
FALTAM 11 Postura
o próprio casamento só
será longevo se os dois,
ele e ela, derem-se bem
a partir do caráter

decadawn.

Luiz Carlos Prates
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Arquivo Histórico aberto
para o uso da comunidade
As portas da estrutura inaugurada em dezembro
estão abertas após o recesso de fim de ano.

Proposta da atual administração é

.1.melhorar a estrutura do local.

LÚCIOSASSI

Ligação entre os bairros
-

Rau e Anlizade

Prefeitura vaidecidir
novo local para a ponte
Secretaria de Urbanismo realiza um estudo para avaliar áreas que poderão ser

usadas para a construção do acesso entre as duas comunidades. A definição do
local deverá ocorrer.ainda esse mês e depois será apresentado aos moradores.
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Previdência

Issemprevê
novo fundo
o projeto que altera a

forma de gestão da renda
previdenciária do 'Instituto
de Seguridade dos

,

Servidores Municipais,
deve ser aprovado pela
Câmara deVereadores de
Jaraguá do Sul até julho· �

deste ano. Amudança é
uma exigência do governo
federal. Página �
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Infraestrutura
A formamais fácil de
o governo reativar a
economia é investindo
na infraestrutura do'país.
Temos imensas carências
e desperdiçamosmuitos
recursos com gargalos
logísticos. Em nossa região
temos a BR-280 e aBR-

470, além dos desvios
ferroviários, as obras nos
portos da região e, um

pouco mais além, a BR-
101 Sul. Todas as obras
mais que necessárias e

que trarão um retorno

imediato para a economia,
tanto no curto como,

principalmente, amédios
e longos prazos. Se
colocarmos na conta os

aeroportos, ferrovias,
hidrovias e ainda os

investimentos em hospitais
e escolas, o crescimento da
economia será automático.
Podemos até desconsiderar
os estádios. Para isto, é
fundamental mudar alguns
conceitos ideológicos
e-charqas.o capital
privado para realizar os
investimentos.As recentes
medidas do governo
federal neste sentído'são
muito positivas, mas ainda
trazem um viés estatízante,
que preocupamuito 08

, ..

investidores.

Oportunidade

www.ocponlíne.com.br

INDlCAIJ.ORJ�:S ÍNDICE PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Madeira

Oritmo de crescimento de pi
nheiros e eucaliptos em nosso

país não encontra paralelo em lugar
nenhum do mundo. Temos todas as

condições para nos tornarmos o gran
de produtor mundial de madeiras e

derivados.
Todos os recursos da natureza são

de graça e o preço deles é apenas o

custo que foi agregado aos mesmos.

Por esta lógica, o país deveria ter os

menores custos do mundo na produ
ção de todos os derivados de madeira

como, por exemplo, os móveis.
No exemplo do setorrnobiliãrio,

ainda devemos considerar que o Brasil
domina a produção de couros naturais
e, deixando de exportar os mesmos in
natura, podemos produzir móveis e

calçados com valor agregado.

DIVULGAÇÃO

Construção civil
Este setor ainda temmuito para crescer no país, tanto nas grandes obras
.de infraestrutura como na construção demoradias. Em nossa região

'

o percentual de residências precárias émenor que amédia nacional.
Ainda assim existe a necessidade de ofertar imóveismelhores para esta

população. Neste caso, a dependência dos programas federais é muito.

grande e asmargens são pequenas. Isso afasta as construtoras. Para
esse segmento estão sendo ofertados conjuntos localizados em lugares
remotos, muito longe dos empregos. Este é um erro que precisa ser
corrigido. Falta um planejamento integrado. Nos outros segmentos, a
própria iniciativa privada se encarrega de buscar amelhor opção, porém
costuma pressionarmuito da estrutura urbana disponíveL Uma revisão
na lei de organização territorial com a da adoção do conceito de espaço
criado podem ser ótimas soluções para amenor dispersão urbana e ao

mesmo tempo fonte de recursos para melhorar a estrutura viária e de

apoio. Este é um projeto para ser discutido em Jaraguá do Sul.
c

Desenvolvimento tecnológico
Uma oportunidade para a cidade é amontagem de um núcleo de

desenvolvimento de tecnologias construtivas e qualificação de especialistas.
Já temos um embrião universitário que precisa ser ampliado e qualificado,
bem como o parque industrial que poderá contribuir e ser beneficiado
com estes desenvolvimentos. Um olhar sobre os métodos construtivos e os

materiais utilizados nos países mais desenvolvidos mostra o abismo que
existe em relação às práticas locais.

Confecções
Depois de um anomuito conturbado, de ajustes depois
dos picos de preço do algodão, o setor tende a entrarnuma
nova fase.Existe aperspectiva de crescimento em 2013, mas
os preços praticados ainda estãomuito fora da realidade.A

combinação deprodutos diferenciados e preços racionais
são amelhor forma de conquistar o consumidor brasileiro.
Ele quer comprar. Nomédio prazo, o bônus demográfico
será,�problemapara as roupas infantis.
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Papel e celulose
Pela mesma lógica aplicada ao setor de

madeira, não existe nenhuma razão para
que o país não seja o lídermundial no
setor de papel e celulose. Embora as fibras

produzidas localmente não sejam adequadas
para todos os tipos de papéis, temos ótimas
oportunidades. Um dos maiores problemas
tem sido o tamanho do investimento e o custo

do dinheiro. Isto torna o prazo de retorno
muito longo e as constantes oscilações nos
preços torna o fluxo de caixa duvidoso.

Industrialização
Embora sejamos um enorme produtor de
recursos naturais, a construção de cadeias

integradas para a industrialização dos
mesmos ainda está nos estágios iniciais. É .

claro que amaioria dos países prefere importar
soja emilho em grão, mas temos todas as

condições para avançar neste processo e

exportarmos derivados. É nesta área que o
país tem as melhores oportunidades para
construir uma indústria que seja praticamente
imune à concorrência de outras nações, pois
dominando a fonte dematéria prima e tendo
uma cadeia de produção bem integrada os
custos tendem a ser baixos.

Equipamentos
Osmétodos construtivos tiveram uma evolução
bem limitada e a adoção de equipamentos
que podem acelerar a produtividade damão
de obra ainda encontra restrições por causa
da baixa qualificação damesma. Trata-se de
um círculo vicioso difícil de romper. Ainda

assim, esse é um setor em que as tecnologias
não são tão sofisticadas e onde o investimento
na qualificação do pessoal é praticamente
irreversível. Portanto é uma área que promete
grandes oportunidades para o futuro. Diversas
empresas de nossa região estão muito bem

posicionadas para aproveitar o mercado. Apesar
do aumento nas importações de equipamentos
emateriais, a segmento de equipamentos
ainda oferece muitas possibilidades, em
especial no que se refere à aplicação destas

tecnologias. O que chama a atenção é que
continuam muito raros os projetos que
prevêem a integração das facilidades.

LOT"iU.":'lI1DI W!I,. C;'H
, .ull�.m A".I!J. .RJ.lh.JII LO"I:OFÁCIL

SORTEIO N° 852
01 - 02 - 03 - 04 - 05
08 - 11 - 12 - 16 - 18
20 - 21 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3088
38 - 42 - 47 - 64 - 66
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Aponte do Rau COID unta nova proposta

A cidade não pode esperar passar mais
tanto tempo ver essa novela da ponte
do Ran apenas na discussão do projeto .

. Quer ver a obra realidade.

Char

Do leitor

O que está faltando?
OS dados divulgados pelo

Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística (IBGE) mos
traram que a recuperação da

produtividade não está aconte
cendo em Santa Catarina, acu
mulando um� taxa de produção
industrial negativa de -2,9%,
nos 10 primeiros meses do ano.

As medidas tomadas pelo
governo surtiram efeito positi
vo' com o aumento de crédito
e a redução dos impostos, mas
foi de curto prazo. Esse mode
lo se esgotou, e novos cami
nhos precisam ser tomados

para voltarmos a crescer.

Eu defendo a educação
voltada à inovação! Porque os

maiores ciclos de crescimento
econômico da história devem-

se aos momentos de inova

ção, com a criação de novos

produtos, e idéias inovadoras.
Como a invenção do motor, e
a implantação das ferrovias.
Atualmente sentimos uma re

dução notável do número de

inovações, e por conseqüên
cia, menos ganhos com pro
dutividade.

Precisamos de universida
des mais competentes, acadê
micos mais compromissados
e empresas dispostas a formar
parcerias com as uníversida
des. Precisamos de incentivo
à inovação. A nossa indústria
clama por isso!

WalterHenrique I'ritzke,
llcacIênüco ele Economia
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h 1,1 Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres, com espaços,
\.Y�J com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Bagaceiros, rua!
Ocaráter é a impressão digital de quem somos.

, Caráter, você sabe, é a instância moral das nos
sas condutas. E é por isso que quando falo para jo
vens nas minhas palestras em escolas deixo muito
claro que o caráter vai-lhes encurtar o caminho

para o sucesso futuro na profissão ou não... O ca

ráter será o regente. Aliás, o próprio casamento só
será longevo se os dois, ele e ela, derem-se bem a

partir do caráter de cadaum.Abelezinha da juven
tude passa logo, o dinheiro no banco produz can
saço' até o dinheiro de sobra nos cansa, os valores
das aparências sociais não têm força para manter
juntos um homem e urnamulher de caracteres dife
rentes. Ele é urn doce, ela urna fera; ele é urn ordiná

rio, ela uma freirinha, não vai dar certo...
Pronto, já fui longe, gastei quasemetade da pági

na para chegar aqui. O que quero dizer, e aos jovens
demodo especial, é quenão se enganem, nosso com

portamento privado confunde-se sim com a nossa

imagemprofissional. O que fazemos em casa, na rua,
reflete-se na imagem da empresa que nos contrata,
que nos paga. Temos que ser pessoas de bom crédito

pessoal em casa, na rua, em qualquer lugar, para que
possamos manter o emprego. Foi o que aconteceu

com a americana Nicole Powell, contratada por um
time de basquete daEspanha - o Perfumarias - para
defendê-lo. Nicole foi demitida, e armouurnbarraco,
porque foi acusadapelo clube por serbaladeira e be
ber demais. É se alguém disser que isso é intromissão
do empregador navida do empregado, erra feio.

Na minha empresa, por exemplo, vagabundo
que dá tapa namulher está demitido na hora. - Ah,
mas a Justiça...A justiça naminha empresa sou eu,
eu a faço. As pessoas têm que ter bom comporta
mento em todos os lugares, sem essa de que na

minha vi�a privada faço o que quero, negativo. Se o

fizer, aporta é ali, rua. R u a!

Negativo
Se o pé-rapado não tem dinheiro paramanter

uma família, gerar filhos e criá-los bem, então sem
essa de casar, de se juntar, de fazer filhos de modo
irresponsável. Veja se tem cabimento esta man

chete: - 'Alunos da rede municipal de São Paulo

começarão o ano letivo sem tênis". A prefeitura
não tem dinheiro... Ué, mas desde quando prefei
turas são sapatarias? Desde quando são padarias
para alimentar filhos alheios e gerados de modo

irresponsável? Essa é a questão, o resto é beatice e

latidos de esquerdistas fracassados.Vergonha, res
ponsabilidade e dinheiro no bolso, depois, sim, o
sujeitopode casar e fazer filhos.

Erro

Quando urna pessoa faz urna tolice e depois se

arrepende e admite que errou, felicito-a, é assim que
se faz. Caso da Aline Moraes, a atriz. Ela desabafou
o seguinte numa entrevista: - "Sabe quando você é
adolescente e põe na cabeça que vai fazer uma tatu
agem? Aos 19 anos, consultei urn numerólogo e ele

sugeriu que eu duplicasse o "n" Hoje acho isso tudo
uma cafonice" Aline, um beijo. Mas o que dizer das
"veteranas" - e dos bermudões - que andam por aí

pintando o corpo com desenhos como se o corpo
fosse parede de penitenciária?

Falta dizer
O guri chegou ao laboratório para fazer exame

de sangue, chegou com a mãe. Enquanto esperava,
abriu uma bolsa, tirou urn livro e pôs-se a ler. O exa

me, aposto, vai dar ótimo resultado, o guri já revelou
quem tem sangue bom. Quem lê, limpa o sangue...

Fale conosco
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PBEVIDÊNCIA Rosana Rosa e Justino da Luz planejam outras alterações que devem beneficiar segurados

Issem

Projeto altera gestão de
fundo previdenciário

Câmara de Vereadores tem até julho para
aprovar matéria encaminhada no dia 3

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

Verônica Lemus

Por determinação do Minis
tério da Previdência, o pro

jeto que prevê a alteração na

forma de gestão do fundo pre
videnciário do Issem (Instituto
de Seguridade dos Servidores

Municipais), deve ser aprovado
pela Câmara de Vereadores de

Iaraguá do Sul até julho deste
ano. A mudança é uma exígên
cia do governo federal, e come
çou a ser discutida na autarquia
ainda em novembro de 2011.

110 projeto não altera os di
reitos previdenciários dos asse

gurados, apenas altera a forma
de gestão dó fundo", explica a

superintendente da previdên
cia do Issem, Rosana Maria de
Souza Rosa. Na prática, a alte

ração irá permitir ao município
acompanhar com mais clareza
a saúde financeira do fundo

para que possa' fazer aportes,
além das alíquotas que são

pagas _pelos segurados e pelo
município, 11% e 18,44%, res
pectivamente. "Assim a gente
vai poder prever quando have
rá necessidade desses aportes,
sendo possível até colocar essa

previsão no �rçam.ento do mu- I

nicípio", diz Rosana.
A vantagem da alteração,

ainda de acordo com Rosana,
f'

que poderá afetar os servidores,
é que o fundo previdenciário
estará mais organizado, limas
o reflexo da mudança será a

vantagem que trará para o

mumcipio, principalmente",
disse a superintendente. A

mudança, aliada a um futuro

projeto de reestruturação ge
ral da autarquia, deixará o sis
tema previdenciário fortaleci
do. I/E quanto mais fortalecido,
menos aportes financeiros para

.

o município, sobrando mais
dinheiro para investimentos",
declarou.

Enquanto não recomeçam
os trabalhos legislativos, o pre
sidente do Issem, Justino da
Luz (PT), diz que o momento

será dedicado a prestar esclare
cimentos, referentes ao projeto,
entregue no dia 3 de janeiro, ao
Sindicato dos Servidores (Sin
sep), conselho de administra

ção do Issem, prefeito, Câmara
e demais interessados. O Issem

possui hoje 6.600 segurados no
total, sendo 3.698 segurados
efetivós e 2.902 dependentes.
O número de aposentados é de
330 e o de pensionistas" 120., ., I I

,

CRITICA Presidente do Sinsep, Luiz Ortiz,
arIrma que texto deveria ter sido debatido antes

Sindicato vai avaliar

proposta demudança
De acordo com o pre

sidente do Sindicato dos
Servidores Municipais (Sin
sep), Luiz Carlos Ortiz Pri

mo, ainda não houve tempo
para analisar o projeto que
altera a gestão do fundo pre
videnciário. IISei que está na

Câmara, mas não tive aces

so ao documento ainda".
� ( I Ortiz afirmou que o as-

sunto não chegou a ser de
batido com os 'servidores ou

com o sindicato, o que deve
acontecer nos próximos dias.
"Mas eu acho que o projeto
tinha que ter sido debatido
com o sindicato ou com os

servidores antes de ir para a

Câmara, até para sàber quais
sãos as vantagens ou desvan
tagens", reclamou.

