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Legislativo

Câmara faz-hoje
a última sessão
ordinária do ano

Encontro também marca o final dos trabalhos dos vereadores

durante o atual mandato ..No balanço, entre 2009 até 2012

passaram pela avaliação dos parlamentares 1,4 mil projetos.
Página4

Morte na SC-474
WILLIAM FRITZKE/ESPECIALlOCP ON UNE

--

o Prisma, dirigido pela professora JosyVegini Hugen, de.26 anos, teria
invadido,:, pista contrária. O veículo coüdiu de frente com um caminhão

no trecho entre São João de Itaperiu e�';I�1��l�!�, j �,IIII!!;

VENDAS

47305&35J9

Pediu para sair

Prefeita Cecília

• Konell renuncia
Prefeita encaminhou ontem
à Câmara deVereadores o

pedido de renúncia do cargo.
Na justificativa, ela alega que
precisa cuidar da saúde. O vice
lrineu Pasold assume o cargo
até dia Iode janeiro. Página 5

. Mercado
PÓS.grad� da

Catóüca SC oferece

14 diferentes cursos.

Lourival Karsten

Página 2

'PROMOÇÃO

B

Monsot

Pena,lizado

Servidor público
•

pega CInco anos
Ex-fiscal tributarista da
Prefeitura de Jaraguá do Sul,
Mauro Roberto Piccinini, foi
condenado pelo crime de

corrupção e vai cumprir pena
no semiaberto. Página 6

sAo 4 MODELOS PARA você COLECIONAR NOS POSTOS I E

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

25 LITROS GASOLINA SHELL. V·POWER + R$ 14,90 = 1 BATMÓVEL
,
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Bicicletas
No país, o consumo de bicicletas
está aumentando. Trata-se de um
veículo dos mais adequados mesmo
em cidades relativamente pouco
planas como é a nossa.

Por aqui, um rápido inventário
nos bicicletários das empresas
mostra que a realidade é outra.
Uma questão central é que não
dá para deixar uma bicicleta sem
estar acorrentada estacionada
em lugar nenhum e não existem
estacionamentos para bicicletas
nem nos órgãos públicos. Assim,
ficamuito difícil convencer alguém
a utilizá-la em seus deslocamentos.
Com a opção das bicicletas
elétricas, mesmo para quem não
deseja fazer nenhuma força,
é uma opção. Considere o passe de
ônibus a R$ 3,multiplicado por ida
e volta, 20. dias-por mês significa um
gasto de R$ 120. E, ainda poderá
utilizar estemeio de transporte

I ii .' sem custa nos finais de semana ..

No nosso trânsito, o tempo de
desiocamento de bicicleta é menor

., que indo de ônibus.

'Completa hoje 13 anos de
.'atividades esta empresa facada
no mercado de máquinas e

I. ': componentes .. Conquistou pos�ção
consolidada no mercado regional.

A formação de um profissional de
sucesso não termina nunca e não

. pode se limitar aos conhecimentos
adquiridos de forma empírica.
Afinal, os erros custam caro e é

preferível conhecer as experiências
. dos outros e tentar outros
caminhos. O programa de pós
graduação da Católica SC oferece
14 diferentes cursos, focados em
áreas específicas de formação
especializada.Vale a pena conhecer
as diferentes opções.Você vai
encontrar o que deseja.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Veículos

Estudo conduzido pelo Sin

.

dipeças revela 'que o custo

de produção no Brasil é de 58%
do preço final do carro.Amédia
mundial é de 79% e nos EUA

chegaa91%.
Na audiência pública da Co

missão deAssuntos Econômicos
'"

do Senado, o sindicato dos fabri-
cantes de autopeças revelou que
amargem de lucro no Brasil é de
10% contra uma média mundial
de 5%. Os EUA se destacam com

margem de 3%. Sempre lem-

brando que o governo está rea

lizando constantes negociações
com as montadoras paramanter
a redução do IPI.

Para esta audiência pública
também estava convidada aAs

sociação Nacional de Fabrican
tes de Veículos Automotores,
que não,enviou representante.

Um exemplo citado durante
a audiência foi o custo do Co

rolIa, que custaUS$16,2milnos
EUA, US$ 21,6mil naArgentina
e US$ 28,6mil no Brasil.

resente
AWeg distribuiu mais de 15 mil cestas de Natal para os

colaboradores de Jaraguá do Sul. O tradicional brinde

valoriza o trabalho dos funcionários durante o ano.

Gasto recorde
Os brasileiros continuam viajando como nunca, mesmo com
o dólarmais alto. No mês de novembro gastaram no exterior

US$I,8 bilhão, segundo as contas oficiais. No acumulado do
ano do valor já chega a US$ 20,244 bilhões. Como se sabe, este

gasto émuito maior. O brasileiro descobriu o mundo e para

quem está acostumado com os preços locais, namaioria dos

países estão baratos. Não nos faltam atrações no país, mas os
brasileiros estão se acostumando com um outro padrão
de hotelaria e de serviços. Provavelmente, em nosso país
os serviços ao turista terão de melhorarmuito. Santa
Catarina está liderando esta transformação.

Brasil novo
Quando nasceu, há 23

anos, a Radio Brasil Novo
desbravava um mercado

praticamente inexistente
na região. Foi uma longa
caminhada para obter o
reconhecimento de que
desfruta nos dias de hoje.

Eletropoll
Atuando em 'um mercado
bem específico, alcança hoje
13 anos de atividades.

MEGA DUPLA SENA
SORTEIO N° 1134
PRIMEIRO SORTEIO

QUINA 04 - 07 -13 - 36 - 41 - 49

SORTEIO N° 3067 SEGUNDO SORTEIO

10 - 23 - 48 - 63 - 74 01 - 03 - 05 - 12 - 28 - 33
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.�.���.� ???'�<l(o ?�J�º.���.�9.:?.9.�.?. ..

.!� ?P.?9.0(o. ..1..�:.P..�.�.��.13..�.<?:.�9}..? ..

.ç.Y..I:l �.:.?99?).?. P�.�.�M!3.ª.9:..?.91..?...... .

.1:l.º.�.�.�� � .. .Q?ª.��!.o 1..�.:P..1!!.�.1!!.M.I.3ªQ:.?º}..? ..

.��.I.l.�� ! :.Q?ª.?<yo 1..�:.p.1!!.�.1!!.MI.3.ªQ:.?º}..? .

AÇÕES PETR4 20,93 ''1' 3,77%
VALE5 40,51 .. -1,20%
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POUPANÇA 20.DEZEMBRO.20120,4134

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT '�I� 1,32%
OURO ... -0,04%

US$ 113,240
US$ 1669,230

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR .
...........................................................................................................................................................................................
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BR-101Sul
Ontem a Federação das Indústrias de Santa
Catarina (Fiesc) apresentou um estudo
inédito que mostra o quanto custa para a

região Sul de Santa Catarina o atraso na

duplicação da BR-101 no seu trecho Sul, que
provavelmente ainda levará cinco anos para
estar completamente concluída. O estudo foi
realizado pela Unisul.

.

Peseados
O Brasil, apesar de ter um dos maiores litorais
domundo, ocupa apenas a 23a posição no
ranking da produção de pescados e gasta US$
1,2 bilhão ao ano com as importações, apesar
de ter um consumo per capitamuito baixo.

'

Nosso consumo está em 9,8 quilos de peixe/
ano, enquanto o mínimo recomendado pelo
Fundo das Nações Unidas para aAgricultura
eAlimentação (FAO) é de um consumo de

12,5 quilos/ano. Santa Catarina tem potencial
e tecnologia para expandirmuito a produção
de pescado através da aquicultura e, desta

forma, substituir gradativamente a atividade

extrativista, que é a pesca no mar.

Contas externas
O saldo das transações correntes, até
novembro, acumula um déficit de US$ 45,819
bilhões. Esta conta considera as compras
e vendas de mercadoria e serviços do 'país
com outros países. Apesar do saldo da

balança comercial ainda estar positivo, a
sua queda ajudou a desequilibrar esta conta
que também inclui os gastos dos turistas
brasileirós no exterior.

\ Síntese anual da

agricultura
Produzido pela Epagri/Cepa, o estudo
detalha os dados da produção agropecuária
de Santa Catarina, o que já está sendo
realizado há 33 anos. Trata-se de um

documento importante que permite orientar
ações para o setor, facadas nas deficiências
nllO hf'-:lr-:lrn o"lrirlontoc nA roclllt-:lrlA rlA co+rvr

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ecponltne.com..br QUINTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE' 2012 131 OPINIAo

it i I

Apoío que não pode faltar
,

/\ mobilização do Corpo de BombeirosVoluntários de
I\schroeder em montar a estrutura naquela cidade é

digna de elogios.'Em pouco tempo, a entidade conse

guiu reçursos para a compra de um caminhão, que será

adaptado para atender as ocorrências. Também teve

parceria com aPrefeitura na ajuda parauma sede provi
sória. Além disso, trabalha com a formação da primeira
turma de socorristas.

A instituição dos bombeiros tem uma grande im
portânoia social na região. Com a montagem da uni
dade em Schroeder, todas as cidades da micro região
do Vale do Itapocu terão o privilégio de contar com a

'" " .

, "

onso de Vista
Cristiano Mabfud Watzko,

escritor

pio. Para que essa unidade seja estruturada com equipa
mentos e profissionais de alto gabarito, deve contar per
manentemente com o apoio dos moradores, entidades,
empresas e Poder Público.

Devido ao crescimento demográfico da região, com
Schroeder sendo um dos municípios que tiveram uma

das maiores expansões populacionais no Estado, a ins
talação dessa unidade também reflete a necessidade

urgente da região estar preparada para garantir esse

atendimento de segurança com agilidade. Pelo que se

conhece do perfil solidário de Schroeder, não faltará

apoio à nova corporação de BombeirosVoluntários.

Pelo que se conhece do perrll solidário
de Scbroeder, não faltar. apoio à nova

corporação de Bombeiros Voluntários.

prestação desse importante serviço para odesenvolvi
menta da comunidade.

Em Schroeder; essa corporação se faz aindamaísim

portante quando está para sair do papel a duplicação da
BR-280, que terá o contorno passando dentro domunicí-

Momento de Reflexão III!

No último domingo, celebra
mos o 3° domingo de Ad

vento, e hoje quero partilhar urna
história que li já faz algum tempo,
com um pequeno toque adicional
daminha parte:

O pequeno José queria muito

comprar um cachorrinho, então foi
a uma "pet shop" (loja de animais)
e perguntou para a balconista: -

Quanto custaum cachorrinho?
- Entre 30 e 50 reais.
O garoto puxou algumas moe

das do bolso de sua calça, e disse:"Só
tenhoR$ 2,50. Porém, ele ficouolhan
do os pequenos filhotes que estavam
num pequeno canil. Vendo que um

eradiferente dos outros, apontoupara
um deles, e perguntou:

- O queé que ele tem?
A balconista explicou ao garoto,

.que o veterinário tinha examinado

e descoberto que aquele cachorri
nho tinhaum problemana junta do
quadril, e por isso, sempre mancaria
e andaria devagar.

O garoto falou: "Eu quero com
prar esse cachorrinho".

A balconista respondeu: "Você
não vai querer comprar esse. Se você
realmente quiser ficar com ele, eu
lhe dou de presente".

Então, o menino querendo ser

justo, falou:
- Eu não quero que você o dê

para mim. Esse cachorrinho vale
tanto quanto qualquer urn dos ou
tros e eu vou pagar tudo. Vou dar

hoje, os R$ 2,50 e a cadamês vou dar
50 centavos até completar o preço
todo. A balconista disse: "Você não

pode querer comprai:" este cachor
rinho. Ele nunca irá pular, correr e
brincar com você como os outros".

Foi neste momento que o pe
queno José abaixou-se e levantou

parte da calça da sua perna es

querda, mostrando que tinha um

protótipo (urna perna mecânica)
na sua perna. E olhando nos olhos
da balconista disse: "Eu também

redacao@ocorreiodopovo.com.br

não corro muito bem e o cachor
rinho vai precisar de alguém que
entenda isso".

