valor total do tributo, que pode ser devido à desvalorização do Real pela
somado ao desconto de 18% destina- inflação do período. "Trata-se de uma

do aos contribuintes que estão em dia
com o pagamento dos anos anteriores.
Se aprovados, os descontos totais po
dem chegar até 30% do valor do IPTU.

Do orçamento total da Prefeitura de

Jaraguá do Sul para 2013, aprovado em

pouco mais de R$ 514 milhões, uma par
cela de 13,67%, R$ quase 70milhões, vem
do pagamento de tributos municipais
como o IPTU, o Imposto sobre Serviços
(ISS) e o Imposto deTransmissão de Bens
e Imóveis. Deste montante, de acordo
com o secretário da fazenda de Iaraguá
do Sul, José Olívio Papp, algo entre R$ 14
e R$ 15 milhões deverão vir do IPTU. São
cerca de R$ 3milhões amais do que o va
lar arrecadado em 2012.

O secretário disse que se o reajuste
proposto é uma correção monetária

recomposição para compensar as per
das com a inflação, e nadamais", garan
tiu. Por isso, o valor do reajuste será de
acordo com a inflação dos últimos 12

meses, calculado pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC).

Para o futuro vice-prefeito de Jaraguá
do Sul, Jaime Negherbon (PMDB), o rea
juste anual do IPTU deve acompanhar os
índices da inflação, entretanto, segundo
ele, não haveria necessidade de o pro
jeto tramitar na Câmara de Vereadores.
"O reajuste deveria ser feito por decreto
municipal", afirma. Contudo, apesar de
se colocar favorável ao aumento por de
creto, o atual vereador afirmou que irá
votar contra o reajuste. "A população de
Jaraguá do Sul está saturada com os au-

.

mentos dos últimos meses", concluiu.

EDUARTO MONTECINO

""
,

INFLAÇAO Secretario Papp
fala em reaJuste compensatório

Reaju�te talDbélD nas cidades da região:
fiscais e à fórmula utilizada no cálculo do definido se haverá ou não reajuste do IPTU
valor territorial dos imóveis. "Tornamos os . na cidade.
requisitos para isenções fiscais mais rígidos
e simplificamos o cálculo do Valor Territo
rial. Com a nova fórmula, o munícipe po
derá fazer as contas e conferir os valores,
se assim desejar", concluiu.

INPC. A correção foi aprovada pela Câ
mara de Vereadores em 4 de Dezembro.
Em 2013, a expectativa de arrecadação
da Prefeitura com o IPTU é de aproxi
madamente R$ 1.350.000. Em 2012,
foram arrecadados R$· 1.225.000.

• Massaranduba
O secretário de Planejamento de Massa
randuba, Fabiano Spezia, informou que o

reajuste do IPTU será conforme determi
na a legislação, ou seja, de acordo com

a inflação de 2012. A previsão é que o

aumento seja de 6%. Ele ressalta que além
da atualização do setor, também foram
aprovadas pela Câmara de Vereadores,
alterações no Código Tributário do mu

nicípio, no que diz respeito às isenções

f'. Guaramirim
De acordo com o setor de tributação da
Prefeitura de Guaramirim, ainda não foi

.Schroeder
Em Schroeder, a correção do IPTU é anu
al e realizada pelo Unidade Fiscal Muni
cipal (UFM). De acordo com o secretário
de Planejamento, gestão e finanças da
Prefeitura de Schroeder, Denilson Weiss,
o reajuste será de exatos 5,99%, seguin
do a inflação do ano calculada pelo

• Corupá
A reportagem do OCP não conseguiu con

tato com o responsável pelo setor de Finan
ças do município para falar sobre o assunto.

Fonte: Prefeituras Municipais

Comércio

Aindahá tempo para quitar os débitos
JARAGlJÁ DO SUL

Diego Porcincula

ONatal chega em poucos
dias, mas muita gente

está
.

com o nome compro
metido com debitas no mer

cado. A situação prejudica o

consumidor que vai às com

pras. Pensando em diminuir
o número de inadimplentes,
a CpL de Iaraguá do Sul pro
move até sexta-feira a cam

panha de recuperação de cré
dito com as lojas associadas.
A expectativa é de quetodos

os devedores saiam sem dívidas
ou com uma boa proposta de

parcelamento com os lojistas.
Já para os comerciantes, é uma

maneira de manter o cliente,
sem perder o dinheiro.

Segundo o diretor de Ser

viço de Proteção ao Crédito
(SPC), Fábio Cristiano Stein,
os resultados são positivos e

mostram uma evolução em

relação ao ano passado. "Mais
de 200 pessoas, ou seja, 65%,
já fizeram boas negociações e

saíram satisfeitas", destacou.
Mas ainda faltam mil mutuá
rios que estão com o nome sujo
e não acertaram suas contas.

Um dos principais indutores
à falta de pagamento, segun
do Stein, são os bens duráveis
como carros e eletrodomésti
cos. A maior parte dos inadim

plentes são mulheres, pois elas
L

normalmente fazem as com

pras de produtos para o lar.
A .campanha começou no

dia Iode outubro e a expectati
va é quemais pessoas procurem
o serviço até o próximo dia 21.

I

Vantagens
Uma das vantagens da .cam

panha é que o consumidor pode
parcelar as suasdívidas oupagar
à vista. "Amaioria destas pesso
as quer regularizar a situação
e existem condições para isso".
Em uma conversa, cliente e

vendedores podem negociar
até os juros decorrentes do
atraso, pois ambos querem
uma solução para o problema.

LUCIOSASSI

CAMPANHA Stein diz

que 65°10 aderiram
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Fundo de Cultura contempla produções locais e revitalizações de patrimônios históricos
JARAGUÁ DO SUL

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

Bárbara Elice

stão abertas as
.

inscrições para o

edital de apoio a

projetos culturais,
da Fundação Cul

........ tural de Iaragua
do Sul. Mais de R$ 1,1 milhão
do Fundo Municipal de Cultu-

.

ra serão investidos em projetos
das áreas culturais e de revita

lização de patrimônios histó
ricos. As inscrições podem ser

feitas até o dia 15 de fevereiro
de 2013, no site cultura.jara
guadosul.com.br. Os projetos
devem ser entregues no setor

de protocolo da Prefeitura en

tre os dias 17 e 21 de dezembro,
ou 2 de janeiro a 15 de fevereiro.

"Com o edital, os recursos

são distribuídos de forma mais

democrática", disse o presiden
te do Conselho Municipal de
Cultura (Concultura), Sidnei
Marcelo Lopes, na coletiva de

imprensa que aconteceu on

tem, na Scar. Desde 2009, fo
ram financiados 265 projetos,
com R$ 3,3 milhões de reais.

O recém-lançado edital
03/2012 é. o maior de todos:
são R$ 1.175.055 em recursos. A

maior parte - R$ 873.774 - será
destinada aos projetos das cate
gorias de Artes Cênicas (dança,
teatro e circo) , Audiovisual, Mú
sica, Artes Visuais e Artesanato,
Manifestações Culturais, Lite
ratura e Artes Integradas, com
um valor máximo de R$ 17 mil
cada. Outros R$ 91.311 serão
investidos em Patrimônio His
tórico Cultural Material e Ima

terial, sendo R$ 17 mil cada. Os
R$ 21'0 mil restantes são dire
cionados para projetos na área
de Patrimônio Histórico Cultu
ral Edificado, no valor de R$ 45
mil cada. Os projetos deverão
ser executados no período de

junho a dezembro de 2013.