Desafios

Justino define
-

novasaçoes
Ainda em processo de fami

liarização com os assuntos do
Issem (Instituto de Segurida
de dos Servidores Municipais),
o ex-vereador Justino da Luz

(PT), nomeado pelo prefeito
Dieter .Ianssen (PP) para assu

mir a presidência da autarquia,
adianta que uma reestrutura

ção geral do Instituto e a cons-

. trução de uma sede própria
serão alguns dos próximos pro
jetos e desafios que a autarquia
deve enfrentar.

"Após a aprovação do pro
jeto que altera a gestão do fun
do previdenciário, que já está
na Câmara, vamos começar os
estudos para o projeto de re

estruturação geral do Issem",
disse Justino. Como exemplo,
o petista cita que atualmente

apenas o servidor do sexo mas

culino pode incluir dependen
tes' como filhos e esposa. Mas a

P!oposta é ampliar o benefício

para as mulheres.
Além disso, segundo a supe

rintendente da previdência do
Issem, Rosana Maria de Souza
Rosa, novos serviços e bene
fícios para os segurados serão

implantados, a fim de ampliar
a guia de especialidades e pro
porcionar outras melhorias. A

especialidade de acupuntura é
uma das possibilidades.

Mas o maior desafio, segun
do Justino, será a construção
da sede própria para o institu
to, assunto que já estaria sen

do discutido há dois anos. De
acordo com Rosana, o projeto
arquitetônico está pronto e a

compra do terreno pelo Issem

já foi aprovada pela Câmara,
em 2010, no valor de R$ 200mil.
Segundo a superintendente,
uma equipe já está trabalhando
na elaboração dos editais, ne
cessários para dar início à exe

cução do projeto. A expectativa
'de Justino é positiva: "acho que
dá para licitar e iniciar a obra
ainda esse ano", comentou.

Após a aprovação
do projeto, vamos
começar os estudos

. para o projeto de

reestruturação
geral do Issem.
RosanaRosa
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Patricia Moraes

Prefeito vai trabalhar de ônibus
Acomunidade tem sido surpreendida

quase que diariamente com a pre
sença do prefeito Dieter Janssen (PP)
nos ônibus do transporte coletivo. Uma

prática adotada geralmente apenas por
candidatos durante as campanhas, tem
sido uma estratégia de Dieter para co

nhecer de perto os problemas do siste
ma e as reivindicações dos usuários. Por
volta das 7h20, o prefeito pega o ônibus
no terminal urbano para ir até a Prefei
tura. A primeira falha apontada por ele
é a ausência de um balcão de vendas do

cartão de transporte da Canarinho no

local. "Eu, por exemplo, pago R$ 3,10 a

passagem porque não tenho o cartão.

E, para comprar o cartão, que barateia
o custo, teria que ir até o escritório da

Canarinho, na Marechal. Não pode ser

assim, é preciso facilitar para o usuário",
avalia o prefeito. Uma negociação com

a concessionária já foi iniciada para que
o posto de vendas funcione no terminal.

Mas o desafio do novo governo é
muito maior. Dieter prometeu fechar
os quatro anos fazendo do sistema

LÚCIO SASSI

o homem do

Planejamento
Acumulando a presidência
do Ipplan e a Secretaria de

Desenvolvimento Econômico
e Turismo, o engenheiro

Benyamin Fard começou a

elaborar o plano estratégico
para os setores. Segundo ele,
a principal,meta é estruturar
um amplo sistema de dados

no Instituto de Planejamento,
capaz de embasar as decisões
a serem tomadas pelo Poder
Público em todas as áreas .

.

O estudo sobre mobilidade

urbana, iniciado ainda no ano

passado, terá sequência.

Ponte preocupa
Em Schroeder, Osvaldo Iurck (PSDBLcomandou reunião do
secretariado ontem. Cada um-passou um relatório da área contendo

informações sobre o quadro de servidores e projetos em andamento.

Segundo o tucano, aos poucos, os trabalhos vão sendo normalizados.
No setor de Obras, a preocupação é com a Ponte Trindade, inaugurada
em 2011, e com a estrutura comprometida pelas chuvas do início do ano.

Uma avaliação completa deve ser feita até o fim do mês. Enquanto isso, a
ligação entre o bairro Santa Luzia e Jaraguá fica'interditada.

Para prevenção
A Secretaria da Defesa Civil de Jaraguá pleiteia
junto ao governo federal20 pluviômetros para
serem instalados em áreas de risco, completando
a rede de informações hidrometeorológicas
que fazem parte da estrutura de observação do

país, para o monitoramento e alertas contra
desastres naturais. O cadastro no programa do
Ministério da Ciência e Tecnologia foi realizado
e a expectativa é de que no primeiro semestre do
ano o município receba sinalização positiva.

Material com atraso
Secretário de Educação de Jaraguá, Elson Cardozo, corre contra
o tempo para abrir licitação para comprá de material escolar
e uniforme para os alunos da redemunicipal de ensino. A
concorrência deveria ter sido aberta no governo anterior, para
que 0.8 estudantes começassem o ano recebendo o kit escolar,
o que acabou não acontecendo. Segundo Elson, a previsão é de

que a licitação seja lançada até a próxima semana e o processo
deve levar cerca de dois meses. Em 2012, foram investidos

R$ 1,8 milhão na aquisição de material e uniforme, que foi
repassado aos alunos no dia 29 de fevereiro.

de transporte,coletivo em Jaraguá do
Sul um dos melhores do Estado. Uma
comissão foi formada para avaliar o

contrato entre a Prefeitura e a empre
sa Canarinho e também para elaborar
um plano que deve apontar os passos
para se chegar ao modelo ideal. Com
as sugestões que serão apresentadas
por sua equipe e com a experiência co
tidiana de enfrentar na prática o que
vivem os passageiros, Dieter espera
cumprir uma das suas principais ban
de iras de campanha.

o Ipplan tem apenas
10 meses, porém, mesmo

- assim, tudo que foi iniciado
terá prosseguimento.

Até porque o espírito do
Instituto é este, projetos
de médio e longo prazo.
Beoyamin Fard, presidente
do Instituto de Pesquisa e

Planejamento (Ipplan).

Sem: as chaves
Apesar da facilidade gerada pela

.experiência prévia no cargo, os

primeiros dias de trabalho do

presidente da Fundação Municipal de
Esportes, Jean Leutprecht (PCdoB),
não foram tão fáceis. Foi preciso até
mesmo acionar um chaveiro para
ter acesso à estrutura localizada
no prédio da Arena Jaraguá. Além
disso, as solicitações de convênios
crescem a cada dia. Na agenda
estão CSM, Juventus e Sport Club
Jaraguá. O apoio financeiroao futsal
deve ser definido nesta semana em

reunião entre Jean, o prefeito Dieter
Ianssen e a diretoria da empresa
patrocinadora do time.

Situação da Arena
Entre as prioridades de Jean
Leutprecht está a reestruturação da

Arena, commelhoria da estrutura em
si e ao redor. Por enquanto, todos os

contratos de locação e serviço estão
sendo avaliados, além dos custos de

manutenção do local. O calendário de
eventos já começou a sermontado.
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Infraestrutura

Novo capítulo de uma velha novela
Administração quer outro local para a ponte
de acesso entre os bairros Rau e Amizade

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

..

Anovela sobre a construção
da ponte de acesso que fará

a ligação entre os bairros Rau e

Amizade ganhou um novo ca

pítulo: um terceiro local deve
ser escolhido para execução
da obra. A alteração do local se
deu após análise da viabilidade
de continuação dos dois proje
tos apresentados anteriormen
te pelas gestões passadas.

Para alteração do local, se

gundo o secretário de Urba
nismo' Ronis Bosse, as análises
levaram em consideração a

construção da ponte e a im

plantação de uma nova estru

tura viária, que deverá aumen

tar a fluidez do trânsito pelos
bairros Rau eAmizade. Entre os

aspectos avaliados nos projetos
anteriores em comparação à
nova proposta, o comprimento
da estrutura e a facilidade de li

gação com as principais vias de
acesso foram decisivos. "Ana
lisamos as propostas de cons

trução na rua Carlos Zemke ou

na Anna Mueller e decidimos

por uma terceira opção. Assim
poderemos aperfeiçoar a obra e

diminuir o tempo para sua con
clusão", afirmou Bosse.

Dois locais possíveis es

tão em estudo de viabilidade
técnica pelos profissionais da
Prefeitura e o martelo deverá
ser batido dentro dos próximos
dias. De acordo com o secretá

rio, após a decisão, a popula-
. ção deverá ser informada so

bre a nova área avaliada para a

obra e os motivos que levaram
à

.

escolha. I� definição se dará

por conceitos técnicos que se-

rão explicados à comunidade

posteriormente. Esperamos a

compreensão de todos, já que o

investimento irá valorizar a re

gião", argumentou.
Ainda não há previsão de

quanto o novo projeto irá cus

tar aos cofres públicos e nem de

prazo para sua conclusão. Sa
be-se apenas, segundo Bosse,
que a obra será custeada com

recursos próprios da Prefeitu
ra e que é a prioridade da Se
cretaria de Urbanismo. A prin
cípio' segundo o secretário, a

questão judicial que impediu a

obra na rua Anna Mueller não
irá prejudicar a execução do
novo projeto.

rojeto antigo
A construção da ponte en

tre os dois bairros está prevista
,
no Plano Diretor do município
desde 1999 e, em 2007, come
çou a ser construída na rua

Carlos Zemke, no Rau, com

saída na Rua Roberto Ziem

mann, po Amizade.
Os trabalhos foram inter

rompidos com as chuvas' de
200B. A construtora Salver, que
venceu a licitação havia ergui
do os pilares de sustentação.
Em 2009, a então gestão da pre
feita Cecília Konell decidiu dar
início a um novo projeto, em um

novo endereço. A ideia era levar
a estrutura para as ruas Anna
Mueller Enke, no Rau, eVistaAle
gre, no Amizade. Os moradores

alegaram que a obra estaria em

desacordo com o previsto pelo
Plano Diretor e o caso foi parar
no Ministério Público. A obra
acabou embargada.

LÚCIOSASSI

Obra iniciada no governo de Moacir
Bertoldi foi ignorada na gestão de Cecília Konell

. -

5 a

OS CAPíTULOS ANTERIORES:
.2007
• Durante a administração do então

prefeito Moacir Bertoldi foi iniciada
a construção de uma ponte ligando
os bairros Rau e Amizade, passando
pela lateral do antigo mercado Rau,
ligando as ruas Carlos Zemke, com

saída na rua Roberto Ziemmann, no
Amizade. A obra era construída pela
empresa Solver, de Ituporanga.

.2008
• Por causa das enchentes desse
ano, a obra foi interrompida

.2009
• A administração da prefeita eleita
Cecília Konell, ao invés de retomar
os trabalhos da ponte, decidiu mudar
o projeto e o local da instalação da

ponte. A ideia proposta era fazer uma
nova ligação na rua Anna Mueller
Enke, no Rau, com a rua Vista

Alegre, no bairro Amizade.

.2010
• Descontentes com a proposta da
Prefeitura, moradores dos dois bairros
entraram com queixa no Ministério
Público, exigindo a construção
no local original, alegando que a

mudança violava o Plano Diretor da
cidade. No final da.201 O, a Câmara
de Vereadores realizou uma audiência
pública para discutir a situação.
O plenário ficou lotado e moradores
dos dois bairros foram contra a

construção da ponte no novo local
proposto pela Prefeitura.

.2011
• A Prefeitura pediu a rescisão do
contrato com a construtora Solver na
obra inicicdc em 2007, sob alegação
de que a obra na ponte não seguia o

projeto original. A empresa entrou na

Justiça para recorrer da decisão da

administração.
• Devido à polêmica judicial, a juíza
Karina Müller concedeu liminar
favorável à construtora e suspendeu,
por tempo indeterminado, a votação
do projeto de lei que previa a

construção da ponte no novo local,
como queria a então administração.

.2012
• Em junho, o Ministério Público

ingressou com Uma ação contra a

prefeita Cecília Konell acusando-a
de improbidade administrativa por
entender que a administração foi
negligente ao projetar a mudança
de local da ponte, sem resolver a

pendência legal da obra projetada
anteriormente, na gestão de Moacir
Bertoldi (2005/2008).

.2013
• Administração de Dieter Janssen
estuda um novo local para a

obra da ponte.

Lideranças dos bairros querem a ponte pronta, independente do lugar
Os presidentes das associa

ções de moradores dos bairros
Rau e Amizade querem que a.
obra saia do papel o quanto an

tes. Segundo Idezides Rezende
Filho, representante do Amiza

de, independente do local em

que seja construída, o principal

é que os moradores dos bairros
localizados na zona Norte do

município tenham outra via de
acesso. "Somos dependentes da
rua Roberto Ziemmann e em

casos de interdição da via, como
nas enchentes de 200B, ficamos
isolados", argumentou. Ele tam-

a

bém se colocou à disposição dos
técnicos para contribuir .com

informações sobre o local. "Po
demos reunir os moradores mais

antigos. Eles podem apresentar os
problemas do bairro, mostrar os
locais que mais alagam", sugere.

Para Gilvan Ieferson dos

Santos, da Assocíação- de Mo
radores do Rau, o importante é

que a ponte seja projetada para
atender a demanda futura do
local. "É preciso pensar no cres

cimento que a região terácom a

duplicação da BR-2BO e projetar
a ponte para 40 anos", acredita.

Outro aspecto destacado pelo
representante comunitário é a

fluidez do trânsito. "Indepen
dente de onde seja construída,
a ponte precisa priorizar o fluxo
de veículos. O trânsito não pode
ser quebrado com lombadas ou

esquinas", aponta.
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Preservação
O futuro
do arquivo
histórico

ACERVO

Arquivo de
Guaramirim precisa
de equipamento
e funcionários
capacitados
para melhorar
armazenamento

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE GUARAMIRIM

Historiador responsável pelo acervo e novo díretormunícípal
de cultura planejam ações para cuidar da memória de Guaramírim

GUARAMIRIM ras intenções são ampliar a fun
cionalidade do arquivo histórico,
contratar um novo funcionário e

dar continuidade ao projeto de

criação de um museu.

Nas últimas semanas, o histo
riador Felipe Côrte Real aprovei
tou para resolver questões admi
nistrativas e divulgar a função do
arquivo dentro da própriaPrefei
tura. Segundo Real, todos os do
cumentos antigos são colhidos,
higienizados e guardados no

arquivo histórico. "Infelizmente,
a mentalidade que se tem é que
os arquivos se formam sozinhos.

Bárbara Elice

s portas do arquivo
histórico de Gua
ramirim já estão

abertas, após o

recesso de fim de
o. Com o acer

vo realocado na nova sede, ba
tizada de "Pastor Wilhelm Lan

ge", e a troca da administração
municipal, o momento agora é
de organização e planejamento
para o novo diretor de cultura,
Belmiro Laffin Junior. As primei-

É um trabalho moroso, diário.
O documento que está sendo

produzido hoje já precisa ser

armazenado para as gerações
futuras e para que a prefeitura
também tenha acesso à memó
ria administrativa domunicípio",
afirmou. Por enquanto, a higie
nização e o restauro dos docu
mentos são feitos sem o equi
pamento adequado. Conforme
o historiador, uma mesa higie
nizadora e um curso de capaci
tação para os funcionários são
necessidades urgentes.

O diretor de Cultura ainda

está em processo de adaptação
ao cargo, mas afirma que planeja
a contratação de um funcionário'
exclusivo para o arquivo históri
co e pretende avançar no proje
to de construção de um museu

no prédio da estação ferroviária.
110 projeto é para este ano, mas

não tem como afirmar que fi
cará pronto logo porque a parte
burocrática, de planejamento e

licitação, demanda tempo. Mas
a valorização do acervo será um
dos pontos principais da minha

gestão na cultura", disse Junior.
Sobre a mesa higienizadora e

��
,

f}!� A Hora do 'Ronco �, Das 07:00 as 09:0'0' h

� Humor e irreverencia na sua manhã

Fone:3375-0500
www.bandfm99.com.br

.