Que bela lição, você pode serútil
e importante para alguém, e prin
cipalmente, será para quem menos

espera. Além disso, podemos tirar
de lição da atitude do pequeno
José, que devemos aceitar as pes
soas como elas são, com seus de
feitos e com suas qualidades. A
lição da história acimame faz lem
brar as palavras abaixo:

"Seja como o sol. / Se algum dia
você se sentir desprezado pelas pes
soas, não se aborreça. Se algum dia
você perceber que não valorizam os

seus esforços para melhorar, não fi
queaborrecido, isto só lhe farámal. /
Se algum dia você se sentir rejeitado
e esquecido, deixado em segundo
lugar, não se aborreça, você não será
menor por causa disso. / Se algum
dia as pessoas não notarem abeleza
de tua inteligência e a grandeza da
tua alma, não fique com raiva delas,
você não perderá nada por causa
disso. / Se você se levantar todos os

dias para fazer o bem aos outros, e
mesmo assim ninguém te agrade
cer por isso, não fique aborrecido,
você não iráperder omérito de suas
boas obras. / Se você fez um belo
trabalho e ninguém te parabenizou,
não fique frustrado, seu trabalho
continuará tendo valor. / Se você

renova todos os dias, o seu amor às

pessoas, e elas não são gratas a isto,
não fique triste, pois o Sol também
nasce todos os dias, e amaioria das

pessoas nem repara. O nascer do Sol
é um belo espetáculo,mas amaioria
das pessoas estádormindo e poucos
veem a grandeza que há nisto".

Caros leitores, desejo que cada
um busque ser como o Sol. Seja
um espetáculo, praticando atos de
amor e bondade, ainda que pou
cas pessoas reparem, mas agindo
assim, você terá um sentimento de

paz no seu coração.

Que gente pequena!
Coisa curiosa, as pessoas acreditam seriamente

em bobagens e fazem bico para o que é sério,
científico, comprovado, como, por exemplo, o efeito
da boa educação na vida das crianças. Dia destes, o
calendário marcou a data de 12.12.12, - ah pra quê!

Foi unia corrida às maternidades, mães ban
didas programando para ganhar os filhos na data

mágica. Mágica, que mágica? E que história é essa

de marcar a data para o parto, quem foi o estúpido
que inventou essa moda? Marcar a cesariana para
um determinado dia para comemorar o dia do vovô,
o dia da árvore, da bobagem que for, que rematada
estupidez. Parto tem que ser no dia certo, na hora

certa, salvo, é claro, os casos de emergência. Fora
disso é estupidez pura.

E como é que as pessoas acreditam nessas su

perstições baratas, tipo numerologia, e outros que
tais? Engraçado, acreditam nisso, naquilo, tudo su

perstição, e não acreditam que puxar a rédea dos

filhos, sim, puxar a rédea, dá resultados, produz
crianças saudáveis e adultos mais confiáveis. Ali

ás, a manchete da Folha, que guardei comigo, dizia
assim no tal dia 12.12.12: - Maternidades enfrenta
ram explosão de agendamentos para partos e para a

data tripla, que se repetirá daqui a quase um sécu

lo ... Que barbaridade, que pessoas toscas.
.

E uma psicóloga, eu imagino a qualidade cien

tífica dessa psicóloga, lutou muito para conseguir
marcar vaga para ganhar o filho na tal data mági
ca. O que esperar de umamulher dessas, dita ainda

psicóloga?Ah, esquecia de dizer, ela bateu o pé para
que o parto não apenas fosse no dia 12.12.12 como

também fosse às 12h. Francamente!

Bom, eu já disse que se algum comentarista de te

levisão fechasse a cara e falasse sério sobre o fim do
mundo que estámarcado para acontecer no próximo

dia 21, haveriamultidões de suicidas. Só louco duvida.
Pobres crianças nascidas na "pressa" e na estupidez
das mães e, claro, na omissão dos bermudões, pais...

Manchete
E o que dizer desta manchete, que achei no Es

tadão: - Vaticano nega chegada do fim do mundo;
por enquanto. Ah, que interessante; por enquanto,
é? É esse tipo de crendice, de invencionice de gente
esperta que dana com a vida demilhões de pessqas
ignorantes e que precisam de alguém que pense por
elas e lhes inventem histórias assustadoras. Quehor
ror, que caso de polícia!

\

Outra
E esta outra é também muito boa. Andam suge

rindo na Câmara Federal que a maioridade penal
seja reduzida de 18 para 16 anos. Já disse que sou

contrário, bato o pé, não e não...A redução tem que
ser para 12 anos. Mas aí vem um bloco de beócios a
dizer que os jovens abaixo dos 18 anos não possuem
ainda desenvolvimento mental completo... Se eu

estivesse no rádio agora, daria uma gargalhada. Ah,
anjinhos, são incapazes de pensar no que fazem, é?
Na salinha lá dos fundos da minha delegacia, eu os

amadureço ligeirinho, bah, num piscar do olho...

Falta dizer

Já vou avisar agora, falta muito tempo ainda,
que os emburrados do Natal não aceitem partici
par das festas da família, que fiquem no seu canto.

Em toda festa de família tem um emburrado, um
chato, chata que fecha a cara e estraga o prazer dos
outros. Um depressivo da chateação alheia, que
esse tipo não estrague o Natal ou a passagem de

Ano. Todas as famílias conhecem um tipo desses ...
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Legislativo
,

Ultima sessão
do ano ocorre

hoje à noite
Na pauta entrarão as votações sobre
aumento do IPTU e repasse para entidades

Verônica Lemus

Além de última sessão le

gislativa ordinária do ano,'

hoje também será a derra

deira do mandato legislativo
2009/2012 da Câmara Munici

pal de Iaraguá do Sul. Naúltima

pauta do ano, entram as segun
das votações de projetos apro
vados na sessão de terça-feira,
como o que aumenta o IPTU

para o próximo ano em 6% e

os que concedem subvenções a

entidades do município, como
Associação deAmigos doAutis
ta (AMA) eAssociaçãoAssisten
cial Dos Deficientes Auditivos E

Visuais (Aadav).
A legislatura que se encerra

foi marcada nesses quatro anos

pelo debate de alguns temas

polêmicos. Em 2010 foi aber

ta uma Comissão Especial de
Inquérito (Cei) para investigar
as suspeitas de desvio de ver-

A população queria
ver na Câmara mais

discussões em

torno de projetos
e não discussões

políticas.
� �
c:
c::
/<
o
o
(")
"O

bas da Schützenfest de 2009. O

relatório resultou numa sessão

de julgamento da cassação do

mandato da prefeita Cecília Ko

nell. O processo não foi aprova
do pelos vereadores da situação.

Outra discussão polêmica,
também ocorrida em 2010, foi
sobre o projeto de aumento de

onze para 19 cadeiras no Le

gislativo. Ele acabou não sen

do aprovado depois da pressão
.

de entidades da comunidade.

O vereador Jaime Negherbon
(PMDB) era o presidente da Casa
naquele ano. Para ele, a decisão
demanter o número de cadeiras

foi positiva e é um exemplo do
trabalho legislativo que o vice

prefeito eleito considera bom,
de umamaneira geral. "Também
não houve aumento no número

de assessores'; destacou ele.
Ao avaliar o trabalho legis

lativo'dos últimos quatro anos,

o vereador Ademar Possamai

(DEM) considerou esta uma le

gislatura mais polêmica do que
a anterior, em função da pos
tura adotada pelo Executivo na

.forma de lidar com o Legislati
vo, segundo Possamai, impon
do projetos à Casa.

O democrata citou como

exemplo de polêmicas a discus-
.

são em tomo da compra do Par

que Municipal de Eventos, que
terminou com a aprovação, em ,

2010, da abertura de crédito no

valorR$ 1milhão para aaquisição
do Parque, dando fim a uma ne

gociação que se arrastou por anos

com a Sociedade Assistencial ao

Lavrador doVale do Itapocu (Sal
vita). Na época, Possamai atuava
como líder do governo.

Para Possamai, as discus

sões políticas que marcaram

os quatros anos acabaram cau

sando um desgaste na imagem
das duas instituições - Execu

tivo e Legislativo. "A população
queria ver mais discussões de

projetos e não discussões polí
ticas", disse ele.

EDUARDOMONTECINO

BALANÇO Durante o mandato, os vereadores votaram 1,4 mil projetos de lei

Essa função
soubemos

desempenhar,
nem sempre com o

resultado esperado.

Jean C. Leutprecht
(PC do B)

A decisão de manter

o número de

cadeiras foi positiva
e é um exemplo do

trabalho legislativo.
Jaime Negherbon

(PMDB)

Acho que devemos

ter reuniões duas

vezes por s.emana

para a apreciação
das matérias.

AdemarWinter

(PSDB)

Posição
Avaliaçãopositiva dos trabalhos

O experiente vereadorAde
rnarWinter (PSDB), os últimos

quatro anos foram de um tra

balho legislativo positivo e

que as polêmicas no decorrer

da legislatura fazem parte da

função. Para o tucano, reelei

to para seu sexto mandato na

Câmara, o ponto alto do qua
driênio foi a união entre os

vereadores, ele próprio desta

cando seu bom relacionamen

to com os demais.
Com a experiência que

acumula, Winter avalia que a

velocidade com que os pro-

jetos são analisados pelas co

missões poderia ser acelerada,
sugerindo reuniões duas vezes
por semana para a apreciação
das matérias pelos membros

das comissões.

Quem também considera

positiva a legislatura que se

encerra na noite de hoje é o

vereador Jean Leutprecht (PC
do B). Em seu entendimento,
o trabalho foi em sua maioria

de apontar os problemas e si

tuações do Executivo, sendo

que algumas denúncias ao

Ministério Público tiveram

sequência no Poder Judiciá-
- rio. "Essa função fiscalizatória
nós soubemos desempenhar,
nem sempre com o resultado a

contento dos vereadores ou da

população", disse Leuprecht.
Outro ponto favorável do

ponto de vista do vereador te

ria sido a luta pela transparên
cia ao defender o projeto da

Ficha Limpa e implantando
o Plano Plurianual participa
tivo, e a abertura da Câmara

à participação popular com

audiências públicas e sessões

itinerantes.

I' 1'1;.1 ,I

,Erojetos de Lei OrdináriaBalanço da,
Câmara- • De autoria do Executivo

Apresentados: 1.063

Aprovados: ' 1.008

Rejeitados: : , �4
Retirados: .. , 39

Em trâmite: 2

• Projetos de LeiComplementar
.Apresentados: :.73

Aprovados: , 44

Rejeitados: 18
, Em trâmite: 7

Rejeitado: 4

Dos 1,4mil projetos de lei
ordinária e complementar
� apresentados pelo
Executivo e Legislativo, 1,3
mil foram aprovados. Para
apróxima legislatura, a
missão que fica para os

futuros parlamentares
é resolver a questão do

" projeto do concurso
público. '.

�" .

' H;,'

• De autoria do Legislativo
Apresentados: 328,

Aprovados: 269 .

Rejeitados: , v.. , �.:
13

Retirados: : 2

Em trâmite: , 45
.

• Proposições Parlamentares
Indicações: 2.660

Moções: , ,l 69,

Requerimentos: , .. 198

Pedidos de Informação: .... 39

Emendas: , .. 169
�, li
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Cecília KoneU
reDWlcia ao cargo

,

A prefeita de Iaraguá do
Sul, Cecília Konell (PSD)
encaminhou, ontem à

tarde, ofício à Câmara de
Vereadores informando a

renúncia ao ca�go. Segpndo i

a cliêfe ele ganinete, Pedrá I"

Konell, a justificativa para
a saída é que Cecília possa
cuidar da saúde e aproveitar
para descansar e viajar.
Ainda de acord o,

1;

t1ª
, ,

"'C� 000 00

�mp,
I

com o viêe-pr�feito lrineu
Pasold (PSDB). "Já tínhamos
conversado que ele
assumiria os últimos dias", ,

disse Pedra, Segundo Pasold,
que será empo�sado após
atílthnasessão da Câmara
nesta noite, o que estaria
acertado era que o tucano,
a pedido de Cecília, faria
a transmissão de cargo ao

prefeito eleito Dieter Janssen
(PP) em ,10 de.janeiro, "Mas
como ela (Cecília) vai viajar
e não tem mais direito à

licença de férias, o único
jeito de sair seria a renúncia",
disse Pasold. 1(0 que me
cabe agora é administrar os
últimos dias" basicamente
fazer o trabalho de vice

prefeito", afirmou,

o futuro'
Para o prefeito de Schroeder,
FelipeVoigt (PP), amissão
agora é encerrar o mandato
com tranquilidade. Quanto
ao futuro político, disse
que ainda não sabe. "Vou
deixar as coisas acontecerem

naturalmente", falou. Ele
assegura ql1e vai se dedicar

,

aos negó'tid -faràílía 110
próximo ano.