Fomento à cultura

"O dinheiro é garantido por
lei e temos que aproveitá-lo da
melhor forma possível", disse

Lopes. Para isso, as comissões
técnicas especializadas avaliam
os projetos de acordo com os

critérios técnicos.' capacidade
de inovação e de abrangência
cultural e social. A Tempera
da Teatral, que aconteceu nos

meses de outubro e novem

bro' é um exemplo de projeto
financiado pelo Fundo Muni-

cipal de Cultura. Segundo um

dos produtores da Temporada,
Maykon Iunkes, o edital ajuda
a viabilizar as produções, mas

ainda há o que melhorar.
De acordo com Iunkes, a

classe teatral fez propostas para
alterações no edital. O pedido
de aumento do recurso, que
antes era de R$ 15 mil, foi aten
dido e modificado para R$ 17
mil. A autorização para a par
ticipação dos proponentes em

até dois projetos, também. "O
recurso de R$ 15 mil não era

suficiente porque é investido
no cenário, iluminação, estru
tura e para pagar os atores. E
não tem como limitar a uma

participação: nós trabalha
mos em até cinco projetos por
ano", explicou. Outra reivin

dicação é sobre a burocracia
na hora da inscrição. "A gente
passa muito tempo organi
zando todos os comprovantes
ao invés de se dedicar mais ao

planejamento do projeto", disse
Iunkes, Conforme o presidente
do Concultura, a questão buro
crática. não cabe ao município,
pois os documentos exigidos
são listados pelo Tribunal de
Contas do Estado.

Caso os interessados em

inscrever um projeto tenham
dúvidas sobre a formatação, o

setor de Programas, Projetos e

Captação de Recursos da Fun

dação Cultural está à disposi
ção para ajudar. Para Lopes, o
mais preocupante é o acesso

pluralizado ao edital. "Espera-
- mos diferentes que diferentes
artistas participem, assim po
demos diversificar os projetos
financiados", comentou.

O responsável pela fiscaliza
ção do patrimônio público de

Jaraguá do Sul, Carlos Baratto,
afirma que foi difícil convencer
a comunidade sobre a aplicação

REVlTllLlZIlÇio
Carlos Baralto,
fiscal de

Patrimônio,
diz que a

expectativa é
de que mais
cinco imóveis
recebam
investimentos
em2013

"

dos recursos em obras tomba-
das. Para Baratto, a revitalização
cria a interação entre as pessoas .

e um patrimônio cultural. "O

poder público tem o dever de
fazer o acautelamento para as

futuras gerações poderem usu

fruir também. Existe a impor
tância cultural e histórica, mas
também existe o civismo por
trás disso tudo". Em 2012, qua
tro prédios foram restaurados,
corno a Igreja de Santa Luzia e

a casa próximo ao terminal ur
bano. Em 2013, a expectativa é

que mais cinco patrimônios re
cebam investimentos.
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MUNDO DOS BRINQUEDOS
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é dia 18 de dezembro,
Dia do.Museólogo. Entramos
na última semana antes do
Natal. É como dizia o saudo
so Cazuza em uma das suas

eternas músicas "O Tempo
Não Para': E não para mesmo.

Quantas agitações, quantos.
risos, quantos chororôs. Ga
nhamos muitas coisas e per
demos outras. E assim cami
nha a humanidade e vamos

que vamos à coluna que é lida

por mais de 20 mil pessoas,
sem contar os leitores virtuais.

Típico Malwee
Se você está à procura de um

lugar para beber, almoçar
bem e conversar com amigos
e família, numa varanda
agradável, degustando
um delicioso chopp bem

.

geladinho, tudo aliado à

natureza, você tem que
experimentar o Restaurante
Típico da Malwee, que está
bombando pela qualidade
de atendimento, deliciosa
gastronomia e uma galera
do bem que curte esse

maravilhoso point.

-......,-e
O nosso fim de semana não
foi aquele agito total que a

urbe costuma ser, mas teve

momentos memoráveis
também. Até porque as

pessoas já estão se adaptando
ao calendário das festas
de fim de ano e o que
rolou foram muitas festas
de confraternizações de

empresas, festinhas essas que
passam longe da azaração!

Moda
Sabe qual é a onda do pedaço?
Pilotar os carrões importados
com luvas cor-de-rosa. Isso
mesmo, as mulheres estão
aderindo ao babado. Na lista
das darlings mais conhecidas
de Jaraguá, estão uma dona de

loja e a namorada de dono de
malharia. Quem se habilita?

Pensando bem
"O amor só pode acontecer nas
pessoas que atravessaram a

antessala da paixão. Somente
depois de conhecidos os

limites e as virtudes é que o

amor é real!"

Colados
Um novo parzinho tem
desfilado em points da moda
em Jaraguá do Sul, de mãos
dadas e tudo. Estão curiosos?
Não conto!

ISO 9001

,

NAAREA

Paupi
Janssen,

from
. Ajilanta,

aterrissou
no domingo

na urbe
sorriso

Moa Gonçalves'

MAURICIO HERMANN

Viviane e Denis Fodi saboreando
as delícias do Kantan Sushi Lounge

Separados
Putz grilo... Está uma onda de

separa-separa, hein? Sábado
à noite mais um casal very
chie de nosso high viraram as

costas um para o outro, se é

que você me entende. Querem
saber também? Eu hein, não é

problema meu!

Las Vegas
Quem vai aterrissar no
Continente Americano
são Igue Joesting, Guido
Rinkaweski e mais uma trupe.
Em maio vão fazer toda a

costa americana, mas com
parada oficial em Las Vegas.
Os bons vivants não têm
data para voltar!

www.ocponline.com.br

Pizzaria

Mangiare Bene
Para a galera que adora
saborear uma pizza, um
rodízio ou aquele chapeado
dos deuses, a pizzaria
Mangiare Bene, do boa praça
João Buenos, preparou o que
há de melhor. Tem mais: o

cardápio será regado com
música ao vivo de primeira
qualidade. Que tal?
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Nas rodas
,I

• A bolsa roubada daquela
empresária (LouisVuitton)
em recente encontro

socíal custa uma fortuna
e em dólar. Modelo igual à

.

surnípiada está em mãos
de várias celebridades.
Jaraguá não é mais a
mesma. Durma com um

barulho desses!

• Dizem por aí, que
um vereador além de

conquistar a sua cadeira
na Câmara, teria também
encontrado um novo

amor. Andamais feliz que
ganso novo na lagoa.

• Helena Ramos reuniu
os mais queridos e

comandou em seu belo

apê o tradicional "amigo
secreto" e um delicioso
jantar de encerramento.

A vida começa
todos os dias.
;

Erico Verísshno

I
OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

©3371-5057
Rua MajOr Júlio Ferreira. 244 • Vila Lalau . Jaraguá do Sul- se

www.demicar.com.br

moagoncalves@netuno.com.br

cmCULANDO Maiara Vedi nos
embalos da Epic Concept Club

Expectativa
Este colunista de papel destaca.
uma esperança que já ganha
corpo: possibilidade de

mudança no perfil político na

urbe sorriso. Se Dieter Ianssen
fizer direitinho o seu dever de
casa, como se espera.

IIAPPY HODR Leonardo Prates e Dayane
Linzmeyer no Cheers Irisc,h Pub, em Corupá

Fim do mundo
Todo mundo ri. Mas com tanta desgraça acontecendo, cá e lá fora, à
medida que o fim do ano vai chegando, temos a sensação de que o

dia e a hora do juízo final estão mesmo chegando. Não é?

Vovós coruja!
Adalton e Soninha, daSport Brasil, estão mais felizes do que nunca.
Omotivo é a vinda de novos amores para completar a sua vida e

deixá-los ainda mais felizes. O nome das feras são os gêmeos Lucas e
Sophia. Desejo muitas felicidades para os novos avós!

Medidas novas
O vice prefeito eleito Jaime Negherbom anda mostrando as suas

novas medidas. Com alguns quilinhos a menos, sobrevoou a

"Garage" no último sábado.