Jornal da 8and - Das 06:00 h as 07:0'0 h'

Apresentação Tim Francisco

Manhã Shaw - Das 09:00 h as 12:00 h

Apresentação • Iran Guerra

Programa da Tarde .. Das 14:00 h as 17:00 h

Apresentação • Jaque Rebouças

Show de Bandas- aos Sábados,,, Das 14:00 as 17:00 h

, Apresentação· Flavio tudere

• J J

t-

o curso de capacitação para os

funcionários, o diretor afirma

que existe verba municipal re
servada para esses investimen

tos, mas os valores serão acer

tados após o fechamento das
contas da administração ante

rior, até o fim de janeiro.
O Arquivo Histórico Pastor

Wilhelm Lange fica na Bibliote
ca Pública Municipal Professora
Maria Iva Cabral, na Rua Hen

rique Noernberg, n° 10, Centro.
Até o dia 18 de janeiro, o horário
de atendimento será das 7h às
l3h e depois será redefinido.

Ingressos para
o Femusc

Como ocorreu nas edições
anteriores, a retirada de ingres
sos para as apresentações do
Femusc - Festival de Música de
Santa Catarina será feita com 2

dias de antecedência às datas
da programação ou até uma

hora antes dos espetáculos.
Não será possível fazer reservas
de ingressos.

Como a noite de abertura
ocorre em 20 de janeiro, os in
gressos estarão disponíveis' a
partir do dia 18. Serão distribu
ídos dois ingressos por pessoa
para cada apresentação no am

biente do Centro Cultural, loca
lizado na rua Jorge'Cznierwicz,
160, ao lado do Centro Empre
sarial. Nos demais locais alter
nativos não haverá limite de

ingressos, dependendo sempre
da capacidade de acomodação
do público.

Informações no site femusc .'
com.br ou pelos telefone 3373-

.

8652 e 3275-2477.
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Previna-se!

HOJE
Joinville

Cano' has • ... Jaraguá do Sul

...
afra 150 31 ° e Região•

17° 26° • ...
Jaraguá o Sul AMANHÃ

17° 26°
• ... MíN: 15°C
19° 30° MÁX: 27°C

Blumenau
Rio do Sul • ... 19°C
• ... 200 31 ° SEXTA
17° 26° oe MíN: 14°C

'MÁX: 26°C

Previsão do Te:mpo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

SãoMiguel
do Oeste

....
21 ° 29° Joaçaba

....
18° 25°Chapecó

....
20° 27°

Tempo melhora
Pela manhã céu encoberto,
com chuva em boa parte do
Estado, melhorando do Oeste
ao Planalto Sul com o avanço
de umamassa de armais
seco. A frente fria se afasta

para o PR no decorrer do
dia e aberturas de céumais
claro com poucas nuvens
se estendem às demais

regiões. No Litoral, ainda
há chance de chuva fraca e

isolada no período noturno.
Temperatura amena.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

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

do vento relativa (%)
• 5h Oeste-Noroeste 5km/h 84
• 9h Oeste-Sudoeste 5km/h 78
• 12h Sul-Sudoeste 11 km/h 54
• 15h Sul-Sudeste 13km/h 47

20mm

90%
• 18h Sudeste 15km/h 42

de possibilidade
• 21 h Sudeste 11 km/h 50 de chuva.

Hu:mor

Mijando no copo
Certe dia urn bêbado foi no bar, e depois de tomar urnas dez doses chegou para
o dono do bar e disse:
- Aposto R$ 50 que eumijo nesse copo, sem deixar cair urna gota no chão?

Animado com a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil em cima do bêbado

o dono do bar aceitou a aposta. O bêbado, chapadaço, pegou o copo e caindo

pra lá e pra cá, mijou no bar inteirinho não acertando urna gota sequer no copo.
O dono do bar começou a rir do bêbado, pegou a nota de R$ 50 e colocou na

carteira. O bêbado agora semijava de rir, e o dono do bar não entendeu...
- E agora do que está rindo?Você perdeu! ,\

- Tá vendo aqueles caras sentados naquele balcão? Eu apostei cem reais com

cada um deles que eumijaria no seu bar todinho e você ainda ia dar risada!

Sudoku

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

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
Im
c.>
::::I
-

o
cn

Florianópolis
....
20° 29° SABADO

MíN: 15°C
MÁX: 27°C

São Joaquim
....
13° 24°

Laguna
. ...
19° 29° São Francisco do Sul Florianópolis

• Preamar • Preamar
• lh17: 1,6m • Oh34: 1m
• 14h23: 1,6m • 12h04: 1m

MINGUANTE 5/1 • Baixamar • Baixamar
• 1 Oh17: O,4m • 7h56: O,2m

Tábua
• 20h15: O,lm • 19h26: Om

NOVA 11/1 das marés ltajai Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 18/1
• lh08: 1m • lh45: O,7m
• 12h46: O,9m • 12h49: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 27/1
• 8h08: O,3m • 7h39: O,2m
• 19h27: Om .18h58: Om

CriciÚIna
....
18° 28°

Palavras Cruzadas

7 9HORIZONTAIS
1. Associação Brasileira de Inteligência / Massa de carne

ou peixe, conservada fria
2. O percurso de um avião em vôo / Sufixo aumentativo
3. Famoso balneário mexicano
4. Qualquer ambiente separado por divisóriàs, em labora-

tórios de análises clínicas, escritórios etc. / Rapaz
5. Os vasos que levam o sangue de volta ao coração
6. Levar ao ponto mais alto
7. Abaixar, descer
8. Mulher que se dedica à religião, professando em algu

ma ordem / A ponta da ... crista
9. Citar como, prova
10. (Med.) Diz-se da anestesia aplicada no canal raqui

diana que circunda a dura-máter
11. Diz-se de substância que não tem cheiro
12. Um dos sobrenomes de Cabral, navegador portu

guês
13. O padrão monetário do Brasil! Número cardinal que

indica a falta de qualquer unidade.

5 82 3 4 6

II

II
II

II

II
II

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VERTICAIS
1. A maior península da Terra! Distribuir sobre uma su-

11

perfície plana os contornos geográficos de determi-
nada região 12

2. Largura de qualquer secção transversal do casco de
uma embarcação! Casa de construção ligeira para

í 3

fins de recreação / Meio ... filé
3. Uma das maiores hidrelétricas do mundo, localizada na

fronteira entre Brasil e Paraguai / Desvio de rota de um
navio ou de uma aeronave

4. Variedade de pelica feita a partir da peje de carneiro,
ernpreçada na confecção de luvas, bolsas etc. / Fora-
da-lei

'

5. Membro da Câmara Municipal
6. Impelir com a mão (um barco) / Grosseria, descor

tesia
7. Imagem que se origina em fenômenos físicos � mete

orológicos e é produzida quando a luz solar é refrata
da, dispersa e internàmente refletida por gotículas de

água provenientes da chuva e suspensas na atmosfe
ra / (Fr.) Tipo de vinho de cor vermelho-clara

8. Zombaria, pândega / Participar em peça teatral inter

pretandourn personagem
9. Europa Oriental / (Pop.) Indivíduo importuno, que não

larga outro! Nó que se desata facilmente.
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A Recreatjy
desde 195
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Quer publicar sua foto?
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Yasmin Karina Gonçalves
de Siqueira comemorou

aniversário dia 29 de dezembro

commuita alegria e a presença
de um convidado muito

esperado, seu irmão Yago, que
acabou de chegar

Vestibular 2013

da Católica de SC
A Católica de Santa Catarina mantém
até o dia 16 de janeiro as inscrições
aoVestibular deVerão 2013 que
devem ser feitas diretamente pelo
site cato.licasc.org.br mediante o

pagamento de taxa de R$ 30. O
Vestibular 2013 dá oportunidade a

quem deseja iniciar uma graduação
no próximo ano e perdeu os prazos
dos concursos anteriores. Em Jaraguá
do Sul são ofertadas vagas para os

cursos de Administração (noturno),
Bacharelado em Informática (noturno),
Ciências Contábeis (noturno), Gestão
de Recursos Humanos (noturno),
Design (noturno), Direito (matutino e

noturno), Engenharia Civil (vespertino/
noturno), Engenharia de Produção
(vespertino /noturno), Engenharia
Elétrica (vespertino /noturno),
EngenhariaMecânica (vespertino /
noturno) e Moda (noturno). Na
unidade da Católica de Santa Catarina
em Joinville, as vagas são para os
cursos de Administração (noturno),
Biomedicina (matutino), Direito
(noturno e matutino), Teologia
(noturno), Ciências Contábeis
(noturno), Arquitetura e Urbanismo

(matutino), Nutrição (matutino),
Bacharelado em Informática,
(noturno), Engenharia Civil (noturno),
Engenharia Elétrica (noturno),
EngenhariaMecânica (noturno),

Murilo completou sete anos
de idade no dia 8. Os pais

Clodoaldo e Marelise desejam
um feliz aniversário.
"Te amamos muito!"

Dolores e

Irineu Sasse

completaram
36 anos de

casados no dia 8.

Os filhos Beatriz
e Ricardo desejam

que o amor e a

compreensão os

unam por muitos

anos, também com

saúde e muita
felicidade

Casal Gizele

e Thiago
começaram o ano

completando
três anos de

namoro, no dia
IOde janeiro.
Felicidades!

em novos projetos durante o

próximo ano, em outras áreas de

conhecimento, onde atua.

Festa de rei e baile
A Sociedade Esportiva e Recreativa

Guarany, de Jaraguá do Sul, terá
dia 12 de janeiro, a sua tradicional
Festa de Rei e Baile, com animação
da Banda Garibaldi Band Show. A

concentração dos sócios, convidados
e simpatizantes será às 18h, na sede,
com saída em busca da Majestade
de tiro: Sr. Dirceu Zumach, sob o

comando do Sr.Werner Siewerdt.
Início do baile às 22h. Endereço da
Sociedade: Estrada Rio da Luz, sln»,
bairro Rio da Luz II. Informações pelo
telefone 3055-8713.

Treinamento "Técnico
de vendas"
AAcijs - Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul oferece de 28 a 31 de

janeiro o treinamento "Técnico de

vendas", que será conduzido pelo
consultor Everton Soares. A atividade
tem como objetivo apresentar os
conceitos mais atuais e modernos
referentes à área comercial.

Informações e inscrições no setor de

Capacitação Empresarial, no Cejas,
na Rua Octaviano Lombardi, 100,
Czerniewicz, telefone 3275-7017 ou
e-mail treinamento@acijs.com.br.

Engenharia de Produção (noturno. As

provas ocorrem em Ioinvílle eIaraguá
do Sul no dia 27 de janeiro de 2013.
Os candidatos de Joinville farão o

Vestibular na Católica SC, Unidade
Centro, localizada na RuaVisconde
de Taunay, 427 (Via Gastronômica).
Em Iaraguá do Sul, as provas serão
aplicadas na Unidade da Católica SC
localizada na Rua dos Imigrantes, 500
no Bairro Rau. O início doVestibular
está agendado para as 14h com
encerramento às 18 horas. Orienta-
se que o candidato esteja no local de
prova com pelo menos uma hora de
antecedência.

Oportunidades de

pós-graduação
A Católica de SC inicia o primeiro
trimestres de 2013 com novidades na
área de especialização. A Instituição

oferecerá nas unidades de Joinville
e de Jaraguá do Sul nada menos de
19 cursos de pós-graduação, todos
em parcerias com instituições
renomadas e diferenciais exclusivos

que visam proporcionar melhores
possibilidades a profissionais que
atuam em diversas áreas. Informações
sobre o processo de inscrição estão

disponíveis no site catolicasc.org.br,
onde os interessados poderão conhecer
as especificações, ementas, valores
e períodos de realização dos cursos.
Outras informações também podem
ser obtidas pelos telefones 3275-8226
(laraguá do Sul) e 3045-5298 (Joinville).
O projeto contemplal-í cursos
certificados pela Católica SC, sendo 8

cursos de Gestão nas seguintes áreas:
Marketing, Comercial, de Projetos,
Empresarial, Logística, Custos, Mercado
Financeiro e de Pessoas; 4 cursos
voltados à área de Direito daFamília
e Sucessões, Tributário, do Trabalho e

Previdência Social, eAdministrativo
e Políticas Públicas; 2 cursos na área
de Tecnologia da Informação, em
Engenharia de Software, e de Redes
e Segurança da Informação; e outros
5 cursos certificados pela PUC PR

nas áreas de Segurança do Trabalho,
Controladoria e Finanças, Produção
Enxuta (Learn Manufacturing), e MBA
em Gestão de Negócios em Alimentos.
Além dos cursos anunciados para
o primeiro trimestre, em 2013 a

Católica SC oferecerá especializações
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Crônica

CaderninhoAzul
Elyandria Silva,

escritora

"

Eo costume, a prática do início de cada
ano: fazemos os pedidos, escrevemos

a famosa lista de desejos e tudo aquilo
que pretendemos realizar durante o

ano que está começando. Um fantástico

planejamento estratégico para 365 dias,
com grandes chances de dar certo devido
à nossa animação e super-poderes
adquiridos na passagem do ano velho

para o Ano Novo. Ficamos dotados de
tamanha força que, enquanto os fogos
salpicam de luz o céu e o calendário
encerra o dia 31, nada pode nos deter, é o
mundo aos nossos pés, o suprassumo da

autoconfiança. As listas são firmadas no

papel, nas bocas, nas mentes - mesmo

que depois vão para a gaveta -ios
arrependimentos ganham promessas de
serem consertados, as palavras Amor, Paz
e Saúde nunca são tão pronunciadas.
Durantemuito tempo tive um caderninho
azul de capa dura onde, todos os anos,
escrevia os desejos que queria realizar.
No dia 31 tirava um tempo e fazia a lista,
descrevendo-a em detalhes. Para reforçar,

fazia todos os pedidos para Iemanjá (os
do caderninho) àmeia-noite, enquanto
pulava ondas, jogava rosas no mar, bebia
champanhe, dava abraços. Ufa! Era tanta
coisa para fazer, ao mesmo tempo, que
tinha queme programar mentalmente

para não esquecer de nada e, mais tarde,
não me sentir culpada por ter esquecido
isso ou aquilo. Depois de tudo, aí sim,
relaxava e curtia o show de fogos, se

pequei o caderninho azul e fui reler a lista
que tinha produzido um ano antes. Fiquei
pensativa por algumas horas, rasguei
a folha e joguei tudo fora, inclusive o

caderninho. Muitos desejos se realizaram!
Tudo aquilo que dependia apenas demim
tornou-se realidade, aconteceu. Era hora
de mudar e, a partir daquele dia, não teria
mais lista, nem desejos "escrevinhados".
Aprendi que certos sonhos, desejos,
nunca se realizam porque, primeiro, não
dependem de nós e sim de outras pessoas
ou de uma série de fatores, segundo
porque não são para acontecer, não são

para ser.Aprendi também, com Carlos
Drummond deAndrade, que "Para ganhar
umAno Novo / que mereça este nome /

você, meu caro, tem de merecê-lo / tem de
fazê-lo novo, eu sei que não é fácil / mas

tente, experimente', consciente".
Vamos fazer por merecer, sim. Vamos
fazer tudo novo porque tenho certeza

que, quando dezembro chegar de novo,
vai ter valido a pena. Porque sempre
vale a pena viver!