Nova direção

GUMZ
Contabitidade·
Consultoria Empresarial

Qua', ade
\;"'II::,I"! I

,I,." ,,1,1 o.,

COllhnnçaNilson Antonio • Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Inauguração e

prestação de contas

Oprefeito de Schroeder, Felipe Voigt
(PP), entrega hoje, as 18h30, uma

ambulância para a Secretaria de Saúde e

Um microônibus para atender as escolas.
Além disso, inaugura a ampliação e refor
ma do Posto de Saúde do Centro.

A.f3 obras no posto de saúde foram
motivo de polêmica, Inclusive com um

pedido na Câmara deVereadores para in
vestigar possíveis irregularidades na obra
de execução, feitas pelo vereador Valmor
Heins Stricker (PMDB). Mas, na última

segunda - feira, o processo foi arquivado.
Agora, a obra concluída será entregue
para a população. Ao total foram investi-

.

dos cerca de R$ 793mil. Desses R$ 400mil
vieram do Governo do Estado.

Entre os veículos que serão entregues
hoje, a ambulância tem contribuição do

governo estadual. O município pagou
cerca de R$ 42 mil do total de R$ 129,9
mil. Já o microônibus veio com recursos

www.glln1z.colTl.brgllmz@gI1f11z.com.br

(47)3371-4747 UMA I'tlRCflllll OUf nA tERHI. Desde 1978

do Governo Federal, através do Programa
Caminho da Escola. O objetivo é renovar

a frota de veículos escolares para garantir
acesso à rede pública de ensino aos alu
nos residentes em áreas rurais.

O evento vai servir também paraVoigt
fazer a prestação de contas dos oito, anos

que ficou à frente da administraçãomuni
cipal. A pavimentação será um dos pontos
que o prefeito deve abordar. Foram mais
de 9,5 quilômetros de asfalto nos últimos
anos. A.f3 principais ruas que receberam as

obras foram a avenida Marechal Castelo
Branco, a 3 de Outubro e a Duas'Mamas..

Juntas somammais de sete quilômetros de
asfaltamento.

Na pavimentação, foram investidos
mais de R$ 6,5milhões. "Grande parte dos
recursos veio de emendas parlamentares.
Cerca de R$ 2,5 milhões é a contrapartida
do município", explicou. O evento será a

última inauguração do atual prefeito.

LÚCIO SASSI

Reivindicações ao futuro prefeito
Ontem, o prefeito eleito Dieter Janssen participou do encerramento de fim de
ano dos usuários dos serviços do Centro deAtenção Psicossocial II (Caps Il). No
local são atendidas cerca de 400 pessoas.A coordenação da unidade aproveitou a
presença de Dieterpara entregaruma carta contendo reivindicações.

Empresa genuinamente CA't�RINENSE atua há 20,anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a RVIDORES PUBLICOS

ISem consulta ao Spe/SERASA
.

,;Créditos Com excelentes taxas
.;Sem cobrança de seguro e tarifas

- Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região DeOlais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480508
OpçãÇlw 1 - Créditp Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta (tas 8hoo.",!" 17hOb
00

o

' , , ,

.

.�. l (., t f , "r I, ,I

IPTU
Na sessão de terça-feira, os
vereadores aprovaram em

primeira votação o projeto de
Lei Complementar 17/2012 que
estabelece os valores venais do
IPTU. Votaram contra o vereador
Jaime Negherbon (PMDB) e
AdernarWinter (PSDB).

Desconto
Quanto à proposta de desconto para
os contribuintes adimplentes do IPTU
até 31 de dezembro, os vereadores
aprovaram por unanimidade o

abatimento de 12%. Hoje os dois

projetos vão para segunda votação.

Secretários
de Schroeder
o prefeito eleito de Schroeder, Osvaldo
Iurck (PSDB), disse que vai anunciar
hoje à tarde parte do secretariado para
a nova gestão. O tucano afirmou que
depois de janeiro ele vai analisar
como está a estrutura da Prefeitura.
"Não quero atropelar as coisas
e tomar decisões sem conhecer .

a realidade", afirmou. Dentre as

definições certas para hoje estão as

secretarias de Educação e Saúde, que
são serviços essenciais.

SaídadoPDT
O vereador de Guararnirim Caubi dos
Santos Pinheiro saiu do PDT. O ato·

de desfiliação do partido aconteceu

ontem à tarde no Cartório Eleitoral do

município. Segundo o parlamentar,
foram várias situações, não detalhadas,
que forçaram Pinheiro a tomar a

decisão. Ele disse que não vai se filiar a
nenhum outro partido por enquanto.

EnCun, O rmal
de mandato
No material divulgado pela Câmara
de Vereadores com a prestação
de contas da Casa nos últimos

quatro anos constam números
interessantes. O Executivo, que
realiza as obras, apresentou 1.063

projetos de Lei Ordinária. Já o
Legislativo, que cria leis, teve 328
projetos, mas fez 2.660 indicações,
que só acontecem com a boa

.

vontade da adrn��tfaç;ãÇ>_municipal.
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Parceria garante espaço de lazer
Mobilização da
comunidade ajudou
na instalação de uma
academia ao ar livre

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

"
I'

São dois anos de luta e on

tem o resultado apareceu.
Desde 2010, moradores do
bairro Barra do Rio Cerro se

mobilizaram para ver na re

gião uma academia para exer

cícios físicos ao ar livre numa

área que antes estava ociosa.
A Associação de Moradores
do Bairro Barra do Rio Cerro
se uniu e formalizou o pedido
à Fundação Municipal de Es

portes (FME) privilegiar o local
com a instalação dos equipa
mentos. Em contrapartida, a

comunidade se dispôs a ajudar
a construir a base para receber
a academia.

"Todos os moradores ajuda
ram a puxar o cimento e fazer
com que a obra saísse", expli
cou o presidente daAssociação,
Carlos Henrique Nilsen. Segun- Estrut,uras
da-feira de manhã os seis equí- O presidente da Fundação
pamentos foram instalados. Municipal do Esporte (FME) ,

Agora, o pedido é para que a Jefferson Luis de Oliveira, disse
Prefeitura disponibilize lixeiras que para 2013 estão encaminha

para manter o espaço limpo. das a instalação de mais quatro
Mas Nilsen diz que comercían- academias ao ar livre na cidade.
tes também podem ajudar a Ele informou que esse ano
entidade na compra de bancos foram instaladas dez unidades

para melhorar o conforto dos e que as solicitações partiram
usuários. das comunidades, num investi-

Um painel explicativo com menta de R$100mil. liasmora
dicas de alongamentos e ins- dores só precisam fazer o piso",
truções de cada objeto foi ins- lembrou Oliveira. Ele alerta
talado no local. "É muito diver- que, depois de pronta, os equi
tido fazer os exercícios aqui", pamentos devem ser cuidados
falou Gabriele Ramos dos San- pela própria a comunidade.

Caso Piccinini

Ex-fiscal é condenado

pelo crime de corrupção
O ex-fiscal tributarista da

Prefeitura de Iaraguá do Sul,
Mauro Roberto Piccinini, foi
condenado pelo crime de cor

rupção a cinco anos de deten

ção em regime semiaberto e

pagamento de multa, além da

perda do cargo. Ele foi preso
no dia 29 de agosto, acusado de
cobrar propina de proprietários
de imobiliárias da cidade para
evitar a aplicação de multas em
tributos municipais. Ele não'

poderá recorrer da decisão em

liberdade e permanece no Pre-

sídio Regional de Iaraguã do Sul.
Com a pronúncia da senten

ça nesta quarta-feira, Piccinini
f'

poderá pedir até cinco saídas

temporárias de sete dias cada. Se
ele conseguir um emprego fixo e

comprovar determinadas exigên
cias da Justiça, também poderá
ser liberado durante o dia. No

regime semiaberto, o detento é

obrigado a dormir no Presídio ou
em Casa Albergue, estrutura não
disponível em Iaraguá do Sul. Pie
cinini foi exonerado do cargo no
mesmo dia em que foi preso.

BOLSA DE SEGUROS

tos, nove anos.
Nilsen explicou que também

existe um projeto para construir
uma quadra de futsal para unir
todos os esportes e a comunida
de em um mesmo local.

LÚCIOSASSI

DIVERSÃO Crianças do bairro foram as primeiras
a aproveitar os novos equipamentos� academia

Escola Alberto Bauer

Comunidade quermanter as turmas ativas
Os esforços da comunidade

para manter as turmas de en

sino médio estadual da Escola
Alberto Bauer continuam. Mes
mo com a posição inflexível do
Governo _do Estado; represen
tantes das associações de mo

radores dos bairros Amizade e

Czerniewicz, pais e professores
buscam reverter a situação.

Em uma reunião realizada
ontem à tarde com a gerente de
educação da Secretaria de De
senvolvimento Regional (SDR),
Lorita Karsten, o grupo ques
tionou com preocupação os

motivos de um corte de gastos

com o ensino de jovens.
"Jaraguá do Sul é uma cida

de do trabalho, agora o jovem
sai do trabalho e tem tempo de
ir para casa, caminha até a es

cola. Se precisar sair do bairro,
isso desestimula, desmotiva
nossos jovens", comentou o

presidente da Associação de
Moradores do Czerniewicz,
Laércio Machado.

A estimativa do grupo é que
neste ano 270 alunos comple
tem o ensino fundamental nos
bairros próximos, uma deman
da que justificaria manter as

turmas. Por meio da Federação

das Associações de Moradores
do Estado de Santa Catarina, a

. reivindicação deve chegar ao

Secretário de Estado da Educa

ção' Eduardo Deschamps.
A posição da SDR permane

ce a mesma. Segundo Lorita,
a intenção é manter os alunos
nas estruturas das escolas esta
duais que estão com salas va

zias. "Temos escolas na região
com cerca de três salas ociosas

por turno, há uma dispersão de
alunos que buscam já o ensino

profissionalizante e precisamos
trabalhar com os alunos do Es

tado como um grupo só", disse.
FÁBIO MOREIRA

ENCONTRO Representantes dos bairros Amizade e Czerniewicz se reuniram
.

ontem com a gerente de Educação Lorita Karsten (C) para debater situação
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Garota Distraída
chega a Jaraguá

Jornalista e escritora Vanessa Bencz, de [oinville,
doa livros à Biblioteca Municipal Rui Barbosa

JARAGUÁ DO SUL
Carolina Veiga

jornalista e escri
tora Vanessa Ben

cz, de Joinville,
esteve em Iaraguá
do Sul para pre
entear a Bibliote-

ca Municipal Rui Barbosa com

. oito unidades de seu primeiro
livro "Retratos do Sol". Na obra,
ela rememora trechos da infân
cia e da vida escolar, quando era

considerada pelos professores,
"urna aluna insuficiente". Além
dos livros, Vanessa se colocou à

disposição das escolas da cida
de para contar urn pouco da sua
história e conversar com os alu
nos sobre o bullying.

Composto .por 20 contos

escritos por Vanessa durante
os primeiros anos da faculda
de de Jornalismo, "Relatos do
Sol" tece memórias como a de
um episódio que aconteceu na

sala de aula: "Eu era distraída.
.

Gostava de rabiscar, olhar pela
. janela, desenhar. Tirava nota

zero. Até que uma professora Vanessa Bencz está prestes
me disse: 'Você nunca vai ser a lançar seu segundo livro, des
nada na vida', recorda. ta vez intitulado "Memórias de

Entristecida, Vanessa recor- uma jornalista distraída". Nele,
reu aos pais. "Mãe, pai, eu nunca ela narra umpouco de sua traje
vou ter uma profissão", conta. tória como repórter e conta ca-

Os pais então a encaminha- sos em que, seja a reportagem
ram para uma psicóloga, que ou o entrevistado, a marcaram
realizou um teste de aptidão. como pessoa. Em 36 histórias,
Ficou comprovado que Vanes-

-

Vanessa revela os bastidores
sa não era distraída, apenas das reportagens que realizou.

aprendia a partir de um méto- "São situações enriquecedoras,
do diferente. Desde então, da que em algum momento me fi
infância à vida adulta, o apelido zeram chorar, sorrir e até cho
de "Garota Distraída" se trans- rar de tanto rir.Todas me acres

formou no título do blog que a centaram como ser humano",
escritoramantém desde 2008. explica a jornalista.

São estas e outras histórias Ambos os livros foram reali-
de superação que a escritora zados através do SistemaMuni
conta para os alunos das esco- cipal de Desenvolvimento pela
las onde palestra. "Conto essas Cultura (Simdec), da Fundação
histórias às crianças e adoles- Cultural de Joinville.
centes para mostrar,que todo As palestras ministradas
sonho é possível, independente pela autora são gratuitas e o

do que os outros digam, e meu contato com Vanessa Bencz ' I

exemplo é a prova disso", afir- pode ser realizado pelo e

ma a escritora, revelando quemail: vbencz@gmail.com ou

seu desejo, desde menina, era pelos telefones 47 8864-3275
' ,

ter um livro publicado. ou 3801-1516.