BELA Daniela Neumann conferindo a London

"Cinderela, a Gata Borralheira"
Um empresário super conhecido da cidade enviou esse e-mail

para que eu publicasse na coluna. Por questões particulares,
claro, pediu para que não divulgasse o seu nome. Outra coisa:
não sei do que se trata, se a carapuça servir, sorry, não tenho
nada a ver com o babado. "Irnpressionante como as pessoas
não enganam! Um dia ela quis ser rica, fina, chique ... Mas
como o caráter sempre foi duvidoso, um dia acabou pisando
na lama! Abandonou o castelo e seu príncipe, fugiu com

o músico da aldeia, e assim deixou de frequentar os bons
restaurantes que era acostumada e passou a ir em lugares
onde se troca uma cerveja por uma música tocada por seu
majestoso plebeu! Agora, já que não pode mais frequentar, fica
falando mal e postando em seu instagram! É pra acabar... "

Feliz da vida
Paupi Janssen está feliz da vida!
Aterrissou na cidade que ama e

fica até fim de janeiro. Depois
volta paraAtlanta/USA. E já
disse que não irá perder um dia
de sol. Aproveita paramatar
a saudade da família e dos

amigos.

• O empresárioMarco
Marcatto.movimenta
hoje à noite 'os conuiuds
do Loks, com bigfesta na
LagoaMarcaito, em torno
de seu aniversário, dia 27

, de dezembro.

• O empresárioDino
Meier está fazendo par
romântico e não desfila
mais sozinho. De nada!

• A minha amiga Bruni,
do Bicho Grillo,foi a
aniversariante mais
festejada de ontem, dia
17, na cidade. Liguem!Ela
vai adorar saber quefoi
lembrada.

·

Tato Branco larga
avental, panelas,
churrasqueiras e afins, e
vai curtir oNatal e Virada
de ano ao. lado da família,
em São Borja, noRio
Grande do Sul.

• Não abandone seu cão.

Com essa.fuit

Empresa genuinamente CA"fARINENSE atua há 20 anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a S8 VI liS (/.LI OS

(Sem consulta ao SPC/SERASA

{Créditos com excelentes taxas
ISem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:
. .Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO Opção 1 - Crédito Pessoal
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Daníel Medeiros
Gra�Uétdr em "Comunicação Social -

'"
,

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria,
Línguagein e Critica mnematográfic�

"Crítica de cinema

"�
-

.

"" inda que seja algo "comum �II!. $v;�rso� pa; adolescente que se�assumÍl,llésb�ca � en�lent�:rl.íses, a prática do bullyíng - violência física o preconceito da cidade; amenínaque, cansa- ,

e/ou psicológica entre crianças e adolescentes da daquelarealidade, resolveurevirlar e agora
- nos Estados Unidos é vista quase corno uma sofre as consequências disso; os pais que se

c_III,
«.

_
I

-questão cultural. Entret,�to, a pressão recebi> 'tornaram ativistas. ç�ntra,,,,a violência ,depois
da pelos jovens vítimas desse tipo de agressão dd SUIcídio de seu iWlo; entre outros casos.

é' tão grande, que muitas vezes eles acabam Ao tratar do tema como uma questão so

tomando decisões drásticas. E como é preciso, cial, e não pessoal, Hirsh opta (acertadamente)
o choque para tirar as pessoas da apatia" é so- por, não divulgar informação nenhuma sobre
mente quando a situação atinge O seu extremo qualquer uma das pessoas que atormentav?ID
que o assunto vem à tona, e suas causas e con- os garotos que se suicidaram. Dessa maneira,
seqüências começam a ser estudas. além de proteger a vida desses jovens - que

Partindo desse princípio, o doctímentã- poderiam se tornarvítirnas de pessoas que dê-
'

rio Bullying, produzido, filmado e dirigido cídíssem tomar a justiça pelas próprias mãos
por Lee Hirsh, inicia sua projeção com o de- -, ele também torna o terna mais abrangente,
poimento de Um pai, cujo filho, vítima de apresentando-o como algo que pode aconte

büllyíng, se suicidou por não aguentarmais as' cer com qualquer 'Um, em qualquer lugar.
constantes provocações dos colegas "de esco- o problema é que, com isso, "ele também
la. A partir disso, Hirsh (que também escreveu ignora o fato de que muitas vezes a violência
o roteiro, em parceria com Cynthia Lowen) gerada por esses Jovens é fruto da educação
passa a 'acompanhar a vida de outras pesso-' que eles recebem (ou não recebem) em casa.

as que enfrentam o mesmo problema, como Escolhendo não abordar a influencia dospais
o garoto que é agredido todo dia no ônibus; a na educação dos filhos, o cineasta opta por

t •

rnost�,�r"a,;E�colà: ilustr�pa aqui na figurade
unia diretora um tanto incompetente ; corno
a única vilã da história, o' que sabemos que
não é verdade. Há muito mais por trás disso

!. w

que não émosttado. ",', .
"",""

' ,

,,'"
I

l' ,//), m II I! 'II
'

.. '/#
Defeitos a pàrte; Bullying funcionabem no,

que se propõe. 'Passando a mensagem de que
cada um deve fazer a sua partepara abolir esse

.I!problema, a próprJa equipe ,qe -filmagem, em,

certo momento, acaba se envolvendo também.
E, nesse caso, é interessante notar a rapidez
com que a direção da escolaprocura tomarpro
vidências pára
resolver a situa

ção, ilustrando
a .influêncía que
o 'filme teve,' na
quele momento.

Esperamos, en

tão, que ele con
tinue "atingindo
esse objetivo. Di
reção: Lee Hirsh.

Novelas
LADO A LADO - GLOBO - ISH

Zé Maria afirma a Isabel que não vai mais perdê-Ia. Fernando e Albertinho
trocam farpas durante encontro casual na Casa dos Vieiras. Alice escreve em

seu diário que ama Jonas. Mario diz a Diva que, para voltar ao teatro, ela terá
que enfrentar Isabel. Albertinho paquera Gilda. Diva procura Isabel e pede seu

-

consentimento para voltar ao teatro com Luciano. Isabel aconselha Diva a reve

lar que Luciano é seu filho. Constância exige que Umberto não a procure mais.
Guerra pede Celinha em namoro. Luciano conversa com Neusinha. Edgar fica
sensibilizado ao ver Laura com um bebê no colo.

Clique
animal

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um �companheiro de estimação nas páginas do Facebook �

da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Felipe ampara Roberta. Nando lamenta não ter contato toda a verdade para

Roberta. Otávio fala para Vânia que Felipe foi atrás de Roberta. Analú OOga com
Kiko. Nieta explica seu plano para Nenê. Kiko sofre um acidente com a moto de
Analú. Nieta convida todos na casa de Semíramis para um piquenique. Carolina
diz a Lucilene que vai colocá-Ia de volta no emprego de secretária da diretoria.
Kiko chega em casa machucado e Boberta se preocupa. Charlô faz uma liqui
dação na loja e Otávio fica furioso. Juliana fica irritada com a intromissão de Ma
noela em uma conversa sua com Ronaldo. Otávio exige que Charlô acabe com

as liquidações na loja. Vânia beija Zenon na frente de Felipe. Nieta e Nenê ficam
aflitos ao descobrir que Nando não vai ao piquenique. Analú fala para Roberta que
Nando gosta de Juliana.

SALVE JORGE. GLOBO· 21B
Delzuite pensa em vender seus bens e montar um negócio para Pescoço.

Berna discute com Aisha. Lívia fica apreensiva ao saber que Ricardo quer falar
com ela. Fatma avisa a Berna que Stênio e Helô ficarão hospedados em sua

casa. Ayla ajuda Tamar a sair de sua casa, sem que Sarila veja. Bianca conta

para Zyah que Ayla a procurou. Jéssica e Morena questionam Adam sobre a

manutenção do ar condicionado. Rosângela fica feliz por ajudar Irina. Raquel e
Amanda discutem sobre as joias que colocarão em suas listas. Márcia sugere que
Érica se queixe de Élcio com o coronel. Jô observa Wanda saindo do hotel. Aída
tenta insistentemente falar com o namorado. Wanda almoça com o coronel. Júnior
liga para Theo. Lucimar tenta falar com Theo sobre Morena.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes

lIário Bruch
Italo Antonio Giglio
Ivana Parucker .

Ivone P. Barros
Jackelini Bassani
Jaime Jose Kiatkowski
João Vitor Konell .

.