Alguns desejos eram copiadoli
de um ano para o outro porque
simplesmente não aconteciam,

. por mais que me esforçasse e
fizesse o possível e o impossível.

ainda tivesse. Alguns desejos eram
cópiados de um ano para o outro porque
simplesmente não aconteciam, por mais
que me esforçasse e fizesse o possível e o
impossível para eles acontecerem.
Então, uma vez, numa véspera de réveillon,

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

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

Cli uNovel s im
LADO A LADO - GLOBO· 18R

Constância demonstra interesse em descobrir como Gilda conseguiu as

roupas de Laura. O time de Fernando perde o jogo. Diva acusa Isabel de
se importar apenas com dinheiro. Elias diz para Madá que a mãe não gosta
dele. Gisele insulta Laura. Celinha conta a Alice que Carlota quer que ela

conquiste Gustavo, e sugere à sobrinha que faça tudo que a mãe quiser. Fer
nando encontra um bilhete anônimo na gaveta de Bonifácio. Zé Maria analisa
o processo de compra do jornal de Guerra e aconselha o jornalista a diminuir
a tiragem das edições. Laura, Isabel e Diva enfrentam Catarina-e Oswaldo.
Laura conta a Isabel que Paulo Lima conseguiu emprego no jornal de Guerra,
e avisa que pedirá demissão do escritório de Laranjeiras. Constância repre
ende Albertinho por ter dado as roupas de Laura a Gilda.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Fábio não aceita a decisão de Juliana, e os dois discutem. Felipe dá

razão a Vânia e se entristece. Lucilene tenta expulsar Nenê da diretoria. Otá
vio se recusa a cancelar o contrato com a Positano e discute com Charlô.
Lucilene fica surpresa com o comportamento de Carolina. Nando conversa

animado com Adelino, e Roberta se encanta. Charlô consola Juliana. Ma
noela pede para ser internada e implora que Fábio a ajude. Analú concorda
com as suspeitas de Juliana sobre Nando. Vânia se recusa a acreditar que
Nando tenha delatado Juliana. Carla fala mal de Roberta. Nenê invade a

mansão de Otávio.

.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Lucimar acha estranho o comportamento da filha. Morena chora ao sa

ber do inquérito a que terá de responder. Helô comenta com Stênio sobre
a doação que Mustafa fez a Lívia. Isaurinha avisa a Celso que Antônia foi
embora de casa com Raíssa. Morena não reage às provocações de Vanúbia.
Morena e Jéssica seguem Russo. Ayla fala para Sarila que um joalheiro do
Grand Bazar está interessado nela. Bianca pede a Zyah para ir ao Brasil com
ela. Morena acredita que Nunes faz parte da quadrilha de Wanda. Theo e

Érica voltam a namora,r. Morena se emociona quando Lucimar fala de Theo.
Antônia descobre que terá que devolver Raíssa para Celso e resolve fugir. Jô
reconhece Jéssica ao vê-Ia na delegacia.

Amanda Donini envia a foto da cachorrinha

Mel, que tem cinco meses e adora chupeta
.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes

IIse J. Lange
Andréia de Borba
Rafael de O. Souza
Marcela Tissi
Irene Goslowski
Karin Hedler
Maria F. Silva
Rovena Schroeder

Valmor H. Stricker
Daniel G. Andreatta
João C. Ropelato
Nicia M. Vailatti
Marcia Beosfel
SamuelA. Bachmann
Gustavo P. Doge
Lumachelle L. Schunke

Filomena A. Krueger
Irena A. de Souza
Andréia Viergutz
Marlize Pinter
Schaiene V. Pereira
Caio C. Krueger
Kelly Franciane Ananias
Lucas Schlei

Vaimor Stricker
Maicon Cesar Schwartz
Marcelo Belarmino
Maria do Carmo Chagas
Mario Negherbon \

Roberto Revelino Venceslau
Vitor D.Muller
Arndlda Berlnelll Bortolini

9/1
Alcides Thrun
Carlos Fischer
Cristiane S. B. Lehn
Eduino Ikert
Ermelinda Urbanski
Irene Ropelatto Lindne
Jucilene Bauer
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Tirinhas
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Cinema

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARGOIRIS 1
• As Aventuras de Pi - Dub. - 13:30, 16:00, 18:30
• O Hobbit - Dub: Uma Jornada Inesperada - 21 :00
• ARGOIRIS 2
• Detona Ralph - Dub. - 14:00 16: 10 18:20 20:30
• ARGOIRIS 3
• De Pernas Pro Ar 2 - 13:30, 15:30, 17:30, 19:30,
21:30

PARK' EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - 3D - Leg. -

21 :00
• ARCOPLEX2
• DA Origem dos Guardiões 3D- Dub. -15:00, 17:00-
19:00, 21 :00
• ARCOPLEX3
• As Aventuras de PI - 3D - Dub. - 14:00, 16:30, 19:00,
21:30
• ARCOPLEX4
• O Impossível-Leg. - 19:10, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• De Pernas pro Ar 2 - Nac. - 13:30, 15:30, 17:30-
19:30, 21 :30

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• GINÉPOLlS 1
• Detona Ralph - Dub. - 13hOO, 15h40
• GINÉPOLlS 2

'

•De Pernas pro Ar 2 (Estreia) - Nac. 12h30, 14h50-
17h10, 19h30, 22hOO
• CINÉPOLlS 3
• As Aventuras de Pi - Dub. - 13h1 O, 19hOO
• GINÉPOLlS 4
• De Pernas pro Ar 2 (Estreia) - Nac. - 13h20, 15h30,
17h50, 20h10, 22h30
• GINÉPOLlS 5
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Leg. - 15h20,
22h20
• GINÉPOLlS 6
• O Impossível - Leg. - 14hOO, 16h20, 18h45, 21 h20
• GINÉPOLlS 7
• Detona Ralph - Dub. - 12h1 O, 14h30

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Detona Ralph (3D) - Pré-estréia - Dub. -16:50,19:10
.GNC2
• As Aventuras de Pi (3D) - Dub./Leg.-13:20, 16:10,
18:50,21:30
.GNC3
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. - 13:50,
17:10,20:45
.GNC4
• As Aventuras de Pi - Dub. - 13:40, 16:20, 18:40, 21 :15
.GNC5
• De Pernas Pro ar 2 - Nac. - 14:00, 16:00, 18:00,
20:00, 22:00
• SALVA VIP
• O Impossível- L�. - 15:10, 19:20, 21:40

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Dub. 17:30
.GNC2
• O Impossível - Leg. - 16:45, 21 :45
.GNC3
• De Pernas Pro ar 2 - Nac. 14:10,16:10,18:10,20:10,
22:10
.GNC4
• As Aventuras de Pi - Dub. - 16:00
.GNC5
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Leg. - 13:45

-17:15,20:30
• GNC6
• As Aventuras de Pi (3D)- Leg. - 13:30

\

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Leg. -

17:30, 21 :00
.GNC2
• As Aventuras de Pi - Leg. - 13:15, 19:10,21 :50
.GNC3
• De Pernas Pro ar 2 - Nac. - 14:10, 16:10, 18:10
20:10,22:10

- -

Alice (Ingrid Guimarães) agora é uma

empresária bem-sucedida, que continua
trabalhando muito mas sem deixar de
lado o prazer sexual. Ela está bastante

atarefada devido à abertura da primeira
filial de sua sex shop em Nova York, ao
lado da sócia Marcela (Maria Paula).
Seu grande objetivo é levar para a

América um produto erótico inédito,
o que faz com que ela fique bastante
estressada. Até que, durante a festa de

comemoração pela 1 DOa loja SexDelícia
no Brasil, Alice tem um surto devido ao
excesso de trabalho. Ela é internada em
um spa comandado pela rígida Regina
(Alice Borges), onde conhece várias
pessoas que buscam controlar suas
obsessões � ansiedades. \

Dominguinhos
segue internado

Hospitalizado desde o dia 17 de de
zembro em Recife, o músico Domin

guinhas segue' internado no CTI do

Hospital Santa Joana, em tratamento

de infecção respiratória e arritmia car

díaca. De acordo com boletim médico

divulgado, o cantor segue com o trata

menta antimicrobiano e a ventilação
mecânica, assim como o marca-passo e

as sessões de hemodiálise.

EmmaWatson é
confundida com menor

EmmaWatson, de 22 anos, foi detida
no aeroporto JFK, em Nova York, onde
foi questionada por funcionários de con
trole de passaporte que acreditavam que
a jovem estrela de Harry Potter era uma:

menor desacompanhada. A atriz usou o

Twitter para reclamar: "lenho 22!' Nun
ca mais vou usar mochila." Emma estava

retornando aos Estados Unidos para con
tinuar seus estudos naBrownUniversity.

Casa de Vidro do
BBB vai até sexta
Os' seis competidores da Casa de Vidro

do Big Brother Brasil 13, confinados mos

tram que têm muito ânimo. Bastam ver

urna câmera ou ouvir o grito da torcida que
eles correspondem com beijos, acenos e

poses. André Coelho, Bernardo, Marcello,
Kelly, Kamílla e Samara disputam duasva

gas no BBB. Eles ficarão na casa, que está
instalada em urn shopping em Santana, na
ZonaNorte 'de São Paulo, até dia 11.

ÁRIES
Não convém pensar pequeno: é tempo de investir no
seu progresso e lutar com determinação por suas

ambições. Cuidados com o visual também serão
favorecidos. Vênus promete grande vitória em uma

conquista amorosa: aproveite! Cor: vermelho.

U. lOURO

U - ASsuntos que envolvam a sua carreira serão favorecidos,
eiltão fique de olho e não desperdice as oportunidades.
Vênus indica que você estará mais amável e capaz de
alargar os seus horizontes sentimentais. Cor: marrom.

II
GÊMEOS
Siga os seus instintos nos negócios, pois sua
capacidade de avaliação estará apurada. É um bom
momento para investir em seus sonhos. No campo
sentimental, o clima é de grande erotismo podendo
esquentar até mesmo as relações mais mornas. Cor:
marrom.

CÂNCER
Você saberá captar o desejo das pessoas do seu
convívio. Hoje,Vênus favorece particularmente as
associações, alianças e parcerias, seja nos assuntos
profissionais ou afetivos. Há sinal de grande
comprometimento no campo sentimental. Cor: pink.

LEÃo
É um bom dia-para zelar pelos relacionamentos de
trabalho. Explore a sua criatividade e melhore seu

desempenho no serviço. Cuidados com o corpo e

o visual virão a calhar agora. Na vida a dois, a sua
dedicação pode fazer toda a diferença! Cor: rosa.

VIRGEM
Marte traz mais disposição para as questões
profissionais. Não perca a chance de trabalhar em casa
- tudo indica terá o apoio da família Este é um dia de
muita sorte e diversão. Você saberá como conquistar a
atenção da pessoa amada! Cor: roxo.

Príncipe Charles
quer planeta melhor

Príncipe Charles está empenhado em

deixar o planeta mais verde e cuidar do
meio ambiente. E urn dos motivos pelo
qual ele se preocupa é a chegada de seu

primeiro neto, fruto do relacionamento
de PríncipeWilliam e Kate Middleton. Em
entrevista ao programa This Morning ele
falou que vem trabalhando há anos em as

suntos como as mudanças climáticas e os

danos causados na natureza pelo homem.

..n.. UBRA
- o astral desta quarta-feira beneficia quem trabalha

com esporte, competição e atividades mais dinâmicas.
Bom momento para cuidar de sua saúde e de seu
visual. Um clima de maiór aconchego vai favorecer o

• convívio amoroso e familiar. Cor:,preto.

m ESCORPIÃO -

II L. Bom dia para ganhar dinheiro com alguma atividade
que possa fazer em casa ou por conta própria caso

precise de uma ajuda financeira, poderá contar com o

apoio de alguém da sua família No amor, saberá como
seduzir sua cara-metade. Cor: lilás.

.. /\ SAGITÁRIO '

)(.
-

Seus projetos ganham impulso neste dia e Marte
faz crescer a sua disposição de agir e conquistar
grandes resultados: invista em seus objetivos sem
medo. Na paixão, não perca a chance de demonstrar a
generosidade do seu coração. Cor: pink.

V\_ CAPRiCÓRNIO
'

.

p Mantenha sua discrição no trabalho e prefira tarefas
que exijam concentração. Vênus ingressa em seu

signo, deixando você mais gentil e com grande
magnetismo. No campo afetivo, sua estrela brilha
intensamente. Cor: creme.

AA-'\ AQUÁRIO
� Você saberácomo motivar as pessoas e vice-versa,

por isso, o trabalho de equipe será tão produtivo.
Marte transita em seu signo e aumenta seu poder de
iniciativa nesta fase. Já no campo afetivo, convém agir
com discrição e sutileza. Cor: branco.

'I PEIXES
7T Aja de forma estratégica para conquistar os seus

objetivos. A melhor tática será trocar o ataque pela
defesa. Nos assuntos do coração, não se surpreenda
se uma pessoa do seu círculo social se revelar de uma
forma sedutora. Cor: roxo.
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VICENDE

I
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Piccola
storia della
Canzone

Napoletana

Nel secando dopoguerra, invece, domina la scena lo stile di
Renato Carosone che mescola ai ritmi della tarantella le melo- .

die e gli strumenti tipici del jazz, contribuendo cOSI ancor di píü
all'esportazione in America della canzone napoletana. Simbolo

.' della Canzone napoletana della seconda metà del1900 e senz'altro
il Festival della Canzone Napoletana che nasce nel 1952, l'anno
successivo alla nascita del Festival di Sanremo.

A questí si affiancheranno
molti cantanti famosi prove
nienti dal Festival' di Sanremo,
come Carla Boni, Wilma De

Angelis, Domenico Modugno,
Omella Vanoni, Claudio Villa,
Don Backy, Giorgio Gaber, Julie,
Fred Bongusto, Nilla Pizzi, Oscar
Carboni, Betty Curtis, Giorgio
Consolini, Tony Dallara, lula De

Palma, Iohnny Dorelli, Luciano
Tajoli, ed attori come Franco

Franchi, Oreste Lionello, Nino Taranto, Renato Rascel, Ombretta Colli,
Lando Fiorini, Beniamino Maggio eAngela Luce. Interrotto nel1971,
dopo tanti sforzi organizzativi fu restituito alla città nel1981, assu
mendo il nome di Festival di Napoli 181. Dopo quell'edizione il Fes
tival, ancora una volta, vide un lungo periodo di pausa. Ripreso nel
1998, si e concluso definitivamente ne12004. Tramontato il Festival,
e chiusa la stagione del repertorio classico, la canzone napoletana
si adegua alle esigenze del tempo, vengono ripresi ed attualizzati
i temi della sceneggiata; Mario Merola, pur rimanendo legato alla
canzone tradízionale, e ii principale interprete di questa nuova ten
denza, seguito da Pino Mauro, Mario Trevi e Mario DaVinci.

IdUMZ
_----

Contabilidade
Consultoria Empresarial

----__.....
CRCISC. 1I0626W1l OoafidadePrQfissíonaliSlJlo

Gomp,etêJtcia
Cre'dibitidade

www.gumz.c:om.brgumz@gumz.oom.br
(41)3311-4147 VIlA...__Dlema. Desde 1978

FOTOS DIVULGAÇÃO

E in questo periodo, durato

piu o meno quarant'anni, che la
canzone napoletana abbandona

il"doppio binario"del canto popo
lare nelle taverne e delle villanelle
colte nelle case aristocratiche.
Non piü canzoni occasionali per
i cantanti di strada e romanze nei
salotti: nelle cantine di via Tribu
nali e nei ristoranti eleganti di
Posillipo, nei vicoli poveri e nelle
case dei "signori" si cantano le
stesse canzoni. Queste diventa
no patrimonio di tutte le classi

sociali, svolgendo cOSI una fun
zione aggregante delle diverse
anime della città, che in essa si
nconosceranno.