Segunda obra
a caminho

É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �I"
AS FOTOSIDIVULGAÇÃO

Tamyris e Douglas casam-se no dia 22

e 'recebem os desejos de muito amor
.e felicidades da família e dos amigos

Henrique Gabriel
F�rreira completa
seus dois aninhos

neste dia 20.

Parabéns, muita
saúde e felicidades
de seus pais KeUy e
Leandro, seu irmão,
avós e padrinhos.

Amamos você demais!

Sandro Simes, .

"o Parcerotte"
. ,

. ".

comemora an.Iversano

no dia 21 e recebe os

votos de felicidades da
família e amigos

Parabéns para
Guillterme Fracaro,
que faz o 10 aninho
no dia 21. Saúde
e alegrias são os

desejos da mãe
KetlynMaurissens,
que faz aniversário
no dia 29, da avó
Marilda Pereira da

, Silva e das tias

o "homenzinho",
Gustavo

Henrique
completou no dia
13 o 10 aninho!

Alegria dos
nossos dias,

razão da nossa
felicidade! Papai

Andersone
mamãe GrasieUe

/ amam você!
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Bom dia!
1\ Ainha nossa, já estamos

1V1 no dia 21 de dezembro! O
assunto a partir de hoje, nem
adianta fugir, é o fim de ano.

Na pauta dos assuntosmais co
mentados estão o Natal e o Re
veillon. Tudo vai ser na base da

correria, neste sentido émelhor
você [azera tradicional listi
nha. Do contrário vai deixar

alguém de fora, né? Ah, antes
" . .-

que eu me esqueça, voceJa pre-
parou a graminha para as re

nas doPapaiNoel?Não?Corra,
ainda há tempo.

-

Acho que todos
somos um pouco

como Dom

Quixote: certas.
- ilusões são mais

fortes que a

realidade..

Marcello
Mastroianni

]1;,,�'1Ii\ }.l,'ii!'lIfIlJiJ,
�;'eJt'ln!f�llt '

�l.illllIDt�llllt"
-COI"""""....�

!J.l�a�tl,i'lI,ne rlt'bltu·;,w'.�!1
lhl'I·'l!al'�!JtfSW""
�fJ.lJ.t',�II.t �J»II

ISO 9001

. Moa Gonçalves
DIVULGAÇÃO

Curitiba
LeandraNeves, a Lana, não
irá passar este finde em

nossa terrinha. Já está de
malas prontas e aterrissa
em Curitiba, onde participa
de um casamento very
chico Mas já confirmou a

sua presença no Natal da
família.

GRANDE
ESTD..O
Os empresários
Amauri Jacobi

(Jamo) e
.

Alberto Correia

(Dipil), como
fazem todos

os anos,

distribuíram
cestas básicas
às comunidades
carentes da

nossa região.
Esse ano
escolheram

wna condução
diferente

Uma ótima quinta a todos. Se beber não dirija e não se

esqueça: usar camisinha está namoda e faz bem. Sorry!

Dicas

Hoje é dia de badalação, escolher amelhor grife de seu

armário, quinta é dia de ferveção, azaração, encontrar os
. amigos, enfim. Então anotem algumas dicas para o sua

noite ser assim óóóóhh ... bombada!

• Encontrar gente bonita e chique? Basta ir à London!

• Um jantar a dois ou com grupo de amigos ou familiares? Não
tenha dúvida, o Cheers Pub, em Corupá, está a postos!

• Aquela cerveja gelada comares de happyhour? Corra para o
Madalena, sem contar a recepção do mestre, Juliano.

• Paqueras, muitas paqueras? O Bar Lico é o point!
•Um lanche super especial?Vá para o Corujão Dog, é uma delícia!

• Uma conversa íntima com um café? CafeteriaDoce Pimenta!
•Almoço de negócio? O Galo Londrino dá o cardápio.

Cores quentes
Fiquei sabendo que a coleção da DonnaAnna está linda de
viver. Cores vibrantes com detalhes que vão ditar amoda nesta

estação mais quente do àno. Quer uma dica? Abuse do branco e

do verde. Essas duas cores são a cara do verão e quando usadas

juntas então! Uma pérola de luxo!

OFICINA OE LATOARIA E PINTURA

�
-

- ," .

@3371-5057
Rua I'vlajar JúIío Ferreira, 244 - Vila UlIau - Jaragua do Sul - se

www.demicar.com.br

www.ocp

• Marcelo Muller deu uma

repaginada no visual. O
famoso cabeleireiro Tião
foi o escolhido para dar o
trato. Bom também.

• Amanhã, mais
conhecido como sexta

feira, rola na Epic
•

! Concept Clube, 0 Pré
Reveillon. Presença do DI
RodrigoVieira, filho da
atriz SuzanaVieira.

; ••.Ó, ;./ "!!!ii

• Valéria Gorges, daRádio
Jaraguá, também vai

� f::ate(rissar em.Atle;tfitta ..

,.,."

As dez mais
o colunista e a Revista Nossa

elegerão no ano de 2013 as 10

mulheres mais elegantes de
Iaragua do Sul. A escolha será
através do site moagoncalves.
com.br. Volto ao assunto.

"Mano"
De volta do Japão e feliz da
vida está o empresário Hélio
Micheluzzi Geia-se Karlache).
Assistiu o seu Corinthians .

colocar a faixa de Campeão do
Mundo no Estádio Internacional
deYokohama.

Encontro
Os nomes vips de nossa terrinha
têm encontro marcado no

próximo dia 15 de fevereiro de
2013. Sob a batuta deViviane

Borges, o Saint Sebastian vai
celebrar 10 anos de sucesso com

mega festa no hotel.

.

r"

r
KAY-tÓS
H o T E L
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São Miguel
do Oeste

.....
22° 30°

Joaçaba
.....
20° 30°Chapecó

...
21 ° 31 °

Risco de
temporal
Tempo instável em se,
úmido e quente, com sol
entremuitas nuvens e

pancadas de chuva com
trovoadas no decorrer do
dia devido à formação de
uma frente fria no RS. Risco
de temporal, com chuva

forte, ventania e granizo
isolado. Temperatura
elevada e ar abafado.

Lages
......
18° 29°..

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

São Joaquim
.....
16° 30°Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Norte-Noroeste 5km/h 71
• 9h Norte-Noroeste 4km/h 70
• 12h Noroeste 9km/h 51
• 15h Norte-Noroeste 10km/h 44

11mm

80%
• 18h Norte-Nordeste . 8km/h 42

de possibilidade
• 21 h Nordeste 7km/h 58 de chuva" .

Cínema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. - 14:20, 17:40, 21 :00
• ARCOIRIS 2

"

• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:20, 16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOIRIS 3
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 15:00, 17:00
• Ted - Leg. -19:00,21:10

Sudoku
\

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HOJE

Jaraguá do Sul
e RegiãoMafra

.....
21030°

Joinville

......
26° 320

Jaraguá do Sul
......
24° 33°

AMANHÃ
MíN: 25°C
MÁX: 35°C

SÁBADO
MíN: 22°C
MÁX: 26°C

Rio do Sul
.....
23° 30°

Blumenau
.....
25° 340

DOMINGO

MíN: 20°C
MÁX: 28°C

FlorianópoliS
.....
22° 31°

Criciúma
.....
20°33° .' MINGUANTE 6/12

NOVA 13/12

CRESCENTE 20/12

Palavras Cruzadas

Use filtro
solar!

.
São Francisco do Sul
• Preamar
• 9h06: 1,1m
• 22h49: 1,3m
• Baixamar
·1h23: O,5m
• 12h45: O,5m

Itajaí
• Preamar
• 6h59: O,8m
·19h51:0,8m
• Baixamar
• 10h38: O,4m
• 23h46: O,5m

Florianópolis
• Preamar
• 6h53: O,9m
• 14h09: O,9m
• Baixamar
• 17h11: O,5m
;, 23h24: O,5mTábua

das marés Imbltuba

CHEIA 28/12

• Preamar
• 5h09: O,4m
• 17h43: O,5m
• Baixamar
• Oh58: O,2m
• 8h49: O,3m

HORIZONTAIS
1. Aquele que escreve não sendo em versos

2. Os parentes dele I O estilista argelino Saint Lau
renl (1936-2008), um dos grandes nomes da
afta costura

3. Imposto Territorial Rural I Agência Brasileira de
Turismo

4. Os animais que formam ur:na matilha I (Ingl.) Azul
5. Enunctado constituído de uma só palavra, a qual
funciona como uma frase

6. Conduzir um barco a reboque
7. As letras entre o T e o X
8. O rio inglês que banha Nottingham
9. Azedar
10 .. Fosso, trincheira / Vesgo, estrábico
11. (Psican.) O eu consciente que escolhe a manei

ra de agir /54, em algarismos romanos
12. (Fig.) Administração, direção I O grande rio que
corta São Petersburgo, na Rússia

13. Dar falsa aparência a.

VERTICAIS
12

1. Móvel de toucador, com espelhos e gavetas I O

compositor francês Maurice (1875-1937), de
13

um famoso "Bolero"
2. (Pop.) Parte do autódromo onde os carros atin

gem sua máxima velocidade I Feijão verde
3. Margem, borda / Calo dos dedos dos pés
4. As iniciais do apresentador de TV Sílvio / Medo
nho / Sigla do estado de Vtla Velha e Marataízes

6. Fossa, depressão
6. O símbolo químico do disprósio / A equipe de
Fórmula 1 em que Rubens Barrichelo correu em

2009 / Narcóticos Anônimos
7. Que tem forma eUptica I Tagarelar '\

8. Enigma desenhado com figuras e letras, de cuja
leitura deve surgir uma" frase I O oposto de reser
va (milítarmeryte falando)

9. Aço, em inglês I Tornar evidente.

1 5 96 7 82 3 4

1 II

II
II II II

1'1 II II II II II

II II

.'

2

3

4

5

7

9

10

i 1

JIl"OJd

'jBSlS "6 'lIo\!lV 'snqal:l "S 'latal! 'IeleAQ "L '!lN :19 1JA\!l18 'Á(] '9 �aAQ.:I "S 'S3 'ou

olmos 'ss 'v 'IlWOtU '!ljBlno "t 'waCillA 'OYllll:l "Z, ',taAeij 'alP!Sd "t :SIV�lllfll\
"JllllllSew "Cl 'eAaN
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Fechando para férias
Atentem, que a agenda desta edição registra as últimas
baladas do ano em Jaraguá. Deste fim de semana até o ano

que vem ficamos sem baladas na cidade ... Dos bares, o
Blackbird encerra hoje, e o Sacramentum no sábado. Mas

querem a boa nova? O.Sam'Bar não vai parar! De sexta a

domingo poderemos contar com o point neste fim de ano.

Restaurantes também param
E pra não perder a saída de casa, façam o checklist: restaurante
Living atende até o dia 21, e volta no dia 7 de janeiro; Confraria do
Churrasco, JackAmerican, Mr. Beef eArribaMexican Bar atendem

. até o dia 22 de dezembro e voltam no dia 8 de janeiro; Juliano e

equipe do Madalena também atendem até o dia 22, mas retornam
só dia 14 de janeiro; por fim, a CachaçariaÁguaDoce atende até
o dia 23, retornando dia 13. Cantinho de delícias, a Du Chocolat
também para dia 23, retornando dia 10 de janeiro.

DIEGO JARSCHEL

Figuraças: André Luiz "Fejão" Correa
e Djeimy Tiscoski, curtindo agito de

noite sertaneja no club TheWay
............................................................................................................

Criação pura
Que dizer senão que é fantástico o grafite executado pelo
artista Carlos Felipe Urquizar, o Chilenus, que presenteou o

cenário urbano de Jaraguá com exposição permanente (assim
esperamos) de riquíssimamostra de arte urbana. Quem entrar

ali pela lateral do Koerich ou da banca Hott vai conferir o
trabalho no até então tedioso paredão que acompanhava a ciclovia

paralelamente aos trilhos .. O trabalho chegou aí com apoio do
edital de culturamunicipal, que merece os parabéns pela escolha.
Para acompanhar o making of: facebook.comlChilenus.

ERIC DE LIMA

Rafaella Cunha Farah com o j
namorado Eduardo Fogaça, J
em shot no backstage do :

Epic Concept Club
..............................................................................