Uno Zweisk
Lucas Buttendorss
Maicon R. Maier
Marcelo Dorival Fodi
Marcia K. Fiedler
Márcio C. Pinto
Maria A. Lenzi
Marili J. Hafemann

Matheus R. Lima

Melyssa Mizerkowski Pa
checo
Mitsu Kujama
Neuzimar Delmonego de
Moura
Paulo Bertold Marquardt
Ricardo Mader
Ronaldo lillmann
Roseli Nellmann

Sérgio Lauge
Silmara Fatima Bonatti
Sandro D. Vieira
Sônia Mesquita
Vinicios P. da Silva

17/12
Alida Gessner
Aline Pavanello
Ana Laura Henn Hubner
Bruni Schuvartz
Carlos augusto shroeder
Caroline C. da Costa
Caroline C. da Costa
Cleverson M. do Nascimento
Douglas C. dos Santos
Elisa Helena Rocha
Everton Gilmar Kurcheski
Fabiane Franzner
Felipe Eduardo Da Costa
Frank Barg

18/12
Adélia Rodrigues
Adete V. R. J. Gonçalves
Adolfo José Adrovandi
Adriana M. Chaves
Alfredo Alberto
Carlos R. Olska
Claudio Orongozo
Cristian R. Wacherhagen
Dilton Ranghette
Diogo Gomes da Silva
Dolores Correia

Felipe Franzner
Fernanda Lux
Gilberto Schalinski

Esta gatinha
é a Xereta. Ela

completa dois
anos devida
nesse mês. É
a alegria da
dona Daiane

Hornburge
da família

Gisela L. Steilein
Gustavo H. Berthhi

Henrique Schramm
Henrique steffens
Isabele Schroeder
James Roberto Kanzler
José A. da Silva
José Erli da Silva
Julio Cezar Peters
Kauê Luan Monteiro
Lauro F.ischer
leandro rossito
Loudes Muller
Luiz Felippe Pisetta
Mateus Braier

Monize Spezia
Noralda Enke
Otacílio R. Silva
Otávio Ribeito
Richard Buttendorff
Rodrigo Matheus
Romildo A. de Souza

Rony Michel Schroeder
Rosângela Koepp
Taisa L. Rueckert

Thiago Bublitz
Vanderléia Klann
Vilmar Carvalho '

Horóscopo
CYl ÁRIES

.

I' Hoje, você estará mais expansivo(a),
podendo se tomar alvo de fofocas no
ambiente profissional. Saiba avaliar as
histórias que escuta por aí, pois nem
tudo é como dizem. Relacionamento
estável conta com um clima de muita
sensualidade. Cor. vinho.

TOURO
Manter a discrição é a melhor fonna
de ficar longe de fofocas. No campo
profissional, estabeleça prioridades e

prefira realizar tarefas independentes.
No setor afetivo, aposte em um diálogo
aberto para resolvermal-entendidos.
Cor. azul-escuro.

II GÊMEOS
Hoje, tenha cautela dobrada com tudo
que ouvir. Nem todas as notícias que
vão chegar até você serão confiáveis.
Também seja realista para não cometer

enganos. Com a pessoa amada, vá
com calma e não julgue de fonna
precipitada. Cor. tons pastel.

CÂNCER
º Õ Tensões astrais vão exigirmais jogo de

cintura. Não se estresse, fale menos e
observe mais. Não deixe divergências
distanciarem você das pessoas que
estima Cor. creme.

LEÃo
Evite se deixar levar pela conversa dos
outros. Neste dia, saiba que as promes
sas dificilmente serão cumpridas.
Continue com o finne propósito de se
entender bem com sua cara-metade.
Cor. creme.

VIRGEM
A ordem é agir com prudência, sobre
tudo em seus contatos. Abra os olhos
com pessoas invejosas. Na profissão,
seus anseios podem bater de frente
com os interesses dos outros. Não se

engane com as aparências - confie em

sua intuição. Cor. verde-escuro.

.n UBRA
Vá atrás dos seus sonhos, mas sem
contar com ajuda alheia Há um clima
tenso no ar e inbigas podem surgir. Não
acredite em tudo o que ouve. Cuidados
extras com a saúde serão bem-vindos. "

Com a pessoa amada, mostre clareza
em suas atitudes. Cor. bege.

ESCORPIÃO
Resolva as crises deste dia sem dar
tanta importância para tudo que es
cutar. Analise com calma suas opções
antes de tomar decisões. Momento de
aprendizados e de desafios. Uma boa
dose de romantismo vai melhorar a

relação a dois. Cor. tons pastel.

SAGITÁRIO
Resolva qualquer divergência com

boas conversas, inclusive em casa.

Dia proveitoso para ir atrás dos seus
'

interesses, esclarecer os fatos e acabar
com boatos. Mas afaste-se de pessoas
invejosas. No amor, faça da sinceridade
sua aliada. Cor: lilás.

YL_ CAPRiCÓRNIO
.

F A<; responsabilidades podem aumentar.
Não busque desculpas para fugir das
obrigações. Alterne as tarefas com
descanso para não penalizar seu
bem-estar. Pense mais antes de falar

_ oLi pode se prejudicar. Uvre a relação a

dois de tensões. Cor. vennelho.

� AQUÁRIO
� Controle melhor suas despesas, pois há

risco de gastar demais e comprometer
sua estabilidade material. Na carreira,
sua criatividade brilhará. No romance,
a possessividade pode pesar contra: a
dica é reforçar os laços de confiança.
Cor. verde-escuro.

PEIXES

Prepare-se para lidar com altos e
baixos. A Lua percorre seu signo, mas
recomenda atenção com assuntos

"que ainda não estão claros. Evite se
expor, pois estará mais vulnerável. Não
misture os compromissos cotidianos
com assuntos afetivos. Cor. bege.
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Com que
� roupa eu vou? Você vai amar a

hora do cafézinho.
Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

3275.1403

Para usar já!
Dias atrás eü postei essa dica - babadíssima - no blog e choveram e-mails naminha
caixa de entrada perguntando tudo sobre ele. Como eu já vi em algumas colunas atrás
que diquinhas de produtos ou procedimentos para o corpo são sempre bem vindos,
atrelado ao fato do sucesso que fez no blog, não resisti e tive que vir comentar sobre o Fat
Girl Six Pack, da Bliss (um produto que promete "ajudar a desenhar o abdomen"). Opa,
como assim, né? O negócio é o seguinte: a base desse produto é cafeína, creatina, extrato
de aveia, látex rico em extrato deManilkara,mentol e um extrato especial botânico.
Tudo isso junto fazem queimar as gordutinhas e tonificar o abdomen. Sei que parece
algo impossível, mas já estou testando há um tempinho e não é que realmente faz uma
boa diferença!? O procedimento é super simples, é só aplicar o produto diretamente na
barriga e massagear commovimentos circulares de 20 a 30 segundos.A sensação que
se tem depois de passar é que está pegando fogo (nada difícil de suportar, tá?). Mas esse
produto tem uma eficáciamaior (inclusive está escrito na embalagem) para quem faz

algum tipo de exercício físico. Não adianta achar que fazmilagre, heín? De qualquer'
forma, para quem tem uma dieta saudável e investe em exercícios é uma ótima pedida.
Estou amando! *Eu comprei o meu na loja da Sephora.

....

J, ,
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o que vai bombar
no verão!

E já que estamos entrando no verão nos próximos dias,
que tal aquelas dicas rápidas (e boas) do que vale a pena
apostar para essa temporada?
Shorts - Pode ser jeans, no estilo hot pants, de paetês,
malhinha, enfim ... O negócio é que eles são os grandes
protagonistas desse verão.
T-shirts - Apesar de nunca terem saído de moda, elas
estão no topo nesse momento e a deixa é usar e abusar.
Vale com estampas de bicho, comics, com aplicações.
Aqui, o céu é o infinito meninas!