Si creano contemporaneamen-

te, come accade a volte nella vita
delle persone e dei popoli, una serie
di condizioni particolarmente fa
vorevoli ed irripetibili: si forma un

gruppo di autori compositori e po
eti di assoluto valore, alla cui testa e
Salvatore Di Giacomo, che scrivono
canzoni di grande bellezza e popo
larità; nasce un'editoria musicale
ricca di competenze e iniziative e,
nei primi deI Novecento, muove i
suoi primi passi l'industria deI dis

co; la canzone si lega inmodo indis
solubile alla tradizione della festa di

Piedigrotta, il cuimito ne diventaun
formidabile veicolo promozionale;
nascono i primi caffe-concerto e i

primi teatri di varietà, che divente
ranno punti di riferimento stabili,

dove poter ascoltare, píü o meno

quotidianamente, canzoni napo
letane; il varietà produce i suoi pri
mi divi che legano illoro nome alle
canzoni di successo e le diffondono
anche fuori di Napoli; i "posteggia
tori", oltre che nei ristoranti, tratto
rie e caffe napoletani, cominciano
a essere ricercati e si esibiscono in
tutto ilmondo; le canzoni napoleta
ne entrano nel repertorio dellama

ggior parte dei cantanti lirici che le

diffondono, specialmente all'estero,
nel corso dei loro concerti. Esiste

poi un ultimo importantissimo ele
mento: l'assenza di una vera con

correnza. Non esiste ancora la can
zone italiana, né giungono gli echi
dimusíche popolari straniere.

Parallelamente a questo fe
nomeno, Bruno Venturini rilegge
in chiave lirica i piü famosi bra
ni deI repertorio classico della
canzone napoletana, dando vita
ad una significativa opera an

tologica (con brani che vanno

dal 1400 ai giorni nostri), nella
continuità del bel canto italia
no nel mondo, che ha avuto nel

grande tenore Enrico Caruso la
sua massima espressione vocale.
Intanto il fermento musicale di

La sceneggiata napoletana
che Mario Merola era riuscito a

resuscitare negli anni 170 pian
piano sparisce di nuovo, anche
se tenuta in vita per un certo pe
riodo daNino D'Angelo, venendo
sostituita dalla musica neomelo-

quell'epoca e avvertito anche da
nuovi autori come Eduardo De

Crescenzo, Alan Sorrenti, Enzo

Gragnaniello e Pino Daniele che
daranno un'impronta nuova

. dica che ancora oggi in tutto il
Sud Italia, particolarmente nelle
città di Napoli-e Palermo e tra gli
emigranti italiani all' estero, ha
un discreto successo. II persona
ggio che invento questo genere
musicale fu Nino D'Angelo che
in questi anni vende milioni di
dischi in tutto il mondo e appro
da sui palcoscenicí piü impor
tanti Olympia di Parigi, al Madi
son Square Garden, nello stadio

inglese di Wembley e tante altre

tappe di importante rilevanza.
Nel 1986, Lucio Dalla scrisse

una delle canzoni piü importan
ti della sua vita mnsícale ed una

delle piü vendute ed interpretate
dellamusica italiana: Caruso.

alla musica partenopea, seppur
con musicalità diverse. Proprio
quest'ultimo, scrisse nel 1977
alcune delle piü famose canzoni

napoletane successive al secon
do dopoguerra: Napule e, Terra
mia, Je so' pazzo e Na tazzulella
'e café.Ancora in questo periodo,
nascono gli Osanna, che percor
rono la strada delle opere rock, e
Napoli Centrale con James Sene
se, i quali intessono una interes
sante fusione di generi.

Nino D'Angelo, dopo un pe
riodo di forte depressione causa

ta dalla morte dei genitori, inizio
a scrivere canzoni che trattavano
tematiche di vita quotidiana e di

problemi sociali, abbandonando
il genere romantico che lo ca

ratterizzo nella giovinezza. Uti
lizzando una base musicale che
risulta essere un misto tra jazz e

musica etnica, nacque (per la se

conda volta) il Neo-etnico.
Negli stessi anni si affermano

in ambito nazionale anche gruppi
come Almamegretta, 99 Posse, 24

grana, che rinnovano la canzone

napoletana mediante una com

mistione di musica elettronica,
trip-hop e rapo
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SALA COMERCIALCURSO DE FRUIT CARVING
Em Jaraguá d'o Sul, a partir
de janeiro, com o Chef

Guilherme Silva, especializado
nos EUA e Tailândia.

AGUARDE.

DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos;
aniversários, noivados e

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

EMPREGO
• Contrata-se auxiliar técnico para
consertos de aparelho de som.

Interessados entrar em contato

pelo telefone 9953-5554.
• Precisa-se de revendedoras de

perfumes importados, lucro de
100%. Tr: 3276-2100 I 8406-
2183.

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

estudar, de preferência pessoa do
sexo feminino. Tratar com Dinaldo

pelo fone: 3273-2423 I 9141-
9776

• Procura-se senhora para morar

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

• Senhor trabalha como

acompanhantes de idosos. Tratar
no fone: 9119-6794.

• Precisa-se de pessoa do sexo

masculino para trabalhar em

lavoura de palmeira real situada
no Rio Molha. Ofereço registro em

carteira, salário compatível com

a função, moradia. Necessário
ter experiência comprovada na

agricultura. Caso tenha moto ou

carro (receberá ajuda de custo

para combustível). Tratar pelos
telefones 3376-4110, 9163-7000
ou à noite pelo 9102-6975

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

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negocio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua

casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou

acima de R$ 2.000 mês, período
integral, negócio próprio cl baixo
investimento e alto retorno.
Contato 47 8418-3292 I 9988-
2844 bemestaredinheiro@yahoo.
com.br

• Consórcio contemplado;
Crédito R$70.500,00, entrada
de H$24.900,00 e assumir
106 de R$ 824,06. Crédito
R$159.000,00 entrada de R$
55.000,00 e assumir 115 de R$
1.570,00.. Temos outras cartas.
Tr: com Valdir 8494-5911 I 9270-
3638. eza.valolresyahoo.com.br.

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

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

• SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, corrimão,
grades de proteção, fogão
noustrlat, concertos e soldas em

EMPREGO

geral.Tr: 9197-1665 I 9702-9093
com Silvio.

• Ofereço serviços de podas de
arvores. Tr: 9158-0019.

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

• Hotel para cães - faça a sua

reserva com antecedência. Tr:
3375-2006 19146-4864.

• Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos do
seu animal na sua casa). Tr: 9181-
9625.

• Vendo titulo patrimonial da
Sociedade Desportiva Acaraí. Tr:
3372-3234 I 9946-9866 com

Juvenal. Valor a combinar.

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

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

• Compra-se sofá de canto, em bom
estado, valor a combinar.Tr: 3273-
7163

DOA-SE
• Doa-se retalhos para fazer estopa.
3371-7593.

VENDE-SE
• Vendo Geladeira Cônsul, modelo
Contest, de 275 L, semi nova (em
ótimo estado de conservação.
R$ 300,00. Tr: 9942-8890 com

Ademar

• Vende-se Ar condicionado 7500
btus,

.

uente e frio, semi novo,
pouco uso.R$ 300,00. Tr:8406-
6508

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

• Vende-se 2 câmaras frias para
congelamento desmontáveis.
Valor a combinar. Tr: 3376-1481 I
9973-8743.

.

• Vende-se telhas coloniais. Tr:
3376-1481 19973-8743.

• Vende-se um arado agrícola para
enfeite de jardim. R$ 600,00. Tr:
3370-1064.

• Vende-se carrocinha de mão,
com 4 rodas, para chácara. R$
1100,00.Tr: 3370-1064.

• Vende-se 344 vinis diversificados,
músicas variadas. R$ 450,00. Tr:
9979-4965.

• Vende-se uma bicicleta antiga. R$
2000,00. Tr: 3370-1064.

• Vende-se aparelho de som

automotivo, marca Pioneer,
modelo DEH-P5980IB, rádio,
CD player, MP3, WMA, AAC, com

controle remoto, em ótimo estado.
R$ 120,00. Tratar pelo telefone
(47) 3372 3922

• Vende-se produtos da Natura
e Avon. Contato: 3275-4315
Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-
2354 I 8813-5808 com Sergio.

• Verde-se sofá cama novo, modelo
Oltre, Feeling. Largura 1,84 m,
aberto 1,40 x 1,90 rn, espuma.co

VENDE-SE

assento e cama= d45, cor marron,
4 almofadas soltas. R$ 1750,00
tratar com Onir. Tr: 3372-0588 I
8864-8938.

• Vende-se Sofá 1,60 m na cor

vermelha, tecido Chenile. R$
350,00. Tr: 3372-0588 I 8864-
8938

• Vende-se um bebê conforto com

base na cor azul marinho em

bom estado de conservação. R$
120,00. Fone: 3374-5906 ou

8802-6423

• Vende-se FLASH Vídeo Locadora e

Conveniências. Tr: 3376 1684 ou

99052584.

• Vende-se ponto comercial
Lanchonete e Restaurante na Rua
Governador Celso Ramos, 2038
em Porto Belo - SC.R$ 80.000,00
a negociar. Tr: 47 3369-5839 com

Marcos.

• Vende-se Mercado em Barra
do Sul, com 20 anos de
funcionamento, a 100 metros
da praia. Tr: 3448-3958 I 9612-
5558. Aceito propostas.

• Vende-se Padaria e Mercearia em

Schroeder. Tr: 3275-0697.

• Vende-se uma Fabrica de conserva
I alimentícia •

em Balneário
Camboriú com mais de 32 anos

e com clientela formada. R$ 175,
000,00. Tr: (47) 9122-0300 I
9647-0865.

• Vende-se Galpão de madeira
quadrada com cobertura de telhas
medindo 120m2• 10X12 p/ retirar
no local em Guaramirim valor a

combinar.Tr:3373-0982

• Vende-se uma maquina Lavar

Brastemp 6kg bom estado R$
350,00. Tr: 9917-3771.

APARTAMENTO
• Vende-se apartamento no inicio
da Ilha da Figueira, 80 m12 útil,
e 111 m12 no total, na Rua José
Pavanello, com 2 dormitórios, uma
suíte, sala e cozinha conjugada,
prédio com elevador, boa infra
estrutura, segundo andar, aceita
financiamento. R$ 178.000,00. Tr:
8838-3955.

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

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

Sandra.

• Aluga-se apartamento novo com 2
quartos com 75 mts com garagem,
na rua Francisco Piermann 404,
Vila Lenzi. R$ 660,00. Condomínio
em média R$ 40,00. TR: 9134-
5434.

• Alugo apartamento para casais
sem filhos e sem animais. R$
550,00 com água. No Bairro Nova
Brasília. Tr: 3372-1173 I 9921-
1013 ..

• Alugo apartamento com 2 quartos,
75 mt, com garagem, na rua

Francisco Piermann aluguel R$
650,00 + condomínio (média de
R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

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

• Vende-se Apto no Bairro Amizade
com 2 quartos, cozinr-a mobiliada,
sacada com churrasqueira, 2

APARTAMENTO

vagas de garagem. R$127.000,00.
Tr: 9104-8600. Creci 14482

• Vende-se Apto no Vila Rau com

68 m2, 2 quartos, cozinha e bwc
mobiliados. R$ 125.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

• Vende-se apto no Czerniewicz
com 3 quartos, 1 suíte, sala
2 ambientes, sacada com

churrasqueira. R$ 160.000,00. Tr:
8499-4778. Creci 14482

• Aluga -se Apartamento com 120
m12, na Rua Emma R. Bartel,
121 - Baependi, com 1 suíte e

dois quartos, cozinha completa
e garagem, sem condomínio. R$
1200,00. Tr: 9134-5434.

• Vende-se apartamento na praia
Itajuba 65 m12 cl suíte, aceita
carro. TR: 8448-8644'

CASA

• Aluga-se casa na praia de Penha

prox. ao Beta Carreiro, com 4

quartos e garagem em volta. Tr:
9959-3627 I 9208-4370

• Aluga-se uma casa na Marechal
Castelo Branco, 2128 - em

Schroeder. Tr: 3374-1488.

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

dezembro I 2012. Localizada a 5
minutos de carro da praia central,
área residencial casa com suíte +

2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
porcelanato e rodateto de gesso,
garagem com churrasqueira. Pode
ser financiada pela Caixa. R$ 180
mil. Tr: 3370-9529, 8443-2506 ou

9671-422

• Vende-se casa de 200 mt2 de
alvenaria, terreno com 2000 m12

legalizada, R$ 380.000,00. Tr:
3373-4587 com Dirceu.

• Vende-se casa de alvenaria, com
três quartos, 2 salas, banheiro,
cozinha, garagem para 3 carros,
murada com portão eletrônico.
R$ 110.000,00. Na Rua Leopoldo
Muller, n 313 -Rio da Luz, perto
das lagoas de Peixe. Tr: 3376-
2134.

CHÁCARA
• Vende-se Sítio a 20 minutos das

praias de Itapema, 4700 mt2
desmatado, com rede elétrica,
telefone. R$ 70.000,00. Tr: 47
9699-7862 19108-7554.

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

SALA COMERCIAL
• Alugo quartos, livre de água e luz. em
Schroeder, na Rua Marechal Castelo
Branco, 2128. Tr: 3374-1488.

• Alugo sala comercial na Vila Rau,
dou preterênêía para Igreja. R$
valor a combinar. Tr: 3371-6968.

• Aluga-se sala comercial, 30 mt-,
com banheiro prox. a câmara de

vereadores, R$ 450,00. Tr:3275-
2264.

• Aluga-se sala comercial com

80m2, na Rua Affonso Ntcoluzzí
(atrás do Mercado Brasão) no

Bairro Rau. TR: 3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro

de Corupá 60 m12 cada, sobre
loja. Tr: 3375- 1004 no horário
comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua
Prefeito Waldemar Grubba, 1532
- Baependi. Tr: 3275-1185 I
9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila Lenzi.
Tr: 92-20-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes no centro, e na

vila Lenzi apartir de R$ 380,00
e Casa na Vila nova 3 quartos.
Próximo ao papagaio autopeças,
Tr. 33714364 com Ivone te.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315
com Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro
Amizade, com 1 suíte, mais
um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço
e garagem para dois carros.

R$750,00. TR: 88519651
• Vendo ou alugo, casa em

Schroeder. Com uma suíte mais
dois quartos, sala, cozinha, área
de serviço, e garagem. Área de 97
m2• Valor do aluguel R$900,00.
Valor da Venda R$ 250.000,00.
Fone: 8851 9651

(

• Alugo quarto para pensionistas, no
Centro. R$ 300,00. Livre de água,
luz e internet. TR:-9123-5851

• Aluga-se uma casa grande, na

Rua Walter Breithaupt, n° 110,
comercial ou residencial. Em
frente ao clube do Beira Rio,
contrato para 5 anos. TR: 9102-
1212 com Elzira.

TERRENO

• Troco terreno na Vila Rau por casa
em Barra Velha. Tr: 3371-6968

• Vende-se uma chácara em São
Francisco do Sul, com 1650 mt
medindo 25 de frente e 70 de
fundos.Contato com Vanderlei
9946-5074 I 8848-9143 I 3372-
2154.

• Vendo terreno no Condomínio
fechado Azaléias, 10 terreno
entrando no condomínio, ele tem
23 por 30 medindo 688 m12. R$
180.000,00 a negociar. Tr: 3370-
2468 I 9969-5540 com Vaimor.