Diminuindo o ritmo
Vamos relaxar? A resposta é incisiva:

precisamos relaxar! Estimados, não estranhem
a ausência de nossa página de sexta-feira nas
próximas edições de O Correio do Povo, pois
o fato é que vamos dar uma diminuída no
ritmo para poder aproveitar um pouco mais
estes dias de fim e início de ano. Até dia IOde

janeiro será assim, as atividades voltam ao

normal a partir de então.

DIVULGAÇÃO

As gatas de Joinville: Paola
Anderle estreando nossa galeria
com fotos da Moom Art N' Music ...

"'-
.'

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

Hoje
• 22h - Quinta Sertaneja I Shaw com Alex &Willian e

Elton & Fernando I DI Diego Feller / Elas free até as OOh
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Moam. Country / Shaw comEvertonMesquita e

BandaMoolij, Gount1:y
ecaí; MOPJ;nÂrt.Q.',Mus:ic; �mJDinviUe 147 S4117fl�l...

"

,

'. "" 'J fi

I,

• 22h - Música aoVivo / Show com Tiago & Lenílsorí
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

• 22h - Encerramento eAniversário 3 meses Blackbird
Local: Blackbird 147 3275 2398

·,22h,...Quinta Ser!
.

;:(h�â1: Vil1à Re$ta

� 22h - Ladies Free, Bye Bye 2012 I Sertanejo comTéo &
Edu I DJ BibbeAndreatta I Elas free até as OOh
Local: TheWay 14784330083

convidados
Local: MoomArt n' Music, em Joinville 147 8411 7001

,
• 22h - Sacra-Feira I Show com Ulysses e Thirray
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

, • 22h - AÚltima doAno
.",�agpae Gamtevana,p em / DJ Diego
Feller 1 Elas free até as eh .

Local: London Pub 14730559065

• 22h - Festa do Fim do Mundo I Show com Fernando
Uma & Banda e GrupoAtitude I Entrada free até as 23h59
Local:Moving Up, em Schroeder 147 8862 9792

,

• Z2h ..,.Música aoVivo I Shaw comVini e Dudu '

,

Local:Villa Restauraàte'e Ghoperia 147 �275 1277

• 22h - Bye Bye 2012 Upper FIoor I Show comAnder &
Fael e Grupo Di Presença! Elas free até as 23h30
Local:Upper Floor, em Guaramirim 147 9644 4767

• 23h - Pré-Reveíllon daEpic Club I DJs RodrigoVieira,
Naomi, Erich Ianssen e Diego Alvez
Local: Epic Club 147 3084 2121

I

Sábado 22/12
• 22h - MoomDose Dupla �/,Shaw com Fernando Lima
& Banda e Grupo Di Presença
Local: MoomArtn' Musíc, em Ioinvílle 147 8411 7001

e, 22h - Bncérramentum I Show comHomemBanda e

, 'SliaMina, II ,

tocal: Sacramentum'Pub 147 88321524

• 22h - Friends Party / Show com Juliano Santos e DJ
Alan Silva
Local:Upper Floor, em Guaramirim 147 9644 4767

Domingo 23/12
• 15h - Sunset noVilla I DJs Coma, Leonardo e Matheus
Local:Villa Restaurante & Choperia 147 3275 1277

e; 22h,_. Bye Bye 2012 na1ÍCo I Show com Zamb� ,

oht�eDJDiegoAJ,\liez,;m .�', .
"

" oeal: Lieoreria 14799086555

". 22h - Pagode dos AmigosVIP / Shaw comGrupo
Atitude, Grupo PorAcaso, banda Levando um
Lera, Bateria Amigos do Império e Desejo Constante
Locah'MovíngUp, em Schroeder 147 88629792

..

CONTATOS eOutRAS OpÇÕES:AnibaMexicanBar - 3371116() /Confraria do Churrasco" 3275 1449/ EspaçoOca - 3370 9160 / TheUvingRestaurante" 33764822/ londonPub� 3055 0065 f
Cach<lÇariaÁguaDoce-3971 8942/Ucoléria - 30540855 /MadalenaChoppeCozjnha - 30553059/Moving Up - 9966 6691/MrBeef- 9608 21661PatuáMusic-3055 0064l

RoamMusk&Arts�96S4 1373/Saaamentum Pub-8832 lS24/TheWayOub- 8433 0083 /UpperFIoor-991 5-2239/DlvinoOob- 9644-4767NillaRestaurante eChoperia-32751277
,

'
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspot.com

Decentemente, eu eminha esposa fomos
.I\Ievar donativos para urna creche na
periferia da cidade, pois eles sobrevivem com

a ajuda da comunidade. Não é urna entidade

municipal ou estadual, a ajuda oficial é quase
nada, apenas paga urn ou outro professor,
então eles precisam que a sociedade colabore
e de tempos em tempos a gente vai lá levar
urn pouco de comida - dez, quinze quilos de
frango, arroz, biscoitos, leite, massa etc. Coisa
pouca, que dá para alimentar poucas vezes
tantas crianças.
Amaioria dos funcionários da creche é

composta de voluntários e eles são poucos
para a grande quantidade de crianças que são
atendidas. Com certeza, mais de duas cente
nas delas, com idade a partir de poucos meses
até cinco ou seis anos, que ficam lá o dia todo.
Mas eles atendem também crianças em idade
escolar, que ficam lámeio período.
As instalações já foram demadeira, até urn ou
dois anos atrás. Hoje o prédio é quase todo de
alvenaria, ainda que o estado geral seja urn
pouco precário, pela falta de recursos. É urna

.

casa bem grande. Falta ainda parte do telha
do, que não se conseguiu ainda o dinheiro

para fazê-lo, então algumas dependências,
como o refeitório, que está só com a laje de
cobertura, tem infiltrações quando chove.
Como já disse, falta pessoal. A gente percebe,
quando vai passando de sala em sala e vê a

ovelas

Crônica

Natal ausente
quantidade de crianças em cada urna: mais
de vinte, talvezmais de trinta em alguma e

apenas duas pessoas cuidando de cada tur
ma, raramente três. E olhem que algumas sa
las, como jámencionei, têm crianças peque
nas, de colo, ou engatinhando, ou começando
a andar, que tem que ser alimentadas com
mamadeira, tem que ser trocadas de tempos
em tempos, tem que ser olhadas e cuidadas
continuamente.
Elas estão ali porque seus pais têm que traba-

(•••) os apelos comerciais da
grande festa já pululam por todo
canto, mas ali o Natal parece que

ainda não havia chegado.
lhar e não têm com quem deixar seus filhos,
então essa creche é a sua salvação, urna alter
nativa de sobrevivência. São pessoas carentes

que dependem daquela casa.

Fico pensando nestes pais e nessas crian

ças' que quase não convivem, pois mal se
veem no final do dia. Como será o seu Na
tal? Andei pela creche e não prestei atenção

. a não ser nas crianças, nem atentei para os

enfeites natalinos, se havia ou não.
Já era final de novembro, os apelos comerciais
da grande festa jápululampor todo canto, mas

IJU)O .IlIJU)O - GLOBO - l8R
Constância discute com Assunção. Berenice duvida da boa vontade de Caniço

como professor de capoeira. Margarida sugere que Edgar se case com uma jovem
viúva que conheceu recentemente. Catarina tenta influenciar Oswaldo a plantar
uma notícia, difamando o espetáculo de Isabel. Guerra entrevisfà Isabel. Eulália fica
indignada ao saber que Teresa convidou Laura para o batizado de seu neto. Edgar
procura Laura e confessa que ainda a ama. Laura confessa a Isabel que tem medo
de se entregar a Edgar. Catarina propõe se aliar a Fernando para destruir Bonifácio.

GUERRIl DOS SEXOS - GLOBO - 19R
Juliana tenta despistar Felipe, mas ele desconfia. Carolina avisa a Roberta que

Nando não está em casa e vai com ela até a Charlo's. Vânia finge acreditar na simpatia
de Zenon. Frô se insinua para Ronaldo, e Ulisses se irrita. Lucilene rejeita Nenê. Charlô
dá um ultimato em Vânia. Carolina confirma que Juliana tem um romance secreto e

Roberta fica nervosa. Felipe se enfurece ao descobrir que foi Otávio quem contou para
Vânia que ele estava com Roberta. Nieta acerta com Nenê os detalhes de seu plano.
Roberta pede para Carolina encontrar Vânia. Analú fala para Kiko que o romance se

creto de Juliana só pode ser com Nando. Charlô comenta que desconfia que Juliana
e Vânia escondam algo. Manoela pede para Carolina ajudá-Ia a descobrir quem é a.
amante de Fábio. Nando e Ronaldo elogiam Lueilene para Ulisses. Roberta ouve Otá
vio falando mal de sua relação com Nando. Dino desconfia do jeito como Nieta trata
Nando. Nenê explica o plano para Marivalda. Charlô flagra Otávio e Felipe discutindo e
desconfia quando Vânia aparece no escritório.

SALVE,ORGE-GLOBO-21R
Lívia consegue despistar Rosângela e repreende Russo pela falha. Stênio con

vence Mustafá a deixar Drica e Pepeu em Istambul. Aisha conhece Helô e Berna fica
nervosa. Élcio impljca com Érica, que decide prestar queixa contra ele para o coronel.
Junior tenta ligar para Theo. Leonor pede para Thompson chamar Lucimar para traba
lhar no lugar de Salete. Wanda comenta com Antônia sobre seu encontro com o co

ronel. Helô comenta com Berna que Aisha pode ter sido traficada. Waleska empresta
roupas para Jéssica e Morena fugirem. Rosângela vê Morena e Jéssica escondendo
as roupas e fica intrigada. Lena teme que Haroldo a acuse de ter colocado a câmera

. em sua sala. Barros conclui que a filha de Delzuite não morreu.

* o relRllDo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

ali O Natal parece que ainda não havia chegado.
Aquelas crianças terão umNatal? Certamente
não ganharão presentes vários - brinquedos,
roupas novas, calçados, guloseimas, nem a

ceia natalina talvez tenham, como as crianças
de classemédia cá de fora. Muitas daquelas
crianças nem saberão que não tiveramNatal,
porque não tem idade para entender.
Elas aprenderão o significado do Natal, pelo
menos aquelas um pouquinho maiores, de
três, quatro, cinco anos? O Menino que vem
todos os anos, nesta época, motivo das co

memorações, nascerá na casa dessas crian
ças? Com certeza sim, mesmo que elas não
saibam ainda. Mas os seus pais, na ferrenha
luta pela subsistência, conseguirão mostrar
a elas que o nascimento de urnMenino

mágico e encantado, que sempre vem, é para
todos, inclusive para elas?
Esse esclarecimento, que elasmerecem,
não é, no entanto, responsabilidade apenas
dos pais. É urn compromisso de todos nós,
cristãos, é urn compromisso da sociedade. E

podemos honrar esse compromisso, essa f€S
ponsabilidade, não deixando que urn trabalho
como esse, de cuidar de crianças cujos pais
precisam trabalhar, acabe descontinuando

.

por falta de ajuda, por falta de apoio.
Feliz Natal a todos aqueles que têm boa
vontade e se preocupam com o próximo,
não apenas consigo mesmo.

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

Esses rllhotes, três
fêmeas e três machos,
têm duas semanas
de vida, mas assim
que desmamarem
estarão disponíveis
para adoção.. Pessoas

responsáveis que
queiram adotá-los,
podem entrar em

contato com Ariana
através do 3054-4585,
e-mail: ariianaleite

@hotmail.com

Aniversariantes
20/12
Adelaide F. Klitzke
Alfredo A. Holft
Anderson Schwirkowsky
Andre dos Santos
Antonio Flomeski
Bruno Baucke
Carla Cristina Ruysan

Carlos R. Hermes

Cleyton Cirico
Daniel Meneguelli
Daniele Gandolfi
Djonata C. dos Santos
Eduardo Correa
Elisângela Wolf
Gilson C. Schmidt

Glaci R. Reike Marcelo Prochnow Rafael Henrique Mundi
Isolete Dümes Maria Tereza Henn Kong Raimundo Jungton
Jair Luiz Gerent Marildo Bier Rosecler S. Jodt
Janaina Stringari Matheus R. Lise Rosema Strelow
Jean C. Depieri Moacir Losi Junior Tatiana Alvisi
Jéssica de Almeida Egger Nicolas Henrique Poffo Vanessa Bilert

. José M. Morotti Rafael da C. Diefenhaler ' Vilmar Jose Bachmann
Maicon Guths

. ,. . ... ' B�t��19.q RQ�téJ .Qi.e.f�nt!1.ql�T, ••• �il�QQ.Q99.e. •••••••• 1

Horóscopo
CVl ÁRIES
I' Você está com muita energia, então

saia da rotina. Assim, vai conseguir
resultados diferentes em suas atividades
profissionais. Dê atenção à sua saúde.
No amor, que tal fazer uma surpresa ao

par? O resultado será surpreendente!
Cor. creme.