Peçasmilitares - Achou uma camiseta ou jeans mais
sequinho com o famoso verdemilitar e amou? Leva! Eles
vêm de mansinho, mas no inverno vão bombar geral. É
daquele para comprar, usar e reusar.
Alpargatas - Confortáveis e estilosas, as alpargatas são um
investimento certeiro. Ideal para a época de praia.
Chapéu panamá - Cuidar do rostinho é o que há, né?
Camisas de várias cores - Nada como uma boa camisa

para incrementar o look, não é mesmo? Se elas forem
de tecidos mais leves e compridinhas dá até pra usar na
praia com um shortinho. Já as mais curtinhas e sequinhas
rendem uma boa baladinha.
Mas, o mais importante são vocês investirem em algo que
vocês gostem e que têm certeza de que vão usarmuito!
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elo Mundo

1865

Abolição da escravatura
nos Estados Unidos

Em 18 de dezembro de 1865, os EUA aboliram oficialmente
a escravidão. A 13a Emenda da Constituição foi assinada

pelo então presidente Abraham Lincoln. Naquela época,
havia um conflito entre a região Norte, industrializada, e a

região Sul, agrícola. Esse predomínio da agricultura serviu
de argumento para a necessidade da mão de trabalho
escrava no Sul. Quando, em 1808, o Congresso proibiu a

niigração de escravos, a divergência entre as duas regiões
foi agravada, o que desencadeou a Guerra Civil, ou Guerra
da Secessão, em 1861. Em Iode janeiro de 1863 o Ato de

Emancipação foi assinado, mas, na prática, não serviu para
proibir a escravatura. Oficialmente, a libertação aconteceu

somente em dezembro de 1865.

Perso age istórico

O raaseímento de Arthur RilDbaud
DIVULGAÇÃO

Jean-Nicolas Arthur Rimbaud nasceu em 20 de
outubro de 1854, em Charleville, na França. Aos 19

anos, publicou a obra prima IIUma temporada no in
ferno", um poema audacioso que chamou a atenção
até mesmo deVictor Hugo. Ele foi o segundo filho de
Vitalie Cuif e Fréderic Rimbaud. Teve quatro irmãos:

Fréderic, Victorine, Vitalie e Isabelle. Aos 15 anos ga
nhou os primeiros prêmios por composição de versos
e diálogos em latim. O comportamento, as atitudes e

os pensamentos de Rimbaud transcendiam aquela
época. Aos 20 anos já não queria mais escrever, mas

suas obras influenciaram a música, a literatura e a

artemoderna.

Invenções
A criação da Bina

O aparelho identificador de chamadas
foi registrado no Instituto Nacional da

Propriedade Industrial, no Brasil, em 7 de julho
de 1992, pelo eletrotécnico Nélio José Nicolai,
um mineiro de Belo Horizonte. A tecnologia
que identifica e informa o número do telefone
havia- sido criada em 1982 e foi copiada

,1737

Morre o célebre Iuthíer
Antonio Stradivari

No dia 18 de dezembro de 1737, morreu o célebre luthier
Antonio Stradivari. Ao longo de sua vida, fabricou cerca

de 1,2 mil violinos, violoncelos e outros instrumentos de
.
corda. Até hoje, a "Stradivaríus" é uma das marcas mais
famosas no mundo. A sonoridade, beleza dos instrumen
tos, a técnica e a precisão são as características do tra

balho de Stradivari. Em 2011, um violino Stradivarius foi
leiloado na Inglaterra por mais de R$ 30 milhões, ou 10
milhões de libras.

por vanas empresas de telecomunicação.
Nicolai nunca ganhou nenhum dinheiro

pela invenção, recebeu um certificado e uma

medalha de ouro da Organização Mundial
da Propriedade Intelectual (Ompí) e o

selo Invenções Brasileiras, concedido pelo
Ministério das Comunicações.

Coral da Scar dia 9 no Cine Jaraguá
Em dezembro de 1975, o jornal O Correio do

Povo publicou uma nota sobre a apresentação do
Coral da Scar, em Iaraguá do Sul. O texto inicia
com "Apresentando muitas inovações nos cânti
cos' número mais elevado-de participantes, o Co
ral da Sociedade de Cultura Artística (Scar) des-

ta cidade se apresenta oficialmente ao público
jaraguaense pela segunda vez, visto ter feito sua

estreia no ano que passou". E terminou com IIDia
9, as 20h30, no Cine Iaraguá, haverá apresentação
do Coral da Sociedade de CulturaArtística, numa
noite demuita cultura para os jaraguaenses".
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Turismo

Projeto páramudaracesso ao BoaVista
LÚCIOSASSI

Após inauguração de

igreja e o aumento

da movimentação no
local, a urbanização
precisa de recursos

que obrigou a maioria dos fiéis
a deixarem os veículos na meta
de do caminho. Dali em diante,
todos seguiram viagem a bordo
dos jipes.

De acordo com o secretário
da Defesa Civil de Jaraguá do

Sul, Jair Alquini, a ideia é trans

formar a área onde foi construída
a IgrejaAlpina no Parque Ânge
lo Spezia. Também já está em

estudo a constituição de um

grupo gestor para administra

ção e manutenção do espaço.
"Queremos formar um Condo
mínio entre o Círculo Italiano,
as empresas responsáveis pelas
antenas de transmissão de rá

dia, o pessoal do voo livre e o

poder público para garantir a

manutenção do local depois de

estruturado", afirmou. Segundo
afirma o especialista em Turis
mo e responsável técnico pelo
projeto, Fábio Roberto Ribeiro
da Silva, com a aprovação, libe
ração dos recursos e conclusão
das obras, o Morro do Boa Vis
ta se tornará um dos principais
atrativos turísticos da região.

1��,G,ºA,ºº �º� H

Carolina Veiga

Para facilitar o acesso da co

munidade, dos turistas e dos
fiéis ao Morro do Boa Vista, foi
encaminhado ao Ministério do
Turismo projeto orçado em R$
2,25 milhões para urbanização e

asfaltamento da Estrada JGS 453,
que dá acesso ao cume do Morro
da Antena. São previstos o asfal
tamento de cinco quilômetros da
via de acesso ao cume do morro,
desde a Igreja São Benedito até o

fim da estrada junto às antenas.
O projeto está em Brasília desde
o prinieiro semestre de 2012.

Desde o último final de se

mana, a obra tornou-se essen

cial também para que os fieis te
nham acesso à ChiesettaAlpina,

LAMA Na inauguração da Chiesetta, fiéis chegaram em veículos maiores,
com tração, ou contaram com apoio dos jipeiros para ganhar uma carona

inaugurada no último sábado.
Com a chuva da noite de sex

ta-feira, durante a manhã de

inauguração, foi necessária a

, ajuda do Ieep Club de Jaraguá
do Sul. Apenas jipes e carros

com tração conseguiram ven

cer o lamaçal formado pela
chuva no barro vermelho, o

FÁBIO MOREIRA

Homicídio

Supostaarma de crime é encontrada
rio de Guaramirim, no domingo.
"A faca, localizada a 50 metros

do local, supostamente é a arma

do crime, mas só teremos certe
za com o reconhecimento ou a

confissão do suspeito", afirmou
o delegado Daniel Dias. uA Po
lícia Civil está investigando o

caso e já tem pistas do suspei
to." Como Borges tinha passa
gens pela polícia por tráfico de

drogas, a hipótese é que o mo-

Foi encontrada namanhã de
ontem a faca que possivelmen
te teria sido usada para matar

Rodrigo Borges, de 26 anos, às

margens da BR-280, em Guara
mirim. O crime ocorreupróximo
áo trevo de acesso a Massaran

duba, namadrugada de sábado.