• Vende-se terreno 15x20, no

Rio da Luz próximo a Ceva I R$
25.000,00. Contato: Wilson ou

Rosa 3376-3716

• Vende-se terreno com escritura
com medidas 16X23 bairro Rio
branco Guaramirim R$ 68.000,00
estudo propostas. Tr:3373 0982

• Vende-se Terreno cl contrato em

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

(42) 8416-2008
• Vende-se terreno em Santa Luzia,
na Rua Carlos Frederico Ranthum,
área com 2742 rnt-, escriturado.
Valor à combinar. Tr: 3274-8891.

• Compra-se terreno de preferência
nas medições do Bairro Rau, ou

na praia do Ervino. Tr 3372-0028
I 3372-0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio
Cerro II ideal para construção de

galpão. Tr 9654-2206.
• Vende-se terreno no Bairro Nova
Brasília cl 1.053 m2, contendo 1
casa com 3 quartos. 1 suíte e 2
salas. R$ 499.000,00. Tr: 9104-
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TERRENO

8600. Creci 14482.

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

• Vende-se lote com 999m2, 15x66
- bairro Izabel, Corupá, 40 metros
do asfalto. R$ 65.000,00 Aceito
troca. Tr: 9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mt sendo
600 mt de área útil, e 20 mt de
frente, fica no final da rua, Bairro
Água Verde. R$ 200.000,00. TR:
8812-8971

• Vendo' terreno 368,40m2 com

22,80 de frente, matricula n°
61.445 pode ser financiado. Rua
Henrique Fuck n° 182, (lateral da
Roberto Seidel), Bairro Seminário,
Corupá SC. R$ 55.000,00 Tr: com
Renate Fone 9137-4701

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

• Vende-se terreno 2500 mt2 plano
no Rio Cerro II. Valor a combinar.
Tr: 3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de
Itajuba, R$ 10.000,00 entrada
e, saldo parcelado direto c/
proprietário. Tr: 8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de

Itajuba, R$ 28.000,00 todos
escriturados 300 m2. Tr: 8448-
8644

• Vende-se terreno na praia de
Itajuba R$ 30.000,00 escriturado,
300 rn-, TR: 8448-8644

CHEVROLET

• Vende ASTRA GL 1.8 sedan cor

branca 4 portas, completo com

roda 17, R$15.500,00. Tr: 3370-
0113

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4 2008,
Prata, top de linha completo, rodas
de liga, som e outros acessórios.
R$ 22.500,00. Contato: 9102-
9162 ou 3370-1155 com Rafael

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

• Vende-se Caminhonete S10
cabine estendida, ano 96, modelo
97, cor verde metálica, 4lugares,
direção, ar, a gás GNV e gasolina,
Elétrica e mecânica revisada,
pintura e latoaria impecáveis.
R$ 15,000,00. Tr: 3371-2699 /
9923-9418.

• Vende-se s10 cabine dupla,
2.8 diesel, ano 2002, prata. R$

,

41.000,00. Tr: 3370-5591

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC,
2 portas, Direção Hidráulica,
Vermelho, Álcool. Elétrica e

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

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

• Vende-se Vectra Elegance,
ano 2009 modelos 2010, com

45.000km. Valor R$ 37.500,00.
TR: 33762776.

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

• SOMENTE PARA LOJISTAS.

CHEVROLET

Classic SPIRIT 1.0 FLEXPOWER
4P completo 2009 Valor: R$
18.950,00 FONE: 96177705

• PRISMA MAXX 1.4 2011
COMPLETO, R$ 25.490,00,
ENTRADA R$ 2.000,00 + 60X
R$ 670,00, VIABILIZO TROCA,
metálico, estado de zero, entrada
em até 6x sem juros no' cartão
de crédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, fone
30321400.

• Vectra 2007 Elegance, com IPVA
2012 pago, controle de som no

volante, em ótimo estado. R$
31.000,00. sem troca. TR: 3376-
1060/ 91576924 Renato.

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

• Vendo ou troco Montana Made
Off roud, 1.8 prata, ano 2005,
completa, rodas 17.Tr: 3276-0826
ou 9973-5960.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 307 SW,2007,
automática, banco de couro

TOP DE LINHA. R$26.000,00 +

Prestações. Tr: 8812-7170.
• Vende-se Peugeot ano 2007,
completo. Tr: 9912-5997.

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006
flex, 4 portas, completo c/ ar,
direção, couro, c/ som. Particular.
R$ 7000,00 + presto TR: 8812-
7170 ou 8812-7170.

• Vende l se Peugeot 206 1.0 16
válvulas gasolina, 2005, vermelho
ar_ cond, vidro ele/ trava manual
insufilm, mp3, etc. R$ 16.500,00.
3371-1634.

RENAULT

• Vende-se Sandero 1.6 completo,
2008, R$ 20.000,00. Tratar Com
Thiago (47)8498-6484

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

• SANDEIRO EXPRESSION 1.6 8V
2012 R$ 29.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até
6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de
Um ano inclusa, taxas a partir de
0,98% .. fone 3032-1400.

• Vende - se Sandero Stepway 2011,
1.6, 16 v, Flex, preto metálico, TOP
de linha, Airbag duplo, freios ABS,
direção hidráulica, ar condicionado,
vidro elétrico nas

-

4 portas,
trava elétrica, alarme, som com

comandos no volante, 2,5 anos na

garantia, 21mil km, único dono,
faróis' de neblina. R$ 36.000,00
Telefone: 9192-4442, 8829-9796

• Corsa Wind 9)6, preto, particular,
revisado, injeção 4 bicos super
econômico. R$ 8300,00. TR 3397-
2050.

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano

2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção hid, Vidros
elétricos, Volante com regulagern de
altura, Controle som no volante, IPVA
pago. Sem troca. R$ 16.000,00� Tr:
8410-0000 Fabio.

VOLKSWAGEN
• Vende-se Crossfox, 2008, amarelo.
R$ 31.900,00 em bom estado de
conservação. Tr: 3370-5591.

• Vende-se Fox 1.0, ano 2010,

VOLKSWAGEN

4 portas, com direção,
desembaçador traseiro. R$
12000.00 de entrada e assumir
29 parcelas ou R$ 34.000,00 a

vista. Tr:9277-2798 / 8465-6251
/ 3370-3414.

• Vende-se Golf 1.6 vermelho 8v
Sportline completo com banco
de couro, 4 pneus novos.Todo
revisado e EPVA 2012 pago.Tr:
Adilson 3374-5709/8808-6313

• Vende-se Gol, ano 2004, no

GNV, com ar condicionado. R$
14.000,00. Tr: 9944-2025.

• Vende-se Gol GTS 1.8 Álcool 1993
Bordô - A/C - V.E. - TR.E. - E/E -

Alarme - Manual, NF e Chave res.

Fone: 9163-9276

• Vende-se um gol, ano 2010,
G5, completo, ótimo estado de
conservação. Valor a combinar.
Tr: 9183-8930/ 9183-1162 com

Sandra ou Junior.

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

conservação. Tr: 3372-3626.
• Vende-se Gol G5 2008/2009
completo 1.6 com pneus novos e

roda de liga leve, preço de ocasião
R$ 28.000.00 totalmente revisado
Tr. 84136088

\

• Vende-se Parati 1.8 PLUS G4,
2009, 4portas, completa, R$
25.990,00, BX KM, revisões em

autorizada, metálico, estado de
zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos
troca, garantia de um ano inclusa,
taxas a partir de 0,98%.. Fone
30321400.

• Vende-se parati 99, 1.0, 16 v, 4

portas. R$ 8900,00. Tr. 9962-
3664.

• Nova Saveiro 1.6 C/AR 2012, R$
27.990,00, metálico, estado de
zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos
troca, taxas a partir de 0,989;0.
Fone 30321400.

• Vende-se Saveiro 2008, 1.6 flex,
com ar e direção. Tr: 3371-9157.

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

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

FIAT
• Vende-se Uno Mille fire flex ano

modelo 2006, cor preta, R$
18.000,00. Interessados Tr: (47)
3373-8388 ou 8803-6698

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano

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

André ou 9243-8500 Néia.

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

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

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

com apenas 18.000km, entrada
em até 6x sem juros no cartão de
crédito, viabilizamos troca, garantia
de um ano inclusa, taxas a partir de
0,98%. Fone 3032-1400.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$
5.500,00. Tr. 3370-0719 / 9953-
3878

FORD

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

• Vende-se Courier 1.6, completa,
2004/2005, gasolina. Tr:

(47)3370-8885.
• Vendo Ford Ranger 2011,
completa, ar-condicionado, dir.
hid, vidro elétrico, trava elétrica,
alarme, modelo cabine dupla,
prata, XLT 4x2, 2.3, gasolina e

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

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

• Ford Ka 97 bordo impecável por
R$7.500,00 Tr: 33719313/9918-
8665

• Vendo Ford
-

Focus 2001, Prata
Legalizado Baixo Completo, air

bag +abs, bancos em couro Ótimo
estado de conservação. Tr: 9101-
1881/ 33704091.

• Vende-se Ford Ranger XLT Limited
4x4, diesel 3.0 eletrônico, 2008,
completa (air bag, abs, santo

Antônio, estribos capota marítima,
protetor de caçamba.trava elétrica
no tampão traseiro e demais
opcionais da Limited. Estudo
troca veículo de menor valor. R$
60.000,00. Tr. 47 9138-9592.

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$
5000,00 + 14 prestações de
R$ 400,00 ou carro ou moto de
entrada. Tr. 9137-1504 / 9153-
1600.

• Vende-se Focus Hatch GLX 1.6 16V
2012, R$ 42.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até
6x sem juros no cartão de crédito,
viabitizamos troca, garantia de
um ano inclusa, taxas a partir de
0,98% .. Tr: 3032-1400.

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

CAMINHÃO
• Vende-se - caminhão 608
Mercedes, ano 73, bom de
mecânica, motor zerado, baú de 5
m com Chapéu de alumínio, pneus
semi novos, aceito propostas. R$
35.000,00. Tr:9277-2798/ 8465-
6251/ 3370-3414.

• Vende-se caminhão Mercedes
66, mecânica 1113 motor com

pouca km, revisado, pintura nova

e carrocerias e pneus em bom
estado. Valor a combinar. Tr:3372-
1173/9997-0019.

• Vende-se caminhão Mercedes
1513 todo revisado, direção
hidráulica, turbinado freio a ar,
km baixa, ano 81. Tr: 3372-1173
/9997-0019.

• Vende-se Caminhão Mercedes
Bens Modelo: 1418 Cores brancas
Ano 95 6 marchas Truck com

baú 10,5 mts + Chapéu Valor: R$
96.000,00 Tr. 9102-9254 com

Carlos

• Vende-se Caminhão GMC 7110,
ano 2000, todo original, segundo
dono, baú de alumínio, 7 Pneus
novos, todo revisado, aceita-se
troca de menorvalorou maiorvalor.
Contato Zito (47) 3370-7994

• Vende-se uma camionete Hyundai.
H.R 2010. Com câmera fria. Tr.
9991-7943 Hemes.

OUTROS

• Vende-se jogo de rodas de liga
leve, aro 15 com pneus. R$
1200,00. Tr: 3276-0340/9197-
9084.

• Vende-se um C4 palas exclusive
ano 2009, Valor R$ 30, 000,00
+ parco R$ 250, 000 Tr. 3376-
3961/9136-0049 Cassiano

• Vende-se um Bugue amarelo
bonitão. Valor a negociar.I

Contato Zito (47) 3370-7994.

• Vende-se um Fusca branco
ano 83. R$ 4.000,00. Todo
reformado. Tr. 8825-5544.

• Vende-se Hyundai Acent ano

98,verde metálico, direção,
completo, 4 portas, instalação
GNVe gasolina.R$ 6,000,00. Tr:
9923-9418/3371-2699.

MOTOCICLETA

• Vende-se Moto CBX 250 Twister azul,
2002, completa. Valor R$3.800,00.
Tr: 3273-6302 ou 8812-7170

• Vende moto Honda .XR 200, ano

97, para trilha, com equipamento e

pneus. R$ 3200,00.Tr: 9953-2627 /
9264-0777.

• Vende-se uma moto de trilha, 125.
Valor a combinar. Tr: 3370--0719.

• Vende-se CRF 250 R, 2004, em ótimo
estado, guidão e capa de banco
ainda original, moto a toda prova. R$
11.500,00 somente venda. Tr: 3055-

7854/ 8823-1548. Após as 19:00.
• Vende-se uma CG 125, ano 81 de
trilha. R$ 800,00. Tr: 3379-2303 /'
9114-5998 com Roberto.

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

Marcos.

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

pago. 10.000 km rodados, moto
usada só em fins de semana. Brinde:
1 capacete, rede de capacete, capa
de-chuva, manual e chave reserva. Tr:
3373-1900 Fabrício.

-

• Moto CB 300, ano2010/2011 com 7
Mil KM, cor dourada. Valor a negociar.
Contato Zito (47) 3370-7994.

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixo
_

km, doc. 2012 "pago, R$ 2.500 TR:
8452-0178

• Vende-se uma Biz 100, ano 2001. R$
2000.00.Tr: 3273-0884.

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr. 3370-1161

• Moto Honda CB 300 2010 com

_ 3800 km original IPVA 2012/2013
pago. Moto estado nova, sem troca
R$ 9800,00. Tr. 47 9138-9592 c/
Rodrigo.

VENDE-SE NETBQOK
ACER ASPIRE ONE R$ 750,00 '

5EGUEtONFIGUAAÇÃO,
11 POLEGAOAS

PROCESSADOR INTELATOM N455 1',66GHZ
MEMORIAMM 2GB

REDE 1O/1QO E REDE WIRELESS
s 3 ENTRADAS usa
SAlDA DE vrDEO YGA
SAlDA DESOM STEREO

ENTRADA PARA MICROFONE
WEB CAM CRYSTAL,EYE
BATEFtr,A, DE 3 CELUlAS

WINDOWS 7 ULTIMATE

INTERESSADOS ENTRAR EM tONTATO NO
FONE: 9131...()680
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Corretor de; Imóv�
Creci/ 1 9.368

"tudop� rtCUfueMv q lAet rJ1,€/ [ortalece" fíllqJ�: '+:13

(47) 3084 - 0408
Plantão:

(47) 9655 - 5663
Atendemos finais de semana e feriados

I
haCasa

inha Vida

D227- ULTIMAUNIDADE- EdifícioMônaco D206-LINDA
CASACOM3
DORMITÓRIOS,
SALADE ESTAR,
COPAE

COZINHA, BWC,
ÁREA DE

SERVIÇO E 1
VAGADE
GARAGEM.
Terreno c/360m2•
R$ 198.000. Aceita
se financiamento.

Apartamento �ovo no Jaraguá Esquerdo, Rua asfaltada, Localização privilegiada.Imóvel
com 2 dormitórios, sala, cozinha, sacada Grill, 1 Vaga de garagem, acabamento de alta

qualidade, tem espaço para horta e jardino Esta em fase de termino. Entrega em Janeiro de
2013. Pequena entrada e saldo pelo programa Minha Casa Minha Vida. Aceita-se carro

como entrada. Edificio com Somente 4 unidades (2 por andar) Fica há 2 minutos do centro
de Jaraguá, R$135mil.Aceita-se carro como entrada.

.

patamoradia ou construção de imóveis
para comercio, área nobre.R$119rrú1

Trabalharemos

normalmente durante

todo o mês de dezembro e

janeiro não fechando para
as férias, então venha e

compre seu imóvel com

tranqüilidade e segurança
neste final de ano.