TOURO
Grande desgaste mental pode trazer
estresse. Evite desperdiçar energias com
tarefas improdutivas. Seja paciente e

evite conflito de ideias e pensamentos
no setor profissional. No campo afetivo,
brigas não estão descartadas: cuidado!
Cor. vennelho.

II:
GÊMEOS
Fuja de conflitos e discussões. Pode sen
tir vontade de se distanciar de quem fizer

cobranças ou trouxer aborrecimentos. No
trabalho, bom dia para lidar com equipes
e concluir tarefas.A dois, faça um agrado
ao par e surpreenda-o. Cor. preto.

CÂNCER
Talvez tenha que enfrentar concorrência
na caneira. Mostre do que é capaz, sem
receio de demonstrar a sua competência.
Porém, não entre em conflito. O seu lar
será um bom refúgio. Junto de quem
ama, conseguirá aliviar as tensões. Cor.
vennelho.

lJ:Áo
Prepare-se para um dia atribulado, com
imprevistos e momentos instáveis que
vão exigir versatilidade. Se for preciso,
mude de atitude! Para manter a harmo-

_ nia com os amigos, evite se envolver
demais. Cenário favorável para a paixão.
Cor. tons escuros.

VIRGEM

Algumas situações podem ser defini
tivamente superadas hoje. Não lamente
nem olhe para trás: dê espaço para que
oportunidades melhores apareçam. Na
paixão, o seu coração vai bater mais forte
- uma atração irresistivel está prevista.
Cor. laranja.

.n.
UBRA
Contome a agressividade dos outros
com diplomacia e tolerância. É hora de
selecionar melhor as suas companhias.
Mantenha o autocontrole e mostre fir
meza em situações de conflito. No amor,
Lua e Vênus garantem momentos felizes
com o par. Conroxo,

ESCORPIÃO
Pense duas vezes antes de investir seu
dinheiro em coisas aniscadas. No perío
do da manhã, convém agir com mais

prudência e não ficar na dependência da
sorte. À tarde, as coisas vão fluir melhor.
Bons ventos vão soprar no campo afetivo.
Cor. branco.

SAGITÁRIO
Você vai compreender com clareza o

que se passa ao seu redor e saberá em

quem pode confiar. Com as vibrações
lunares em seu paraíso astral, é hora
de priorizar o que traz satisfação. O
prazer vai comandar a união: explore seu "

magnetismo! Cor. preto.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'..}J Um astral um confuso pode abrir o
dia, então, mantenha o foco em seus

interesses e tudo vai entrar nos eixos.

Organize suas tarefas,de acordo com
seu tempo. Na paixão, um segredo pode
trazer novas perspectivas para o seu
coração. Cor. tons pastel.

� AQUÁRIO
� Estabeleça prioridades e foque um

assunto de cada vez. Se aplicar o seu
tempo e a sua energia em vários inter
esses, pode não sair do lugar.Você estará
com tudo para fazer sua estrela brilhar
na conquista: aproveite a boa fase! Cor.
laranja

PEIXES
Encare as mudanças com bons
olhos. Imprevistos financeiros podem
surgir, mas situações inesperadas vão
deixar você mais ágil. Você vai vencer os
problemas, as preocupações e eventuais
pressões. No amor, fique longe de

; Jeónflitos. ru. verlrnelhh. .

"
I
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7 de setembro de 1959
Jaraguá do Sul despertou as 6h da manhã, ao estampido de uma salva
com 21 tiros de canhão. A programação do Dia da Pátria fora amplamente
divulgada em todos os meios de comunicação disponíveis na época,
rádio, jornais e panfletos: 6 horas - Alvorada; 8 horas - Desfile Cívico com a

participação de escolas, clubes "esportivos e ex-pracinhas; 10 horas - Prova

Ciclística Independência; 15 horas - Grande Prêmio do Turfe de Iaraguá do
Sul, na Sociedade Hípica Jaraguá.

Chegada de Max

Papendick, vice-campeã
da Prova Ciclística 7 de

Setembro de 1959.

A prova ciclística
Desenvolveu-se nas ruas centrais da cidade. Saída e chegada foram em

frente à Estação Ferroviária. Os competidores teriam que efetuar 25

voltas, saindo da avenidaGetúlioVargas e passando pelas ruas Marechal
Floriano Peixoto, Presidente Epitácio Pessoa, Coronel Bernardo Grubba e

novamenteAvenida GetúlioVargas, totalizando 40 quilômetros.

QUINTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2012 113 I HISTÓRIA

GRANDES MOMENTOS DO
ESPORTEJARAGUAENSE

la PARTE

Agitando o País de Norte a Sul
Nos anos dourados, da década de 1950 até 1963, os festejos do dia da Independência
erammuito mais do que desfiles militares e estudantis. Havia eventosmúltiplos:
cívicos, culturais e esportivos que agitavam o País de norte a Sul.

Aprova
Assim que o doutorMurillo Barreto de Azevedo deu a largada, o "ExércitoVermelho",
como era conhecido o esquadrão do Acaraí, assumiu a ponta e imprimiu ritmo
estonteante. Português e João Fortunato pedalavam no centro do grupo, sendo
escoltados pelos companheiros, que se revezavam na cabeça do pelotão.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Time do Acaraí "Esquadrão Vermellio" - Tricampeão Estadual de Ciclismo-
1954/55/56. - Campeão'por equipe da Prova Ciclísta 7 de setembro de 1959.

As equipes
O ciclismo rivalizava com o futebol na preferência do povo. Os acaraianos eram
tricampeões catarinenses. Competiam pelo Acaraí: Olindo e Osvaldo Maba,Walfrido

Krüger, Evaldo Guetez, Domingos Correia (Português), João e Lídio Fortunato,
Alexandre Theilacker, Alvino Bartel e Geraldo Zenke. O Baependi foi representado por
Max Papendick, Felipe Bruch Müller, Norberto Piazera e Rubens Silva. O Clube Água
Verde foi de Evaldo Zenke, Arthur Borches e Álvaro Nicoluzzi. Pelo Ipiranga, pedalou
Heinz Mass. Três equipes da Cidade dos Príncipes, Tupy, União Palmeiras eVera Cruz.

Ousadia e tensão
A duas voltas do final, Max Papendick,�
com determinação e astúcia, furou
a blindagem acaraiana e se juntou a

Português e Fortunato no epicentro
vermelho. A presença do baependiano
gerou nervosismo, tensão nas hostes

acaraianas e expectativa no grande
público. A rivalidade entre Acaraí e

Baependi se fez presente e ao longo do .

percurso os torcedores incentivavam os

atletas de seu time a darem tudo de si
em busca da vitória.

"

.

Ultfma volta e chegada
O sino tocou, anunciando a última volta. Teria Papendick cacife para derrotar o Exército
Vermelho? O pelotão vanguardeiro aumentou o ritmo e a trezentos metros do fim, na
esquina da rua Coronel Bernardo Grubba com avenida GetúlioVargas, a escolta foi
ultrapassada pelos velocistas, que se lançaram em direção à linha de chegada. Português
assumiu a ponta e abriu frente. Papendick e Fortunato vinham em seu encalço. Porém,
o lusitano era imbatível. Cruzou a linha de chegada com dez metros de luz. O guerreiro
audacioso Papendick ficou em segundo lugar. Fortunato foi terceiro colocado.

CONTINUANA PRÓXIMA s- FEIRA
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REPÚBLICAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHlLLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os ti
tulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste
edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto
à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em
não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publica
ção se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em

conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ. Protocolo: 39141 Sa
cado: ADRIANA RAMOS JACINTO ME CNPJ: 10.431.216/0001-65 Endereço: Rua Maria
Virgínia dos Sa nO 105, Centro, 89270-000, Guaramirhn Cedente: BV FINANCEIRA S/A
C.P.I CNP]: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 251015086 Espécie: Cédula de Crédi
to Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A C.EI Data Vencimento:
11/08/2012 Valor: 39.592,86 Liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39352 Sacado: ANG ADRI FACCAO LIDA - ME CNPJ: 11.777.769/0001-
37 Endereço: Rua Madre Rosa Antonina Hutnik nO 270, Centro, 89108-000, Massa
randuba Cedente: BANCO SAFRA SA CNPJ: 58.160.789/0001-28 Número do Título:
938560077 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO BRADESCO S.A. DataVencimento: 01/12/2012Valor: 76,72 Liquidação após a inti

mação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39355 Sacado: CAROLINA BUBLlTZ CPF: 081.735.609-60 Endereço: Ave
nida Izido Carlos Peixer n° 2707, Ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente:
BANCO SAFRA SA CNPJ: 58.160.789/0001-28 Número do Título: 938566482 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A.

Data Vencimento: 01/12/2012 Valor: 22,78 Liquidação após a intimação: R$' 11,60,
Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38977 Sacado: DANIELA ELSA RETZWF CPF: 936.416.059-20 Endereço:
RUA HELMUTH GAEDTKE nO 132, CENTRO, 89270-000, Guaramirirn Cedente: SI
COOB - SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.96Ô.819/0001-99 Número
do Título: 157/2012 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 28/11/2012 Valor: 300,00 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligênçia: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39046 Sacado: DJALMA ALVES PAIXAO CPF: 106.291.145-87 Endereço:
Estrada Bananal do Sul nO 6255, Bananal, 89270-000, Guaramirim Cedente: ATHENA-

.

BANCO FOMMERCANTIL LTDA Número do Título: 0132086 03 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimen
to: 03/12/2012 Valor: 4.485,90 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38984 Sacado: DNA PRODUTOS PARA ESTAMPARIA LTDA CNPJ:
14.273.588/0001-61 Endereço: Rua Emilio Hardt n° 222, Vila Amizade, 89270-000,
Guaramirim Cedente: TEGAPE QUIMICA lIDA CNPJ: 76.760.776/0001-71 Número do
Título: 312349/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 28/1lI2012 Valor: 441,78 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Proto
colo: 39006 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer na 2707, llba da Figueira, '89270-000,
Guaramirim Cedente: RAFAEL POSSAMAI ME CNP]: 04.206.245/0001-20 Número do
Título: 0076953/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECO
NOMICA FEDERAL Data Vencimento: 23/11/2012 Valor: 3.427,15 Liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 Proto
colo: 39279 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer na 2707, llba da Figueira, 89270-000,
Guararnirim Cedente: RAFAEL POSSAMAI ME CNPJ: 04.206.245/0001-20 Número do
Título: 0077913/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante: CAIXAECONO
MICA FEDERAL DataVencimento: 30/1112012 Valor: 682,88 Liquidação após a intima
ção: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39129 Sacado: ELEICAO 2012 FABIO TORQUATO VEREADOR CNPJ:
16.151.962/0001-81 Endereço: Rua 28 deAgosto na 1864, Centro, 89270-000, Guara
mirim Cedente: JUNKES E BORBA LTDA - VEMAIS MIDIA CNPJ: 95.758.678/0001-
44 Número do Título: 03000521000 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 30/11/2012 Valor: 2.750,00
Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,ÕO, Diligência: R$ 23:20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39265 Sacado: EMERSON RIPPEL CPF: 034.443.079-00 Endereço: Rua Ri
cardo Gorl na 69, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: HSBC BANK BRASIL S.A.
- BANCO MULTIPLO CNPJ: 01.701.201/0001-89 Número do Título: 13309.6 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL S.A.
- BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 01112/2012 Valor: 416,66 Liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39402 Sacado: EUGENIA SAFANELI WULF CPF: 899.189.839-49 Ende

reço: Rua 11 de Novembro na 4501, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ:
04.430.100/0001-09 Número do Título: 794 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data

Vencimento: 10/12/2012 Valor: 1.794,96 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con

dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39000 Sacado: GLOBAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ:
02.580.422/0001-09 Endereço: Rua 28 de Agosto na 1515, Centro, 89270-000, Guara
mirim Cedente: ESCRITORIO CONTABIL MARLIAN lIDA CNP]: 84.436.096/0001-25
Número do Título: 98155 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 20/11/2012Valor: 132,75 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 39440 Sacado: ISABEL JAGELSKI ME CNPJ: 12.986.409/0001'-08 Endere