Borges foi ferido no pescoço e

no tórax por três golpes de faca,
e morreu a caminho do Hospi
tal. Ele foi sepultado no Cemité-

tivo seja algum desentendimen
to por causa de entorpecentes.
Testemunhas relataram que um
veículo teria deixado o suspeito
e outra pessoa num posto de
combustíveis na BR-280 e que a

vítima se juntou ao grupo. Eles
teriam seguido a pé pela rua

.Alfredo Zimmermann, onde

Rodrigo Borges foi encontrado
ferido, às 5h40. Ninguém havia
sido preso até a tarde de ontem. PISTA Faca estava próxima ao local do assassinato

Acidente

Trânsito faz
FlagTante

Homem tenta

abusar demenina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARAANALISE E APROVAÇÃO DA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2013.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMI
CAS, PLÁSTICAS, PAPELÃO E BORRACHAS DE JARAGUÁ DO
SUL- SINTIQUIP convoca todos os trabalhadores associados ao Sindicato,
para participarem da Assembleia Geral Ordinário, a ser realizada às 15 horas
do dia 20 de dezembro do corrente ano, tendo por local a sede administrativa
do Sindicato, sito a Rua José Laier, 388, Bairro Centro Jaraguá do Sul/Se,
para deliberar a seguinte ORDEM DO DIA: a) Analise e aprovação da pre
visão orçamentário do exercício 2013, conforme art.13, letra b d�estatuto da
entidade. Não havendo quorum suficiente, nos termos do art.12 do estatuto so

cial, a assembléia realizar-se-á em segunda chamada às 15h30min no mesmo

looal referido acima, com qualquer número de presente.
Jaraguá do Sul-St.., 18 de 'dezembro de 2012.

SERGIO LUIS,FERRARI
PRESIDENTE

,.
.

OUUClvítíma
Um homem de 49 anos de idade foi preso em

flagrante por tentar abusar sexualmente de uma
menina de 11 anos, em Guaramirim, as 15h de
ontem. Ele trabalhava na casa da vítima, em Ba

nanal do Sul, e teria agarrado a criança no mo

mento em que os pais saíram de casa. Ela conse

guiu gritar por socorro e fugiu para a casa da avó,
que acionou a PolíciaMilitar. O acusado foi leva
do para o Presídio Regional de Jaraguá do Sul e vai
responder por importunação e atos libidinosos.

Antônio Marcos de Souza, de 38 anos, foi se

pultado na tarde deste domingo, no Cemitério

Bom Jesus, em Iaraguá do Sul. Ele dirigia um

Palio que bateu num Del Rey estacionado, por
volta das 20h de sábado, no bairro Santa Luzia.

Depois da colisão, o veículo ainda capotou e

atingiu um poste da Celesc e o muro de uma re
sidência. Souza morreu a caminho doHospital.
Ele é a terceira vítima fatal de acidentes de trân

�ito só este mês em Iaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
,

PREVIA - LAP/LAI

Olho Vital Indústria e Comércio de

Confecções Ltda torna público que requereu
à Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente

(FUJAMA) a Licença Ambiental Prévia
(LAP/LAI), para atividade de Confecção de

Peças do Vestuário, exceto roupas íntimas,
localizado na Rua Erich Aben, S/N no

bairro Vila Lenzi, Jaraguá do Sul.

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGuA 00 SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZtEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo presente edital, que LUIZ PIAZ, CI n°

1.134.024-SESP/SC, CPF nO 248.385.279-34, industriário e sua esposa DORLY PIAZt CI nO

2.442.599-0-SESP/SC, CPF nO 623.153.409-00, costureira, brasileiros, casados pelo regime da
Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domíciliados na
Rua Ano Bom nO 650, em Corupá-SC; requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766n9, o

'REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 94-Pedro Attamir Hoffmann, bai.rro Ano
Bom, perímetro urbano do município de Corupá-SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo
Município de Corupá/SC, conforme Certidão nO 132/2011, expedida em 08/11/2011 e revalidada
em 06/06/2012, assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Franklin de

Oliveira, CREA nO 24869-3, ART nO 4194643-6. O desmembramento é de caráter residencial,
possui a área total de 4.053,08m2, sendo constituído de 2 (duas) parcelas e remanescente.

.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados
da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, nO 414,
centro, Jaraguá do SuIlSC.

JARAGuA 9.0 SUL, 12 de D�O de 2012.

A OFIC1ALA'}� L,..... .o-� \t'> ":;';ivV/\ \

ESTADO DE SANTA CATMINA I PODER JUD ICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/lu Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC - E-mail:

jaragua.civeI2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Ezequiel Schlemper
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n" 036.11.003058-9

Exequente: Luciane Mariza Serafin
Executado: Gilmara Giana da Costa

Citando(a)(s): Gilmara Giana da Costa, brasileiroía), natural de Jaraguâ do Sul-Se, Solteira, Auxiliar
de Escritório, nascida em 06/06/1987, RG 53661753/SC, Cl'F 056.072.629-52, pai Gilmar da CoSt3, mãe
Marilise Maria da Costa, Rua Julio Tissi, 933, Nereu Ramos - Jaraguá do Sul-Se. Valor do Débito: RS
26.390,28. Data do Cálculo: 10/03/201 l. Por intermédio do presente, a(s) pcssoa(s) acima
identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fíca(m) cicmets) de que, neste Juízo de

Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CrrADA(S) para, cm 3 (três) dias,
contados do transcurso do prazo deste edital, efetuanem) o pagamento do principal, acessórios,
honorários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo () pagamento, proceder-se-é à penhora de

bens do executado, O executado poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15

(quinze) dias, a contar do término do prazo da citação. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1

vezíes), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 21 de novembro de 2012.

EDITAL

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADODE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201-JARAGUADOSUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

309 - CENIRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-400 Cedente:WX COMERCIO INTERNACIO

NALLIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 644 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.618,65
- Data para pagamento: 21/12/2012- Valor total a pagarR$1.691,90Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.618,65 - Juros: R$ 5,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 231866/2012 Sacado: INDUS1RIAS QUIMICAS RMINAS Endereço: RUA BARAO

DO RIO BRANCO, 309 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-400 Cedente: ROLD COM

PRESSOR COMERCIO E BAZAR lIDAME Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 291 - Motivo: falta

de pagamentoValor: R$1.229,18 - Data para pagamento: 21/12/2012-Valor total apagar R$1.301,13

Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.229,18 - Juros: R$ 4,09 Emolumentos: R$ 11,60 - Publica

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

Apontamento: 231777/2012 Sacado: JACKSON SACZUC FARIA Endereço: RUA INGO BLUNK, 255
- ESIRADA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-368 Cedente: OFICINA MEC. BAUMANN

lIDAME Sacador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 1024-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 238,59
- Data para pagamento: 21/12/2012- Valor total a pagar R$315,89 Descrição dos valores: Valor do

título: R$ 238,59 - Juros: R$ 2,38 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 231724/2012 Sacado: JOSE CARlDS GIORDANI Endereço: RJOAO PLANINCHECK

407 - NOVA BRASIl1A - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-220 Cedente: BVFlNANCEIRAS/A CF!

Sacador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 197000899 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.139,76 - Data

para pagamento: 21/12/2012-Valor total a pagar R$3.553,55 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 3.139,76 - Juros: R$ 341,18 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 231344/2012 Sacado: JOSE KATRUCHA Endereço: RUAClARASCHREINERVERBI
NEN, 152 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-357Cedente: lNFRASUL - INFRAFSI'RUTIJRAE EMPRE

ENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0177885023 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
185,33 - Dàta para pagamento: 21/12/2012-Valor total a pagarR$261,48Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 185,33 - Juros: R$l,23 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 232068/2012 Sacado: JOSE RAMOS BOEGERSHAUSEN Endereço: FSrRADA PE

DRA DEAMOIAR SN - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BANCO PAUUSfA S/A Sacador:
- Espécie: CBI - NJTitulo: 50-16675/08 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.080,22 - Data para

pagamento: 21/12/2012- Valor total a pagar R$1.835,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$

1.080,22 - Juros: R$ 620,04 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 35,60
- Diligência: R$ 65,02

Apontamento: 231706/2012 Sacado: JOSESOBRINHODEllMAME Endereço: RUABARAODO RIO

BRANCO 320 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Cedente: lTACA COMERCIO DE EQUIPAMEN
TOS lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 019680-001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
483,33 - Data para pagamento: 21/12/2012-Valor total a pagarR$552,31 Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 483,33 - Juros: R$1,12 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 231799/2012 Sacado: KIKO LDCADORA DE MAO DE OBRA lIDA Endereço: RUA
DACOABE S/N - TRESRIOSDO NORTE - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89255-055Cedente: COMERCIAL