D167 - Terreno próximo ao

breithaupt da Barra.
R$139mil

D159- Terreno comercial
c/1819m2 quase em frente a

Malwee Malhas. R$379.900

Dl64-Terreno c/384m2 em três rios
do su1.R$76.900
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Pós Graduação 2013

• Gerenciamento de Projetos - início 05/03

I • Estratégias Financeiras e de Custos - início 05/03

• Desenvolvimento Cognitivo - início 05/03

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

• Segurança da Informação - início 05/03

\ Aulas noturnas, 3a, 4 a e s- feiras, quinzenais.
\

Inscrições abertas.
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Vol

Lançado emmaio de

1980, Volkswagen
Gol é o segundo
modelo nacional da
montadora a liderar
entre os automóveis
vendido por aqui.

Em qualquer esquina é
fácil encontrar um exemplar
do Volkswagen Gol, seja da
atual geração ou até mesmo

do primeiro modelo comer

cializado no Brasil, apelida
do pelos consumidores de
"Gol quadrado". O motivo?
O hatch compacto se con

solida a 26 anos consecuti
vos como o automóvel mais
vendido no mercado nacio
nal, corri mais de 7 milhões
de unidades, produzidas
em seus 32 anos de "vida"
no País. Só em 2012 foram
293.310 unidades emplaca-

agenGolmais um ano líder,
agora 26 anos

das, com uma vantagem de
38.164 exemplares em rela

ção ao Uno, da Fiat, o segun
do colocado do ranking.

Antes da chegada do Gol
ao primeiro lugar do pódio
dos modelos mais vendidos

por aqui, a Volkswagen já
ocupara o posto com o sau

doso Fusca, o primeiro carro

produzido pela empresa' no
Brasil, que liderou por longos
24 anos. Com isso, um mo

delo da fabricante alemã se

posiciona na liderança há 50
anos no mercado brasileiro.

No ano passado, a mar

ca até comemorou mais um
ano de liderança com uma

série especial batizada de
((25 Anos", baseada na ver

são de entrada com motor

1.0, com logotipo nos para
-lamas, calotas e vidros es

curecidos, disponíveis em

dois pacotes, com preço' de
R$ 31.380 e R$ 35.170, res
pectivamente.

o hatch compacto se consolida a 26 anos consecutivos como o automóvel
mais vendido no mercado nacional

A vida acontece aqui.
' ..
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Bullyíngautomotívo:
Carros que são alvos de piadas

Brasil em 1968 com reto

ques na aparência e quatro
portas, algo inédito em toda

gama VW. Por aqui, também
geraria família, com direito
ao cupê TL e a perua Variant.
Numa época em que qual
quer acréscimo de rendi
menta era louvado, o nome

Bullying automotivo é do modelo já entregava que
dose. Há carros que são alvos' ele estava equipado com a

de piadas de pronto, aquele versão mais potente do tra

estigma que pega e que de- dicional boxer quatro cilin

pois nunca mais abandona dros, com 1,6litro. Não fazia
a pobre carroceria de metal. frente aos carros mais esper
Foi o caso do VW 1600, que tos do mercado, com apenas
ficou conhecido no Brasil 50 cv de potência e 11 kgfm
como Zé do Caixão. de torque, mas já imprimia

A inspiração funesta no alguma pressa ao conjunto
famoso cineasta José Mojica de 862 kg e o levava aos 135
tem sua razão de ser. Qua- km/h. Foi o preferido da pra
dradinho e com maçanetas ça, como bem prova a foto

protuberantes, o Volks real- desse 1600 caracterizado
mente lembrava um caixão como táxi de Niterói (RJ). O
com alças e tudo. O projeto que não foi suficiente para
era derivado dos Typ 3 ale- salvá-lo. Durou até 1971, en
mães, de estilo igualmente quanto o apelido permane
sisudo. Porém, chegou ao ceu no tempo.

Quadradinho e

com maçanetas
protuberantes, o
Volks realmente
lembrava um caixão
com alças e tudo

,

o vw 1600 chegou.ao Brasil em 1968, com retoques na aparência e quatro
portas, algo inédito em toda gama VW
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� A

ESTA.NAHORA DE VOCE TER UM CARRO
COM TE NOLOGIA DEVERDADE.

NOVO CITROEN C3
VERSÕESA PARTIR DE

R$39.990�,_

'"' "'"
... - ..

VENHA FAZER UM TEST DRIVE NA lE MONDE .

� � � - �

Conh� ma•• o NOvo Citroên"C3 em wwW..dtroenc3.com.br
.

NovomcJtor 1-.6 122 cv - omais potente da categoria
Freios abs • ar-condlcíonado
Aír bag duplo de série em todas as versões

'f' RodaI de liga leve 16"emuito maís I

CITROEN C4 2013
GLX t6FLEX

Freios abs � ar-condiáonado
ftW bag duplo • faróis de neblina
CO/MPl com enttada USB e 8IuetooIh
Rodas de� Iew 16'"emuito mais I

CITROEN AIRCROSS 2013
GLX 1.6 FLEX START

A PARTIR DE

R$SS.990'
AVISTA

A PARTIR DE

R$49.990'
AVJSTA

Faça revisões em seu veiculo regularmente,

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN

NOVOC] 3XR$89,OO ]XR$,S],OO 3XR$161,OO 3XR$1S3,OO 3XR$1S3,OO 3XR$190,oo

AlRCROSS 3XR$,09,OO 3XR$174,OO 3XR$166,OO 3XR$174,OO 3XR$174,OO 3XR$250,OO

C4 3XR$121,OO 3XR$18S,OO 3XR$166,OO 3XR$18S,OO 3XR$18S,oo 3XR$270,OO

\

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

i-Preços â vista, sem troca, não incluem.plntura metálica, frete, seguro e QPcionals. Novo Cítroen C3 Origine Flex Start 12/13 comvalor â vista de RS 39.990,00. CítroenAírCross GLX 1.6 Flex Start
12/13 com valor â vista de R$ 55,990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 36�arcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroen C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$
49.990,00 e COC realizado Q_elo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF, TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito
a aprovação realizado pelo Banco PSA Flnance. Financiamento simulado para Pessoa Físlce. Ofertas válidas até 31/01/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas.
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Um ano depois
,

Superando as cícatrízes
Gêmeas continuam tratamento médico, mas
aos poucos vão voltando a ter vida normal

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

Um ano após o incêndio que
destruiu a casa onde mo

rava a família Lima, no bairro
Garibaldi, e mobilizou toda a

comunidade, a data é substi-

tuída pelos sorrisos e as brin
cadeiras das gêmeas Dafni e

Stefane, de dois anos e meio. A
inocência das duas revela que o

susto ficou no passado, na his
tória de suas vidas. As meninas

carregam no corpo as marcas

de uma tarde que a mãe, Ange-

la de Lima, prefere esquecer. O
tratamento ainda é necessário.
Mas a família vem superando
cada novo obstáculo. O reco

meço foi difícil, pois além da
vida das filhas terem ficado em

risco, todos móveis e eletrodo
mésticos foram queimados. O
novo imóvel é alugado, mas a

expectativa é de que a família

seja beneficiada com uma casa

que proporcione maior quali-

,

dade de vida para as crianças.
Dafni e Stefane continuam

com a rotina de consultas mé
dicas no Hospital Joana de Gus

mão, em Florianópolis. A 'Secre
tariaMunicipal de Saúde oferece
o transporte, e algumas despe
sas são custeadas pela família.
O principal atendimento é feito

para analisar a evolução das ci
catrizes e a atrofia nas mãos das
irmãs. A pele das gêmeas tam-

bém precisa de atenção redo
brada nestes dias quentes, pois o
contato com os raios do sol pode
desenvolver um câncer. "Eu só

posso sair com elas (filhas) em
dias nublados, mesmo assim

passo protetor solar nelas", ex

plica Angela. Todos os produtos
como protetores e cremes cus

tam em torno de R$ 700 pormês,
o que deixa a situação financeira
da família delicada.

LÚGIO SASSI

RECUPEBAÇÃO Stefane e a irmãDafni, no colo damãe, mn ano após incêndio, ainda precisam de cuidados, mas estão livres para brincar '

Diversão em casa

Umavida reconstruída pouco a pouco
O tempo passou, mas a vida

ainda não está normalizada. An

gela fica triste quando as pessoas
comentam que ela passa amaior

parte do tempo em casa. "Mi
nhas filhas precisam de atenção e

de cuidados. Não posso abando
ná-las", fala; O ingresso na creche

também deve demorar porque
muitas atividades ao ar livre-são

proibidas paraDafni, que teve 85%
do corpo queimado, e Stefáne,
com 30% de ferimentos. Por isso,
a diversão é garantida nos cômo
dos da casa e. com a companhia

I do irmão Andre de Lima: de seis

anos, que teve ferimentos leves.
Não existe previsão de

quando o sol vai deixar de ser

problema na vida das crianças
o que não tira o ânimo das pe
quenas e de quem convive com
elas. "Não está como era antes,
mas as coisas estão voltando ao

normal. Só o tempo pode dei
xar tudo em ordem", lembrou a

mãe. O único desejo, o mais im
portante, é de que a saúde das

garotas esteja sempre em dia,
para que as peraltices e risadas
continuem animando os pais a

seguir em frente.

Quem quiser
ajudar,

.:

a família
aceita doações
para eomprae os

produtos necessários
de proteção contra,
os raios do sol. Os '

'interessad,os devem

procurar' os pais na
rua Bertha Weege,
3086, fundos, no
bairro Jaraguá 99.
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Campos de concentração
manidade naquele país. Suspeita-se de
outros em várias partes do mundo. Isso
sem contar outro absurdo comum, os

campos de refugiados, frutos de guerras
entre países ou civis. Para que não nos

achemos o país onde nada de ruim acon

tece (?), fica a informação de que aqui
também já tivemos campos de concen

tração, sendo o mais famoso no Ceará, no
início do século passado, em épocas de

seca, ficando conhecidos como "currais
do governo", com condições absoluta
mente desumanas. Em Joinville, durante
a Segunda Guerra, também já teve algo
parecido com isso, com duzentas pessoas
confinadas por suspeita de nazismo em

um hospício desativado.
Fico pensando com meus botões

como podemos admitir essas situações
ainda hoje; como as autoridades pode
rosas do mundo admitem que milhões
de pessoas (nos campos de concentra

ção e nos campos de refugiados) pos
sam passar sua existência .confinados,
muitos nascendo, crescendo e morren

do sem saber o que é um passo fora dos
arames farpados e cercas elétricas. E o

quanto nós, reles 'mortais brasileiros,

ou de qualquer outra parte do mundo,
somos responsáveis por estes tristes e

lamentáveis eventos.
Ainda acredito que vivemos num

mundo melhor que nossos antepassa
dos. Proporcionalmente, temos me

nos guerras do que em outros tem

pos, quando tudo se resolvia nas

espadas e nas lanças. Vivemos mais

tempo, em média, também, o que de
monstra que os sistemas de saúde e

saneamento melhoraram. Temos mais

conforto e mais tecnologia.

Falamos instantaneamente com

qualquer pessoa do outro lado do mun
do e pessoas morrem em campos de

concentração ou de sede...

"
Ainda acredito que
vivemos num mundo

melhor que os nossos

antepassados.

AGRADECIMENTO
o Senhor lUIZ CARLOS SERPPA e família (do Restaurante Italiano) vêm
agradecer aos amigos, vizinhos e parentespor terem comparecidos no ve

lório de sua mãe

Maria Olimpio Serpa
(mais conhecida com MELUCHA) no dia 07 em sua residência na Rua Esta

nislau Vick, 8391- Guamiranga e compartilhar este momento tão difícil que
estamos passando. Convidam também para a missa de 7° dia que será no

dia 13 as 08hOOmin na Paróquia São Pedro de Alcântara no mesmo Bairro.

Obrigado a todos!

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

Quando se fala em campos de con

centração invariavelmente a maio

ria das pessoas - se não a totalidade
- lembra daqueles organizados pelo
Terceiro Reich, capitaneado por Adolf
Hitler e seguido por seus lacaios nazis
tas na Segunda Grande Guerra, onde
morreram milhões de pessoas. À exce

ção do não muito são presidente do Irã,
MahmoudAhmadinejad, ninguémmais

parece negar a existência daquele ge
nocídio. E temos consciência, também,
que guerra nada nos traz de bom, geran
do apenas consequências abomináveis
e libertando osmonstros de homens até
então considerados civilizados.

Essas abominações e monstruosida
des consequentes das guerras (alguns
historiadores chamam a próxima guerra
mundial de "A última guerra"), porém,
não parecem ter nos ensinado muito.

Embora o pseudo-líder da Coreia do

Norte, o pop Kim Iong Un, negue, foto
grafias de satélites demonstram que em

pleno século XXI ainda há campos de

concentração pelo mundo. Estimativas

apontam entre 70.000 e 100.000 pessoas
confinadas nestas excrescências da hu-

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

ED�DEINTIMAÇÃODEPR�TO
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 responsável, segue a relação de títulos apresentados aprotesto nesteCartório, 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 os motivos da sua recusa, dentro do praw legal, FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 233857/2013 Sacado: ANDREWERIANG Endereço: MARECHAL DEODORO DA FON

SECA, 302 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Cedente: COOPERATIVA CREDITO EMPRE
SARIOSGDECURlTIBA - S Sacador: DSP INDUSTRIAL ITDAEspécie:DMl- N'Titulo: RA909402 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 430,00 - Data para pagamento: 14/0112013-Valor total a pagarR$501,53
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 430,00 - Juros: R$ 1,72 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência; R$ 9,96

Apontamento: 232804/2012 Sacado: AT IMPACTO WCACOES ITDA ME Endereço: AV MARECHAL
DEODORO DA FONSECA 776 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CREDITOMUTUO DOS P Sacador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 201211005 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$108,1O - Data para pagamento: 14/0112013-Valortotal a pagarR$176,28 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$108,10 - Juros: R$ 0,32 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96

Apontamento: 233537/2912 Sacado: COMERCIO DEROUPAS DOMAR IlDA Endereço: RREINOLDO
RAU LI 02 67 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Cedente: GX NORTE COMERCIO DE ROUPAS
IlDA Sacador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 028461 C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.938,0� -

Data para pagamento: 14/01/2013-Valor total a pagar R$3.013,72 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 2,938,03 - Juros R$·7,83 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência; R$ 9,96

Apontamento: 232667/2012 Sacado: DIONEIWAlTERDA SILVA Endereço: RUA NELSON NASATO 21

APTO 305 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-040 Cedente: PODER IMOVElS ITDAME Sacador: - Es

pécie: DMl- N°TItulo: 000023564 -Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 762,38 - Data para pagamento:
14/0112013-Valor total a pagarR$839,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 762,38 - Juros: R$ 9,65
Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96 -

Apontamento: 232670/2012 Sacado: DIONEIWAlTER DA SILVA Endereço: RUA NELSON NASATO 21

APTO 305 - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89253-040Cedente: PODER IMOVElSITDAME Sacador: - Es

pécie:DMl-N°Titulo: 0000024391-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 799,50 - Data para pagamento:
14/01/2013-Valor total a pagarR$869,49Descrição dos valores: Valor do título: R$ 799,50 - Juros: R$ 2,13
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 233484/2012 Sacado: DJD IMOVElS ITDA Endereço: AVMALDEODORO DA FONSECA
191 SL 09 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: BRlMADEC COMERCIO DEMATERIAIS ELEI Sacador:

- Espécie: DMl- N°Titulo: 5400 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 390,00 - Data para pagamento:
14/0112013-Valor total a pagarR$459,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 390,00 - Juros: R$ 2,08
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 233031/2012 Sacado: DONNAANNAMAISON ITDA Endereço: RCORONELPROCOPIO
GOMES DE OUVEIRA 463 SAIA 03 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-276 Cedente: BANCOABC BRASIL
S/A Sacador: INDUSTRIAECOMERCIOMAFFERSON ITDAEspécie:DMl- N°Titulo:A157208 3 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 557,33 - Data para pagamento: 14/0112013-Valor total a pagarR$626,67
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 557,33 - Juros: R$ 1,48 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 233464/2012 Sacado: DONNA ANNAMAISON TIDA Endereço: R CORONEL PROCO
PIO GOMES DE OliVEIRA, 46 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-201 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA
Sacador: INDUSTRIAE COMERCIO MAFFERSON ITDA Espécie:DMl- N°Titulo:AI 63278 1 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 500,43 - Data para pagamento: 14/0112013- Valor total a pagar R$570,12
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,43 - Juros: R$ 1,83 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,1(') Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 233613/2012 Sacado: DONNAANNA MAISON ITDA Endereço: R CORONEL PROCO
PIO GOMES DE OUVEIRA, 46 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-201 Cedente: IND E COMERCIO MA
FFERSON ITDA Sacador: - Espécie:DMl- N°Titulo:AI 56483 4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
517,35 - Data para pagamento: 14/0112013- Valor total a pagar R$586,58 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 517,35 - Juros: R$ 1,37 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

'

Apontamento: 233615/2012 Sacado: DONNAANNA MAISON ITDA Endereço: R CORONEL PROCO
PIOGOMESDEOUVEIRA, 46 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89256-201 Cedente: INDUSTRIAE COMERCIO
MAFFERSON ITDA Sacador: - Espécie: DMl- N°Titulo:AI56483 3 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 517,35 - Data para pagamento: 14/01/2013-Valor total a pagarR$586,58Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 517,35 - Juros: R$ 1,37 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 233159/2012 Sacado: ERBE CONSTRUTORA IlDA Endereço: RUA REINOLDO RAU, 60
SAIA 06 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Cedente: HSBC BANKBRASIL SA BAN
CO MUITIPW Sacador: JARAGUA COMERCIO E SERVICOS DE PAINEIS Espécie: DMl - N° Titulo:
0000008435 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 700,00 - Data para pagamento: 14/0112013- Valor
total a pagarR$768,79Descrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 233606/2012 Sacado: FUEL EVENTOS LIDA ME Endereço: RUA DOMINGOS RODRI
GUES DANOVA 102 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-640 Cedente: SEGAIASAUMENTOS IlDA Saca
dor: - Espécie:DMl- N°Titulo: 011633031-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 730,26 - Data para paga
mento: 14/0112013-Valor total a pagarR$800,79Descrição dos valores: Valordo título: R$ 730,26 - Juros:
R$ 2,67 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96

Apontamento: 232870/2012 Sacado: RJELUVING ITDAME Endereço: RUADOMINGOS RODRIGUES
DA NOVA 102 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-640 Cedente: VALE FERTIL IND, ALIMENTICIAS U'DA
Sacador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 73717/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 454,92 - Data para pa
gamento: 14/01/2013-Valor total a pagarR$527,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 454,92 - Iu-

ros: R$ 4,24 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96

Apontamento: 233055/2012 Sacado: FUELUVINGTIDAME Endereço: RUADOMINGOS RODRIGUES
DANOVA 102 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-640 Cedente: FRICASAALIMENTOS SA Sacador: - Es

pécie: DMl- N°TItulo: 386639-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 85,00 - Data para pagamento:
14/01/2013-Valor total a pagar R$153,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 85,00 - Juros: R$ 0,31

Emolumen�os: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 233058/2012 Sacado: RJELUVING ITDAME Endereço: RUADOMINGOS RODRIGUES
DA NOVA 102 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-640 Cedente: FRICASAAUMENTOS SA Sacador: - Es

pécie:DMl- N° Titulo: 386099-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 179,50 - Data para pagamento:
14/0112013-Valor total a pagarR$248,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$179,50 - Juros: R$1,31
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 233882/2013 Sacado: GEUZA EIlAS SIQUEIRA ME Endereço: RUAGUILHERMEWE

EGE, 72 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-610 Cedente: BARONESA IND COM MALHAS
LTDA Sacador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 0000359302 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 512,00
- Data para pagamento: 14/01/2013- Valor total a pagar R$584,88 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 512,00 - Juros: R$ 3,07 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência; R$ 9,96

Apontamento: 233840/2013 Sacado: IBRATEC IND, E COM. DE MOTO PECAS IlDA Endereço: RUA
EX. ANTONIO CARIDS FERREIRA 799 SA - NOVA BRASIllA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Ce
dente: MEGADEF COMPONENTES ELETRONICOS IlDA Sacador: - Espécie: DMl - N" TItulo: 29567
C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2,082,28 - Data para pagamento: 14/01/2013-Valor total a pagar
R$2.l63,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.082,28 - Juros: R$ 6,94 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 232513/2012 Sacado: somFARIAS DOS SANTOS Endereço: ALBERTO BORTOUNI
33 - SAO LUIZ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: Cedente: BORDERES MATERIAISDIDATICOS E PAPE
LARIA LTDA Sacador: - Espécie: NP - N"Titulo: O l/lO - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00
- 'Data para pagamento: 14/01/2013- Valor total a pagar R$577,50 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 500,00 - Juros: R$ 3,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 233827/2013 Sacado: TATIANATAKASHIMA Endereço: JOAO MARCAITO, 260 - CEN

TRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-670 Cedente: RCF INCORPORADORA ITDA Sacador: - Espécie:
DMl - N° TItulo: NP00033412 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 199,95 - Data para pagamento:
14/01/2013-Valor total a pagar R$270,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$199,95 - Juros: R$ 0,86
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio 'do Povo", na data
de 09/01/2013,
Jaraguá do Sul (Sq, 09 de janeiro de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 19
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Sínamão centenário
não tinhamais vida

Tronco oco rachou e galhos corriam o risco

de cair no pátio de uma creche na Vila Lalau

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

planta conhecida como "mata

pau", explicou o coordenador

. operacional de corte de arvores

Uma árvore centenária de da Defesa Civil Antônio Moacir

sinamão, com mais de 20 Mateus. O mata-pau ou figuei
metros de altura, precisou ser 'ra-vermelha usa o sinamão

cortada na tarde de ontem, como hospedeira. As raízes pe
na rua Marisol, no bairro Vila netram no interior, apodrecen-

.

Lalau, em Jaraguá do Sul, pois do o tronco.

oferecia risco à população. Os galhos do sinamão ame

O tronco começou a rachar e açavam cair sobre a rua, e no

alguns galhos caíram sobre a parque do Centro de Educação
rua, que ficou interditada das Infantil Rosa Maria Donini. A

13h às 17h30 durante o traba- Celesc também foi chamada
lho de poda. para retirar os fios de uma rede

O sinamão estava oco por de energia desativada, que es

dentro por causa da invasão da tava entre os galhos. O setor de

Débora Remor

poda da Prefeitura de Jaraguá
do Sul deve recolher na manhã
de hoje o resto de árvore que fi
cou espalhada pela calçada.

Esta é a primeira ocorrência

de emergência atendida pelaDe
fesaCivil na semana, mas no ano

passado forammais de 300 casos
de poda de árvores. "Quando os

moradores perceberem situa

ções de risco, a orientação é acio
nar os Bombeiros. Interditamos
a rua e chamamos a Defesa Civil

quando é necessário", explicou o

comandante JeanWalz.

o telefone dos
Bombeiros é o

193 e o da Defesa
Civil é o 199.

RICARDO PORTELINHA/PMJS

AVALIAÇÃO Dieter (com papel) e Jurck (segundo à direita), visitaram'a ponte
com equipe técnica. Desvio deve ser feito pelos bairros Santa Luzia e Itoupava

Sortudos

CDL sorteia os prêmios de Natal
Waldemar Pezzatti, de Co

rupá, e Carine Graciele da Sil

veira, moradora do Bairro Vila

Nova, são os ganhadores dos

principais prêmios da campa
nha "Sonho de Natal 2012" da
Câmara de Dirigentes Lojistas
de Jaraguá do Sul (CDL).

O sorteio realizado on

tem distribuiu, além dos dois

automóveis, cinco televiso
res LCD de 42 polegadas e 60

vales-compras de valor indi-

vidual de R$ 500. Foram con

templados com os televisores
Vânia Cesar Mattei, Mara Lu

cia Borges de L. Patricia, Al
dair da Silva, Sonia Wander

Vegen e Daiane Odila Sele. A

relação completa dos ganha
dores está disponível no portal
www.ocponline.com.be ou no

site www.jaraguadosul.cdl-sc.
org.br. A entrega dos prêmios
ocorrerá no dia 22 de janeiro,
às 19h, no Centro Empresarial.

Em 2012 foram distribuídos um
milhão e 150 mil cupons, 20 %
a mais do que a campanha do
ano anterior. "Foi um ano de
muito trabalho do comércio,
com dificuldades devido ao

quadro econômico, tivemo-s
vendas de 2,9% em relação ao

período anterior, mas acredi
tamos que em 2013 os resulta
dos-serão melhores", comentou
o presidente da CDL, Neivor

Bussolaro.

�

RETIRADA Arvore teve de ser cortada para evitar

que provocasse estragos num Centro de Educação

Trânsito pela Ponte da
Trindade está interrompido
O tráfego de veículos sobre Ontem, o prefeito de Iaraguá do

a Ponte da Trindade ficará in- Sul, Dieter Janssen, e de Schroe
terrompido por tempo indeter- der, Oswaldo Iurck, juntamente
minado. A travessia entre Iara- com os secretários de Obras e

guá do Sul a Schroeder estava da Defesa Civil decidiram in

liberada apenas para automó- terromper a passagem dos veí
veis leves desde o Natal do ano culos. O percurso entre os dois

passado, quando foi constatado municípios nessa região deverá

problemas na estrutura de um ser feita pela ponte que liga o

dos pilares. A ponte chegou a bairro Santa Luzia a Itoupava
ceder 17 centímetros. Com me- Açu, em Schroeder. Os dois pre
dida preventiva foram coloca- feitos irão decidir ações para
das toras de madeira para evitar recuperar a estrutura e liberar o

que' a estrutura cedesse mais. tráfego no local.

FÁBIO MOREIRA
,

PABAO ALTO A pequena Fabiana Louise Stein foi

convidada para pegar os cupons dos gan,hadores

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Campeonato Catarinense

Uma parada bem estratégica
Grupo troca a bola

pelo churrasco, com o

objetivo de se tornar

ainda mais unido
dentro de campo

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

Henrique Porto

Quanto mais próxima fica a

estreia do Juventus no Ca

tannense, maior é ansiedade
dos atletas em desempenhar
um bom papel. Para quebrar
um pouco deste clima, na tarde
de ontem o grupo trocou a bola

por uma atividade integrativa.
Um animado churrasco ser

viu para os atletas se conhece
rem ainda mais e relembrarem

passagens de suas carreiras.

Pingo adotou a mesma estra

tégia na Segundona, na virada
de turno. Coincidência ou não,
após a confraternização o clube

partiu rumo ao acesso.

Entre os jogadores mais ex

perientes do atual elenco está o

volante Evandro de Lima Rosa.
Com 28 anos, que já disputou
certames estaduais em Santa

Catarina, São Paulo e Rio Gran-

EXPERIENTE 'Veterano' Evandro aposta num bom estadual do Juventus

de do Sul. "O nosso grupo é
maravilhoso. Fomos escolhi
dos a dedo pelo Pingo. Existe
amizade e um clima muito

bom", reconheceu o atleta,
que carrega no currículo o tí
tulo do Campeonato Brasilei
ro da Série C, pelo Bragantino.

"Para o Catarinense esta

mo�, preparando um esque-

LUIZ HENRIQUE/FIGUEIRENSE FC

.,

,

SUANDO Equipes como o Figueirense se

reapresentaram e trabalham a parte física

ma demuita pegada, marcan
do em cima sempre, para se

impor ao máximo nos jogos
e conseguir nossos objetivos".

Em seu terceiro ano no tri

colar, o raçudo lateral direito
Paulo César Urnau promete
dar o sangue pelá Iuventus no
Catarinense. Paulinho adotou
o clube e Iaraguá do Sul, tanto

que em seu primeiro ano de
fendendo a equipe - em 2011
- só não atuou como goleiro.

"Vou dar a vida para con

quistarmos a vaga naSérie D",
afirmou. "Nossa preparação
está muito boa. Agora preci
samos focar nesta reta final

para iniciar bem o campeo
nato", finalizou.

Adversários do Juventus se
preparam para o Catarinense

Os nove adversários do Iu
ventus também iniciaram suas

preparações ao Estadual. Atu
al campeão, o Avaí aposta em

atletas desconhecidos. Entre os

reforços, destaque para o m�ia
Nádson, ex-Ponte Preta.

Rebaixado para a Série B, o
Figueirense reformulou o gru
po e repatriou o técnicoAdilson
Batista. O meia Gerson Magrão,
ex-Santos, se destaca no time.

Único catarinense na Sé
rie A, o Criciúma pinta como

favorito. O meia Élson, ex-Pal-
-

meiras, é a principal novidade.
Entretanto, o clube emprestou
o jovem Lucca ao Cruzeiro.

Em busca do sucesso tam
bém em solo catarinense, o

Joinville trouxe o meia Marcelo
Costa, ex-São Caetano. Ele se

ressalta entre as contratações..

/

Com o acesso à Série B, a

Chapecoense priorizou a ma

nutenção do elenco. Porém,
não deixou de contratar e repa
triou o atacante Ronaldo Capi
xaba' que estava no Avaí.

Com foco na vaga da Série

D, o Atlético de Ibirama quer
surpreender. O comandante
Mauro Ovelha aposta no ata

cante Jean Carlos, ex-Joinville.
Com dificuldades financei

ras' o Metropolitano manteve a

base. O atacante Rafael Costa é
a grande esperança.

O Camboriú quer evitar o

rebaixamento, Para isso apos
ta num elenco de veteranos,
como o volante AlexAlbert.

Credenciado pelo título da

Segundoha, o Guarani buscou
o meia Maicon, ex-Concórdia,
para liderar o grupo bugrino.

Breakers

Atletas doam

sangue
Comemorando os dez anos
da equipe, os atletas do Iara
guá Breakers deixam de lado
os uniformes para' se engajar
em uma causa social. Nesta

quinta e sexta-feira, promovem
uma campanha de doação de

sangue ao Hemocentro de Ia
raguá do Sul. Os atletas darão o

exemplo, tomando a iniciativa,
mas esperam a adesão voluntá
ria da comunidade.

CSM

Volta aos
treinos dia 21
O futsal de Jaraguá do Sul já tem
data para se reapresentar. Será
no próximo dia 21, quando os

reforços Djony, Nenê, Léo, Guto,
PC e Pepita se integram ao

elenco. A princípio, o primeiro
compromisso oficial da CSM
será apenas no día 15 de abril,
na estreia da Liga Futsal, quan
do os comandados de Sérgio
Lacerda recebem o Joinville, na
Arena Iaraguá.

Basquete
OscareKanela
são indicados

Considerado um dos maiores

jogadores da história, Oscar
Schmidt foi indicado para o

Hall da Fama do. Naismith
Memorial Basketball, nos Es
tados Unidos. Além de Oscar,
o bicampeão mundial Kanela

.

também está na disputa pela
honraria. Caso sejam apro
vados, os dois se juntarão a

Hortência e Ubiratam, que já
representam o Brasil no local.

Handebol

Brasileira é
amelhor

Em feito inédito para o Brasil,
Alexandra Nascimento foi elei
ta pela Federação Internacio
nal de Handebol amelhor joga
dora do Mundo de 2012. Aos 31

anos, a brasileira desbancou o

favoritismo de atletas da No

ruega, Montenegro e Croácia.
No masculino, o francês Daniel
Narcisse levou a honraria. Os
dois atletas receberão troféu e

cheque de 10mil euros.
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