ço: Avenida Izidio Carlos Peixer na 1729, Ilha da Figueira, 89256-310, laraguã do Sul
Cedente: HITECH ETIQUETAS LTDA CNPJ: 06.295.068/0001-21 Número do Título:
009530011 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASiL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 07/12/2012 Valor:

677,85 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 39467 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer na

1729, llba da Figueira, 89256-310, Jaraguá do Sul Cedente: MUNDIAL S.A. - PRO

DUTOS DE CONSUMO CNPJ: 88.610.191/0001-54 Número do Título: 1421074802

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SAFRA
SADataVencimento: 061l2/2012Valor: 152,64 Liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: '39143 Sacado: IVETE DOS SANTOS DA COSTA CPF: 021.455.819-36 En

dereço: Rua Tancredo Neves n° 23, Schroeder I, 89275-000, Schroeder Cedente: BV

FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 251019488 Es

pécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A

C.EI Data Vencimento: 08/03/2012 Valor: 13.537,98 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39220 Sacado: JACKSON RAIMUNDO ZIMDARS CPF: 904.827.519-91 En

dereço: Rua 11 de Novembro na 150, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: PIE

ORAS DEL MUNDO REVESTIMENTOS LTDAME CNPJ: 13.325.123/0002-25 Número

do Título: 852063 1 Espécie: Cheque Apresentante: PIEDRAS DEL MUNDO REVESTI

MENTos LTDA ME Data Vencimento: 27/09/2012 Valor: 2.300,00 Liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39240 Sacado: JOICEMARALVES DEMIRANDAME CNPJ: 15.484.790/0001-
03 Endereço: Rua Izidio Carlos Peixer na 767, llba da Figueira, 89270-000, Guaramirim
Cedente: COMERCIO DE AÇOS JARAGUA LTDA CNPJ: 07.221.605/0001-51 Número

do Título: 12546 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:

BANCO BRADESCO S.A. DataVencimento: 04/12/2012Valor: 95,33 Liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -
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Protocolo: 39245 Sacado: LAURECIR PEREIRA CPF: 026.868.169-45 Endereço: Estra
da Bananal do Sul nO 3558, Bananal, 89270-000, Guaramirim Cedente: AFIAÇÃO DE

FERRAMENTAS GG LTDA CNPJ: 72.212.855/0001-97 Número do Título: 6030 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A.
Data Vencimento: 05/12/2012 Valor: 277,50 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39410 Sacado: MARIA FORTUNATA DIAS CPF: 724.828.859�49 Endere

ço: Estrada Campinha Central n° s/n, Campinha Central, 89108-000, Massaranduba
Cedente: FEDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIDA EPP CNPJ: 81.599.367/0001-
75 Número do Título: 051866/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
10/12/2012Valor: 334,36 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 44,10,
Diligência: R$ 35,60.;'Edital: R$ 15,00 .-

Protocolo: 39030 Sacado: MARIA JOANA GONÇALVES CPF: 811.779.849-20 Endere

ço: Rua Ervino Eggert nO 35, Nova Esperança, 89270-000, Gúaramirim Cedente: BV
FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 197000979 Es

pécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A
C.EI Data Vencimento: 10/06/2012 Valor: 8.788,97 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39031 Sacado: MARLI DA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS CPF:

078.765.319-54 Endereço: Rua Ervino Eggert na 134, Nova Esperança, 89270-000, Gua
ramirirn Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do
Título: 197000920 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV
FINANCEIRA S/A C.EI DataVencimento: 15/04/2012 Valor: 16.969,74 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39140 Sacado: OSVALDO HEITOR DA SILVA CPF: 547.297.009-10 En

dereço: Rodovia SC-413 na s/n, Barro Branco, 89270-000, Guararnirim Cedente: BV
FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 750114843 Es

pécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A

C.EI Data Vencimento: 08/08/2012 Valor: 10.720,90 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 16,77, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39080 Sacãdo: PAPELARIA MARECHAL LTDA CNPJ: 04.976.342/0001-
00 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco na 7197, Centro, 89275-000, Schroeder
Cedente: BADEN INDUSTRIAL QUlMICA LTDA CNPJ: 65.482.697/0001-20 Número
do Título: 29550 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 021ll/2012
Valor: 369,60 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39395 Sacado: REGILDA ONEDA SCABURI - MADEIREIRAVIVIANE CNPJ:
11.159.288/0001-68 Endereço: Estrada Geral Ia Braço do Norte nO slti», lo Braço do

Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: COMFLORESTA CIA. CATARINENSE DE

EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS CNPJ: 84.721.224/0001-82 Número do Título:
36560 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 09/12/2012 Valor:

3.138,32 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39398 Sacado: ROGERIO ZAPELLINI CPF: 867.451.589-49 Endereço: Estra
daMassarandubinha na s/na, Massarandubinha, 89108-000, Massaranduba Cedente:
W BREITKOPF COMERCIO E INDUSTRIA LIDA CNP}: 82.636.754/0001-05 Número
do Título: 0000022026 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 06/12/2012
Valor: 3,74 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 39399 Endereço: Estrada Massarandubinha na sln»,

Massarandubinha, 89108-000, Massaranduba Cedente:W BREITKOPF COMERCIO E

INDUSTRIA LIDA CNPJ: 82.636.754/0001-05 Número do Título: 0000022027 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 06/12/2012 Valor: 87',24 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Diligên�a: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39428 Sacado: ROSINEI BARANQUEVICZ CPF: 024.817.479-76 Endereço:
Rua 28 de Agosto n° 12, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: VLJ EMPREENDI
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 14.979.112/0001-40 Número do Título: B61

Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/11/2012 Valor: 2.692,00 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39040 Sacado: RUBENS RODEL CPF: 003.413.109-48 Endereço: Rua
Gustavo Streit na 547, Tomaselli, 89275-000, Schroeder Cedente: OLIMPIO BOGO

JUNIOR ME CNPJ: 15.239.054/0001-81 Número do Título: RR Espécie: Duplicata de

VendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento:
26/1112012Valor: 230,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: Rf24, 14,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39408 Sacado: SIDNEI LIPINSKI CPF: 005.714.399-42 Endereço: Avenida
Marechal Castelo Branco na 5533, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: JAVEL JA
RAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA CNPJ: 79.501.862/0001-58 Número do
Título: 0042120004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 07/12/2012

Valor: 243,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15;00

Protocolo: 39324 Sacado: SINESIO BRYCH CPF: 844.668.559-00 Endereço: Rua da

Integração na 157, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO

DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 1447 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA

GUARAMIRIM DataVencimento: 07/12/2012Valor: 220,00 Liquidação após a intima
ção: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38857 Sacado: TATIANE ROCHA CORREA DE MOURA CPF: 079.524.619-66

Endereço: Rua 11 de Novembro na 3110, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:

MAGNA GARCIA RIBEIRO CNPJ: 80.188.113/0001-00 Número do Título: 63001 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A. Data Vencimento: 20/11/2012 Valor: 600,00 Liquidação após a intima

ção: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39033 Sacado: VANDERLEI OCKNER CPF: 022.463.959-50 Endereço: Estra
da Ponta Comprida n° s/n, Rio Branco, 89270-000, Guararnirim Cedente: BVFINAN
CEIRA S/A C.EI CNPJ: 0.1.l49.953JOOOl-89 Número do Título: 131032519 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A C.EI

DataVencimento: 17/05/2012Valor: 28.220,52 Liquidação após a intimação: R$ i1,60,
Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39405 Sacado: VILSON EGGERT MECANlCA CNPJ: 11.541.678/0001-06

Endereço: Estrada Bananal do Sul na s/n, Bananal, 89270-000, Guaramirim Cedente:
FIDUCIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 02.158.736/0001-18 Número do Tí

tulo: FA11730601 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 07/12/2012-Va

lar: 163,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Guaramirim, 20 de dezembro de 2012.

CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFicIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
Municlplos que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e ccrocé.

OFrC1AlA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaràçuá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que LUIZ PIAZ, CI nO

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

2.442.599-0-SESP/SC, CPF na 623.153.409-00, costureira, brasileiros, casados pelo regime da
Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na

Rua Ano Bom nO 650, em eorupá-SC; requereram com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 94-Pedro Altamir Hoffmann, bairro Ano
Bom, perímetro urbano do município de Corupá-SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo
Município de Corupá/Se, 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, eREA na 24869-3, ART na 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, na 414,
centro, Jaraguá do Sul/Se.

JARAGuÁ po SUL, 12 de Dez�jJlbfO de 2012.

A OFleIALA",� L." """:" lO ->wr�\ (

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃo DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/ c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsá
vel, 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 oferecer por escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 232097/2012 Sacado: COM E DISTR DE FRU11\S STEIERLEIM LTDA Endereço: EST ANO \
BOM 1185 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BINNCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA Sacador:
- Espécie: DMI - W Titulo: A960B696/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 825,57 - Data para paga
mento: 27/12/2012-Valor total a pagar R$937,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 825,57 - Juros:
R$ 2,47 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R� 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 232121/2012 Sacado: FAUSTO PRATES Endereço: AV PREF.WALDEMAR GRUB
BA 2429 - Iaragua do Sul-SC - CEP: 89256-000 Cedente: BONANZA BONES LTDA Sacador: - Es

pécie: DMI - W Titulo: 798 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.395,00 - Data para pagamento:
27/12/2012- Valor total a pagar R$1.471,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.395,00 - Juros:
R$ 2,32 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27
____________________

1
_

Apontamento: 232131/2012 Sacado: JOAO RECHIMBOK Endereço: AV. PREFEITOWALDEMAR GRUBBA
3771 - CENTENARIO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-400 Cedente: MAGEL CABRAL BRAGA Saca
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 806 50-60 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 284,64 - Data para paga
mento: 27/12/2012- Valor total a pagar R$364,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 284,64 - Juros:
R$ 3,03 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 231541/2012 Sacado: LEAO DISTR DE PCS E CARDANS AUTOMOTIVOS Endereço:
AV PREF. WALDEMAR GRUBBA 4955 - BOX 13,14,15 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente:
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Sacador: TSA LOGISTICA LTDA ME Espécie: DMI - W Titulo:
1036 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 199,00 - Data para pagamento: 27/12/2012- Valor total
a pagar R$271,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 199,00 - Juros: R$ 4,77 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 232108/2012 Sacado: MARIOZAN EVANGELIS11\ GONCALVES Endereço: RUA JOSE VI
CENZI 228 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-240 Cedente: ALC QUADROS E ESTAMPAS LTDA Sacador:
- Espécie: DMI - W Titulo: 1568BIL004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 540,93 - Data para paga
mento: 27/12/2012-Valor total a pagar R$637,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 540,93 - Juros:
R$ 1,80 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 23�070/2012 Sacado: MARLENE MARQUES DE MEDEIROS Endereço: RUA BERNARDO
DORNBUSCH 733 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-100 Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A Sacador:
- Espécie: CBI- N°Titulo: 46449938 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 9.480,86 - Data para pagamento:
27/12/2012- Valor total a pagar R$10.684,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.480,86 - Juros: R$
1.131,38 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 232122/2012 Sacado: MERCADO SANTOS CLAUDINEI DOS SANTOS ME Endereço: R
MANOEL FCO DA COSTA 4187 - JOAO PESSOA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-530 Cedente: BANCO
COOPERATIVO SICREDI SA Sacador: KOPA TAPETES Espécie: DMI - W Titulo: 07102010 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 104,00 - Data para pagamento: 27/12/2012- Valor total a pagar R$177,82
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 104,00 - Juros: R$ 1,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 232069/2012 Sacado: PATRICIA APARECIDA MUELER GONCALVES. Endereço: RUA PROF
ADELIA FISCHER 711 APTO 101 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-400 Cedente: BANCO PAUliSTAS/A Saca
dor: - Espécie: CBI - WTitulo: 13-40753/08 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 988,06 - Data para paga
mento: 27/12/2012- Valor total a pagar R$1.539,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 988,06 - Juros:
R$ 478,55 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 232128/2012 Sacado: PHILOSOPARE IND E COM DE ART DO VESTUAR Endereço:
ROBERTO ZIEMANN 2756 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Cedente: JOSE MAXIMINO TEIXEIRA
PERDIZ PINHEIRO Sacador: - Espécie: DMI - W Titulo: 100705201 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 1.024,48 - Data para pagamento: 27/12/2012- Valor total a pagar R$1.099,48 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.024,48 - Juros: R$ 2,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 232093/2012 Sacado: R SILVA EQUIPA_MENTOS PARA PISCINAS ME Endereço: RUA
GERMANO MARQUARDT 299 - VILA LALAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO
RURAL SA Sacador: ROTA INDUSTRIA LTDA Espécie: DMI - W Titulo: G78993/1 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 9.334,38 - Data para pagamento: 27/12/2012- Valor total a pagar R$9.436,55 De

scrição dos valores- Valor do título: R$ 9.334,38 - Juros: R$ 28,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27 .