SANTO ANTONIO lIDA - EPP Sacador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 61055B - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 690,00 - Data para pagamento: 21/12/2012-Valor total a pagar R$777,46Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 690,00 - Juros: R$ 1,61 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 231358/2012 Sacado: LAURFANO COMERCIO DE ElEIRONICOS LIDAME Ende

reço: RUAGOlAS 301APTO 101 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-310 Cedente: PODER IMOVEIS

lIDAME Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0000015498 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
800,00 - Data para pagamento: 21/12/2012-Valor total a pagarR$875,59Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 800,00 - Juros: R$ 7,73 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 231725/2012 Sacado: LEANDRO BATISTA PEREIRA Endereço: RUAAMNDUS REN

GEL475 CASA - laraguã do Sul-SC - CEP: 89261-520 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CF! Sacador:
- Espécie: CBI - N° Titulo: 251006012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.525,01 - Data para

pagamento: 21/12/2012- Valor total a pagar R$2.023,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$

1.525,01 - Juros: R$ 418,36 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 22,45

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROI'ESTO

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

responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, parapagamento no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os

motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROI'ESID:

Apontamento: 231938/2012 Sacado: ADEMIR MOLDN MOVEIS lIDA Endereço: RUAWAlDEMAR RAU 99 - JA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-260 Cedente: BEU.. -INDUSTRIA DO MOBlIlARIO PlASTICOS lIDA ME Saca

dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: NF 1346/04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 480,00 - Data para pagamento:
21/12/2012-Valor total apagarR$556,85Descrição dos valores: Valor do título: R$ 480,00 - Juros: R$I,12 Emolumentos:

R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 231775/2012 Sacado:ADRIELSILVADASILVEIRAMANUT Endereço: RUAAFFONSONICOWZZI 1617

MOD INCUBACAO 02 - RAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-300 Cedente:wr COMERCIO DE FERRAM lIDA

.EPP Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 8096-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$163,99 - Data para pagamento:
21/12/2012-Valor total a pagarR$240,43Descrição dosvalores: Valor do título: R$163,99 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos:

R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 231828/2012 Sacado: AIlSSON FRANCO DA SILVA Endereço: RAFONSO NICOWZZI 2613 - VIIA

RAU - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-300 Cedente: BVFlNANCEIRA SAGREDITO FINANCIAMENTO E INVES

TIMEN1D Sacador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 197000689/280412352 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.695,15
- Data para pagamento: 21/12/2012-Valor total a pagarR$6.746,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.695,15
- Juros: R$ 975,76 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 231950/2012 Sacado: CARINE CANESCHI NAVES Endereço: RUA ERWINO MENEGOTTI1874 - Ja

raguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Cedente: NORMAll MARIA CREPAlDI ME Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo:

000.317 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 273,00 - Dataparapagamento:21/12/2012-Valor totala pagarR$351,55

Descrição dos valores: Valor do título: R$ 273,00 - Juros: R$ 2,82 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 231013/2012 Sacado: DIEGO FUZZI Endereço: PADREALUlZIO BOENG 487 - RIO CERRO - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89260-222 Cedente: AUTO MECANICA BURGES lIDA EPP Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:

15821- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 469,21 - Data para pagamento: 21/12/2012-Valor total a pagarR$55O,41
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 469,21 - Juros: R$ 2,34 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 231576/2012 Sacado: EDITORA DIARIO DO VALE lIDA Endereço: RUA LDURENCO KANZLER 832
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-240 Cedente: JORNAIS TRP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M Sacador -

Espécie:DMI - N°Titulo: 38 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.810,00 - Data para pagamento: 21/12/2012-Valor
total a pagar R$6.900,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.810,00 - Juros: R$ 13,62 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 231726/2012 Sacado: EUANEAPARECIDADOS SANTOS Endereço: RUA JOSE 1HEODORO RIBEIRO,
4262 - ITHADAFIGUErnA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Cedente: BVFINANCEIRAS/ACFI Sacador: - Espécie:
CBI - N° Titulo: 750110984 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.673,22 - Data para pagamento: 21/12/2012- Valor

total a pagarR$3.064,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.673,22 - Juros: R$ 318,11 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 231953/2012 Sacado: GF INDUSTRIA DE PlASTICOS LIDA Endereço: CARlDS HARDT 1120 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-580 Cedente: INTERPOLYMERS - COMERCIAL IMPORTADORA E Sacador: - Espécie:
DMI - N" Titulo: 1350/3R - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.883,69 - Data para pagamento: 21/12/2012- Valor

total a pagar R$3.973,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.883,69 - Juros: R$ 14,24 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 231863/2012 Sacado: INDUS1RIAS QUIMICAS RMINAS Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO,

Apontamento: 231450/2012 Sacado: MARIA DORIlDAWarnOBA Endereço: RUA ERMELINA

TRENI1NI MENEL 110 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-827 Cedente: lNFRASUL - INFRAFSI'RU-

11JRAEEMPREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0201957011-Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 188,10 - Data para pagamento: 21/12/2012-Valor total a pagarR$283, 14 Descrição
dos valores: Valor do título: R$188,10 - Juros: R$1,25 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 231707/2012 Sacado: MARIOZAN EVANGEUSfA GONCALVES Endereço: RUA

CORONEL PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-200 Cedente: SOL

MAIOR COMERCIO DE INSIRUMENTOS MUSICAIS lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:

9953179251- Motivo: falta de pagamentoValor: R$283,69 - Data parapagamento: 21/12/2012-Valor
total apagarR$378,89Descrição dos valores: Valor do título: R$ 283,69 - Juros: R$ 0,66Emolumentos:

R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 231852/2012 Sacado: MCV COM E INSf ELEIR lIDA Endereço: RUA ERICHMIE

LKE 80 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-350 Cedente: FIGUErnA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE

MEIAlS IlDA-E Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 21884/01-0 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 372,47 - Data para pagamento: 21/12/2012- Valor total a pagar R$441,19 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 372,47 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 231346/2012 Sacado: NEURI JOAO LENZ Endereço: RUAClARA SCHREINERVER

BIENE 137 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-357 Cedente: lNFRASUL - INFRAESTRUTIJRA E EM

PREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 01800621023 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$185,16 - Data para pagamento: 21/12/2012-Valor total a pagar R$261,31 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$185,16 - Juros: R$I,23 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 231924/2012 Sacado: PEDRO PAUlD DE SOUZA BASTOS Endereço: ANTON FRE

RICHS,965 - VIIA RAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-290 Cedente: N R OFICINA IAT PINT

COM PECAS Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 733/B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.097,84 - Data para pagamento: 21/12/2012- Valor total a pagar R$1.l81,25 Descrição dos valores:
Valor do título:R$1.097,84 - Juros: R$ 7,68 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 231868/2012 Sacado: RAFAElA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: PEDRO GON

ZAGA 345 - VIIANOVA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-320 Cedente:WXCOMERCIO INfERNA

CIONALlIDA Sacador: - Espécie: DM1-N'Titulo: 654 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 572,48
- Data para pagamento: 21/12/2012- Valor total a pagar R$637,55 Descrição dos valores: Valor do

título: R$ 572,48 - Juros: R$l,9O Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 5,27
-----\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 231772/2012 Sacado: ROMULO FABIO NIENKOTTER Endereço: RUAEXP EWAlDO

SCHWARZ 320 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-810Cedente: FINO PISO COMERCIODE PISOS

lIDAME Sacador: - Espécíe: DMI - N'Titulo: 191006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.500,00
- Data para pagamento: 21/12/2012-Valor total a pagar R$1.582,36 Descrição dos valores: Valor do

título: R$ 1.500,00 - Juros: R$ 3,50 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na
data de 18/12/2012.

Iaraguã do Sul (SC), 18 de dezembro de 2012.