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data
de 20/12/2012.
Iaraguã do Sul (SC), 20 de dezembro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: �O

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -

SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

o Samae de Jaraguá do Sul torna público, que está qualificando
fornecedores de "POLlCLORETO DE ALUMíNIO - PAC", produto
destinado eo tratamento de água. Os interessados deverão encaminhar
suas amostras para análise até o dia 09/01/2013, onde será emitido
o Laudo de Aprovação, que servirá para a "QUALIFICAÇÃO" do
fornecedor nas futuras licitações.
As amostras, e os documentos daqueles que ainda não estiverem
cadastrados no Samae, deverão ser encaminhados para o seguinte
endereço: Rua Erwino Menegotti, nO 478, CEP 89254-000 - Jaraguá do
Sul- SC, aos cuidados do Sr. Deverson Simioni, nos dias úteis das 7:30
às 13:30. Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone

(47) 2106-9100�
Isair Moser

Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Professoramorre em acidente
A colisão do Prisma
com um caminhão foi
fatal para amotorista

de apenas 26 anos
(

DA REGIÃO
Débora Remor

MiroVegini voitava de Barra
Velha para Massarandu

ba, na manhã de ontem, mas
encontrou o trânsito parado na

SC-474, em São João do Itaperiu.
Ele desceu do carro para saber

qual o motivo da interdição da

pista, até que viu o Prisma preto,
usado pela filha, destruído. Os
Bombeiros Militares de BarraVe
lhamostraram o corpo davítima,
já sem vida, e o pai reconheceu a

filha única, a professora JosyVe
giniHugen, de 26 anos.

Iosyhavia saído de casamais
cedo para trabalhar em Massa

randuba, porém o carro que

<I> @I

ual�alnlrJ.m

Adolescente'
é baleado

ela dirigia colidiu frontalmente
com um caminhão, com placas
de Caxias do Sul, no Km 4,2 da

rodovia, por volta das 8h30. O
caminhão transportava bana
nas de Massaranduba para o

Estado gaúcho e o motorista, de
32 anos, não se feriu. Ele contou
àPolícia RodoviáriaEstadual que
o Prisma estaria transitando na

pista contrária, mas não realiza
va ultrapassagem.

Ela foi velada pelo marido,
o filho de dez anos, os pais e

amigos, desde o final da tarde
de ontem na Capela Mortuá
ria da Igreja Matriz do Sagra
do Coração de Jesus, em Mas
saranduba. O sepultamento
está marcado para a manhã de

hoje, -no Cemitério Municipal
de Massaranduba.

'

• Assista o vídeo com imagens
do local do acidente no

ocponline.com.br

Um adolescente de 16 anos, baleado no
abdômen na noite de terça-feira, dentro
de um bar no bairro Corticeira, em Guara

mirim, já saíu'do Hospital São José, de Ia
raguá do Sul. Ele e outro jovem, de 24 anos,
que se feriu levemente no braço, foram al

vejados por volta das 22h, por um homem

que passava pelo local dentro de um Es
cort. O veículo foi encontrado no mesmo

bairro, mas o suspeito não foi localizado.

Polícia Civil
.

DICserá
inaugurada

Depois de quatro meses de reforma, mu
dança, instalação de Internet e ar condicio
nado e liberação do link da polícia, finahnen
te será inaugurada a Divisão de Investigação
Criminal (DIC). A solenidade, marcada para
as 14h, vai contar com a presença de diversas

autoridades, como o secretário estadual de

Segurança Pública Cesar Augusto Grubba, o
Delegado Geral da Polícia Civil Aldo Pinheiro
D'Ávila e o delegado regional Uriel Ribeiro.
Mesmo antes de a estrutura estar pronta, a

equipe formada por um delegado, um escri
vão e seis agentes já trabalha ativamente nas

investigações e já cumpriu mais de 15 man-
'

dados de prisão por estelionato, furto, tráfi
co de drogas e homicídio.

FOTOSWILLIAM FRITZKE E REPRODUÇÃO

CHOQUI:!1 Miro Vegini passava pelo local, ficou parado no trânsito e

reconheceu o veículo envolvido no acidente. Dentro dele estava sua CJ.Iha

(�ol�upá

Equipes fazem limpeza do ribeirão
A manhã de ontem foi de trabalho

na BR-280, na Serra de Corupá, onde
um caminhão carregado com mate

rial corrosivo colidiu em uma área

, de escape e parte da carga vazou. Os
Bombeiros Voluntários de Corupá e

a empresa Suatrans Cotec realizaram
a limpeza em um ribeirão por onde o

líquido escorreu. Os trabalhos foram
divididos em duas partes. A primeira
foi de lançar água onde o produto foi
derramado para que ele- fosse diluído,
principalmente no ponto inicial do

vazamento, onde aconteceu a colisão
do caminhão. .Com este procedimen
to, a equipe criou uma espécie de di-

que para que a água ficasse represada.
Um filtro fez a coleta do material re

presado para que ele não se misturas
se aos rios da região.

Segundo a empresa, quando a água
entra em contato com o produto não

existe risco para a população e meio

ambiente, pois ele é utilizado no trata

mento de água nas principais empresas
do País, inclusive pela Casan de Indaial,
.onde a carga seria entregue.

Outro detalhe é que a vazão dos
rios da região é grande, o que facilita
ria a disseminação. O comandante dos

Bombeiros, Cláudio Sidnei Siqueira,
explicou que mais de três mil litros de

água foram utilizados para limpar o

solo e as tubulações por onde o líquido
se espalhou.

-

O tenente da Polícia Ambiental, Fe
lipe Dutra, disse que está na espera do
laudo da análise da água, que deve sair
na semana que vem, para definir a pe
nalidade que a empresa de transporte
irá sofrer devido ao vazamento.

Apopulação pode utilizar a água das
redes da Águas de Corupá e do Samae
de Jaraguá do Sul. O vazamento não

poluiu os rios da região e, por isso, o
abastecimento está funcionando nor

malmente nas duas cidades e não existe
necessidade para interrupção.

LÚCIOSASSI

LIMPEZA

Vazamento

nãopoluíu
os rios da

região e a

água das
torneiras
não foi
afetada'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

!

{
1

l
I
1

QUINTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

MMA

David Tomio de Mattos, o Xitão*

. x-team_team@hotmail.com

Cigano VSVelasquez
Novamente Papai Noel nos presenteou com uma luta de verdade que

será entre o catarinense Júnior Cigano e CainVelasquez. Esta luta
promete ser emocionante como a anterior, só que para o anseio dos
fãs, o brasileiro poderia demorar um pouquinho mais desta vez para
nocautear o mexicano. Brincadeiras à parte, é uma luta que apesar do
favoritismo do brasileiro sobre seu adversário, não deixa de ser perigosa
e surpreendente, quando bem treinado. e focado, pois já venceumuitos
lutadores ótimos dentro da jaula. De qualquer forma, vale lembrar que
é bom estar ligado na telinha no dia 29 de dezembro no UFC 155 para
vermos o brasileiro passar por mais este desafio.

Dranla
Só quem passa, por uma lesão séria sabe o que são os dias de luta de
um atleta em sua recuperação. O drama vivido neste momento por
Rousimar Touquinho espelha bem esse caso. Machucado em sua

útilma luta, quando foi derrotado por Hector Lombardi no UFC on FX.
6, Touquinho explicou que sua maior dificuldade é ficar sem treinar.

Ele, assim como tantos outros atletas, vê cada treino quase como um

sopro de vida recebido e é muito difícil ficar sem fazer isso um dia

. sequer, porém no nível em que se encontra o lutador brasileiro, ele
já dispõe de profissionais que o cercam de incentivo para que não
cometa um erro, do tipo treinar antes de 'estar devidamente curado
ou puxar demais o ritmo em seus primeiros treinos dentro do tempo
de recuperação. Tendo isso em vista, sabemos que a recuperação dele
será 100% e a volta tranquila para oferecer mais espetáculos a nós, que
somos seus fãs. Melhoras, guerreiro!

A corrida faz parte
da rotina diária de
lutadores profissionais
e amadores. Ela ajuda
significativamente
e diretamente nos
resultados de treinos
de lutas específicas, e
se deve então bastante

atenção de quem quer
dar algum tempo de
si para a prática desta
atividade. Aprender a
controlar a respiração
de forma adequada,

.
dosar o ritmo, tudo isso influi na hora de um combate assim como em uma corrida.

Nesta última terça feira, tive a oportunidade de colocar em prática alguns sistemas de
treino de corrida com amigos e alunos graças ao Treinão de Natal, feito a partir da Praça
Ângelo Piazera, que reuniu uma pequenamultidão e incendiou de alegria e saúde as

principais avenidas da cidade, contagiando até quem estava dentro de pizzarias. Foi
muito bom rever amigos que estão na reta de uma vidamais que saudável, como meu
brother Chico Piermann e sua esposa eminha aluna assíduaTânia Piermann, que são

exemplo a todos que dizem que o casamento não deixa espaço para prática esportiva,
esbanjando felicidade ao trotar pelas ruas em uma noite fresca de verão. Obrigado
a todos os meus alunos que representaram a equipe nesta noite, 'e parabéns aos
organizadores quemotivaram com paciência do início ao fim todos os aventureiros.

'Corrida
DMJLGAÇÃO

Nitrix
Mais uma edição de um dos eventosmais importantes do País noMMAvai acontecer em

Itajaí. Ótimapedida para quem é fã de lutas de qualidade com a vantagem de se assistir
a um bom show. Com uma organização impecável, serátransmitido ao vivo pelo canal
Combate. O evento será no dia 5 de janeiro, no Centreventos Itajaí.

* lQ,tão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

f' Canoagem
.

Schroedenses vencem o Brasileiro

O.Clube de Canoagem Kentu

cky (Canoken), de Iaraguá
do Sul, encerrou a temporada
conquistando bons resultados
no Campeonato Brasileiro de

Canoagem de Descida.
A última etapa da compe

tição foi realizada no início do

mês, em Santo Antônio de Pá
dua (RJ), contando com a pre
sença de quatro atletas da re

gião: os schroedenses Adilson

Pommerening e Wilson Volz,
além de Marcos Zanghelini e

Francislei Fagundes, de Jaraguá

do Sul.
Os atletas locais deram bas

tante trabalho aos adversários
. ..

canocas e rmneiros, nas provas
realizadas nas águas do Rio Pom
ba. Na categoria Duck Open, a

duplaAdilson e Marcos - conhe
cidos no mundo da canoagem
por Pomba e Zanga - venceu a

disputa contra os cariocas Ro-'

drigo e Gustavo, por apenas seis

segundos de vantagem.
O resultado valeu também o

caneco na categoria Rapid Race.

Já na categoria Duck Misto, a

dupla Wilson e Francislei foi

superada pelotime da casa, for
mado por Guilherme e Gisele.

Neste ano, o Campeona
to Brasileiro de Canoagem de
Descida teve etapas em Macaé

(RJ), Pirapora (MG) e Pádua (RJ).
Para 2013, a competição voltaa
contar com seis etapas, sendo
uma delas em Schroeder. As de
mais etapas estão previstas para
ocorrer emMinas Gerais, Espíri
to Santo, Mato Grosso e Rio de

Janeiro, este com duas provas.
As datas não foram divulgadas.

CAMPEÕES
Veteranos das

águas, Pomba
e Zanga
continuam
remando
forte e

acwnuIando
títulos

importantes

, ,

mSTORIA Unica competição internacional
disputada pelo TigTe foi·� Libertadores de 92

-

Criciúma

Vaga na CopaSul-Americana
Após momentos conturbados nos últimos anos, o Criciúma

parece estar retornando aos tempos áureos. Vice-campeão da
Série B, o Tigre garantiu o retorno a Série A e pode emplacar
uma vaga na Copa Sul-Americana. Para isso, basta uma combi
nação de resultados que não parece complicada. Com o grande
volume de jogos do futebol brasileiro em 2013, a CBF confir
mou que os times classificados para as oitavas de final da Copa
do Brasil não participarão da Copa Sul-Americana no segundo
semestre. Desta forma, o Criciúma precisa que apenas quatro
times entreBotafogo, Santos, Cruzeiro, Internacional, Flamen
go, Náutico, Coritiba, Ponte Preta, Bahia, Portuguesa e Goiás,
encerrem entre os 16 melhores da competição nacional.
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