ManoelGustavo Griesbach - Tabelião Substituto - Total de títulos publicados: 25
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pruneiro campeao
Equipe de Schroeder bateu por 4 a 3 o Couve

Flor, de Guaramírim, empartida emocionante
.

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

APrimeira edição da Iara
guá Oodles' Cup encerrou

no sábado, dia 15, consagran
do a equipe Vem Quem Qué, de
Schroeder. Na final realizada no

GT Society, venceram os gua
ramirenses do Couve-Flor por
4 a 3, em partida onde sobrou

emoção.
O Vem Quem Qué esteve

por três vezes na frente do pla
car, mas viu um valente Cou
ve-Flor buscar o empate nas

três ocasiões. O título acabou

sendo definido num lance for

tuito, um gol contra. "Não con

seguimos repetir as boas atua

ções das quartas e da semifinal.
Mas agradecemos a todos os

atletas e torcedores pela grande
participação no campeonato",
enfatizou o dirigente Fabiano

Oliveira, do Couve-Flor.
"Antes da partida pedi para

os atletas jogarem e correrem

até o último minuto. Foi uma

conquista na raça. Temos certe
za que nosso empenho deixou
vários times fortes pelo cami

nho", festejou o técnico e capi
tão campeão Jorge da Silva.

Com o resultado, os bolei
ros doVem Quem Qué foram os

melhores entre 29 equipes que
iniciaram a disputa, levando

para casa uma premiação de R$
5 mil em dinheiro, além de tro
féumedalhas. Também tiveram
tiveram a defesamenos vazada.

O Couve-Flor faturou R$ 2

mil, além de troféu medalhas.
Na terceira colocação ficou a

Denan/Golden Financiamen

tos, premiada com R$ 1 mil.

Quarto colocado, o Baga FC
teve o artilheiro do campeona
to, Fabiano Vidal, o Mico.

Confira os gols e os

melhores momentos

da decisão no

www.ocponline.com.br.

DIVULGAÇÃO

CAMPEÕES Na base da raça, Vem Quem Qué conquistou o título e o prêmio

Lip Norte de Basquete

Menegotti Metalúrgicas évice-campeã
E não deu para a Menegot

ti Metalúrgicas/H Bordados na

decisão do 7° Campeonato Ci
tadino de Joinville. Os coman
dados de Paxá Stange até vence
ram o segundo jogo do playoff
decisivo, forçado a realização
de uma partida de desempate,
mas acabaram superados pelo
Romaço Rolamentos.

"

Na segunda partida, reali
zada no sábado, dia 15, os ja-

raguaenses marcaram 77 a 68

na equipe de Joinville. A parti
da foi disputada na preliminar
de Joinville e Uberlândia, pelo
Novo Basquete Brasil (NBB). O
resultado forçou a realização
de um terceiro jogo, que acon

teceu na tarde de domingo, dia
16, no ginásio da Tupy. Desta
vez foram os joinvilenses que
se deram melhor, marcando
67 a 64 e comemorando o tí-

tulo da competição promovida
pela Liga Norte de Basquete
(LNB)."Foi uma partida equili
brada, com as equipes se alter
nando na liderança. Impossível
apontar um motivo para a der
rota. Ela foi consequência de
lances do jogo", analisou Stan

ge. A campanha dos jaraguaen
ses foi construída em nove vitó
rias e três derrotas, todas para o
campeão Romaço.

.. . � , .. �.. .. , ;...... .

Copa Norte
Dirigente do futebol
amador de Jaraguá do Sul
recebeu uma ligação de
reprensentantes da Liga
Joinvilense de Futebol,
perguntando quem
seriam os representantes
da cidade na Copa Norte.
Realmente esta é uma

pergunta interessante. Para
mim seriam Flamengo B e

Barrabaxo, campeão e vice
da SegundaDivisão.

I
fi

Henrique Porto
avanteesportes@gmail.com

Se fossem •••

Bonito ver a praça lotada para comemorar o título mundial do
Corinthians. Triste ver João Marcatto, Arena Jaraguá e Botafogo
vazios namaioria dos jogos. O que falta para a nossa população
levantar as bandeiras dos times da cidade e dedicar o mesmo
amor que dispendem para equipes de longe daqui?Acreditem:
apenas 10% deste sentimento já seria o suficiente para fazer
uma grande diferença em favor dos nosso clubes!

Mérito Leão
o Jaraguá deumais um
importante passo dentro de
seu planejamento a longo
prazo e lançou o projeto da
arquibancada para o estádio
do Botafogo. Certamente
traráum conforto que hoje
não existe e irá influenciar o

público. Sei demuita gente
que não frequenta os jogos
por falta de estrutura, o que
devemudar em breve.

Demorou um pouco
neste ano,mas amanhã
acontece a entrega da
Comenda doMérito

Desportivo Jaraguaense,
promovidapelo Conselho
Municipal de Desportos. Os
homenageados da vez são
o professorCaglioni,Adolfo
Mafud e aUnimed, todos
com inteira justiça. O evento

acontece naPedraBranca.

Mercenário
o atleta Leco ficou bastante

decepcionado com os gritos
de 'Mercenárío; que recebeu
durante a final do Campeonato
Catarinense, naArena Jaraguá.
Eu fico do seu lado, afinal ele
deixou Jaraguá do Sul porque a

Malwee Futsal deixou de existir
e não por dinheiro. Enquanto
esteve aqui, sempre deu o
sangue pelo time. É verdade
que o torcedor é passional, mas
não pode ser injusto!

Juventus
IRIANE PORTO IAVANTE!

A1V!ISTOSOS O Juventus segue forte emsua

pré-temporada, visando o Campeonato Catarinense.
O elenco treina diariamente em dois períodos, com
folgas ,:,penas aos domingos. Dois amistosos devem

ser agendados para os próximos dias.
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Canoinhas

T Â
17° 29°

Mafra

TÂ
18° 29°

Joinville

T Â
22° 30°

Jaraguá do Sul
� • Â

21° 30°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Óculos de sol

I r
Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Chapecó
Joaçaba
T Â
19° 34°

Rio do Sul

T Â
170 31 °

Blumenau
T Â
19° 30°

São Miguel
do Oeste

TÂ
22° 32°

AMANHÃ
MíN: 22°C
MÁX: 28°C

Florianópolis
• Â
21°31°

QUINTA
MíN: 22°C
MÁX: 35°C

Semana quente Lages
e instável em se T Â

17° 30°
Namadrugada ocorre chuva Ensolarado Instável Parcialmente

isolada no LitoralNorte. No Nublado

decorrer do dia, sol entre -
nuvens e pancadas isoladas

Nublado Chuvoso Trovoada
de chuva entre a tarde e

Geada

início da noite devido ao Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
calor, Temperatura elevada. Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)

Quarta-feira:Aumento de • 6h Oeste-Noroeste 3km/h 75

nebulosidade com chuva e
• 9h Oeste-Noroeste 5km/h 74

trovoadas a partir damanhã
• 12h Oeste-Noroeste 8km/h 55
• 15h Norte 3km/h 44

14mm

do Oeste ao Sul e nas demais • 18h Leste-Nordeste 11 km/h 51 80%

regiões entre a tarde e noite.
de possibilidade

• 21 h Leste-Nordeste 9km/h 67 de chuva.

esqueça
de tomar
água!

São Joaquim
TÂ
14° 27°

Lagmia
T Â
22° 27°

• -l

SEXTA

MíN: 23°C
MÁX: 35°C

Criciúma
T Â
21 ° 31 °

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 7h23: 1,3m • 5h59: O,9m
• 17h38: 1,4m • 18h01: O,94m

. MINGUANTE 6/12 • Baixamar • Baixamar
·11h: O,2m • Oh31: O,3m

Tábua
• 17h53: O,4m • 9h10: O,4m

NOVA 13/12 das marés Itajaí Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 20/12
• 5h26: trn • 1Oh15: O,5m
·12h43:1m • 15h54: O,6m
• Baixamar • Baixamar

�. CHEIA 28/12
• 8h56: O,3m • 4h19: O,4m
• 21 h54: O,3m i'12h09: O,4m
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