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Talentos
• •

especiais
Pessoas que enfrentam limitações
físicas ou psicológicas usam a arte para

expressar muitas qualidades.Thassila,
de 18 anos, é motivada pela música.
PÁGINAS 18 E 19

PresidenteDilmaRousseffomite

duplicação daBR-280 emdiscurso feito
em São Francisco do Sul. PATRICIA

MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 4 E 5

Política

Expectativa
frustrada

Já estamos
atendendo!

Por unanimidade,
. . ,.",

*I'RE rejeita açao
contraBeinke
Para os magistrados,. não houve irregularidade e

captação ilegal de votos através da distribuição de

macadame aos agricultores em Massaranduba .

. ,"

PÁGINA 6'

EDUARDO MONTEClNO

Catarata

Saúde fazmutirão
para zerar as filas

Serviço
Telefoniamóvel
ainda tem falhas

Parceriaentre aPrefeiturae oHospital Jaraguá do Sul tem 18 antenas

Jaraguá deve atendermais de 500 ativadas em áreas urbanas e

pacientes, As consultas acontecem a rurais.Porém, os problemas com a

partir do dia 3 de dezembro. PÁGINA 8 falta de sinal continuam. PÁGINA 17
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Transmita
• • •

energias pOSLtLVas
r-trro leitor, começo o artigo de hoje com uma pergunta:
V'Você tem transmitido energias positivas ou negativas"?
Só você pode responder-para si.

Saiba que o tempo todo você está recebendo e transmi
tindo energias, e elas podem ser positivas ou negativas. Aqui
que começa a solução dos problemas: o modo como você
as recebe e as transmite. A energia mais poderosa que você
pode transmitir é o amor.

VOCê já deve terxingado seu vizinhoporque ele não te cum
primentou, ou porque alguém não foi educado com você, ou
já ficou irritado porque alguém fechou você no trânsito. Todas
essas atitudes geram energias negativas e que somente fazem
mal para você mesmo. E o desencadear disso já é conhecido

seu, você chega ao trabalho ou em casa irritado e descarrega
as energias negativas nos seus colegas ou nos seus familiares.

Omodo como você encara as situações é que faz toda a di-
e ferença. _

Comece com pensamentos positivos. São pequenos
gestos que farão com que você transmitaenergia boa. Abrace
as pessoas,mas abrace demonstrando afeição, e não dê um

abraço commedo. Dê um sorriso para as pessoas na rua. Diga
mais vezes "eu amo você" para seus filhos, para sua esposa
(o), para seus pais. Não tenha vergonha de transmitir a ener-

• giamais poderosa que há nomundo: o amor.
Pare e pense um pouco: na maioria das vezes você

nem fica com vergonha de xingar outra pessoa no trân
sito, muito menos de demonstrar sua raiva para seu pró
ximo, não é verdade?

Que' tal praticar gestos de carinho e limor·pelo próxi
mo? Tenha certeza que com estes gestos você irá transmitir
energias positivas, e omelhor irá receber energias que serão
alimento para sua alma. Saiba que quanto mais transmiti
res energias positivas, mais receberás de volta. Desejo boas
energias positivas a todos os leitores!

COMENTÁRIO

Menina sábia
A lgumas pessoas, jovens, me

L\constrangem. Ou elas dizem
uma verdade que não é para todos
a viverem por igual ou então estão

.

fazendo estilo, pose. Ao envelhe
cer, vamos levando conosco nossos
erros, nossas teimosias, algumas
poucas virtudes e uma imensa car

ga de inutilidades disfarçadas em

comportamentos importantes. Mas
parece que há exceções entre nós...

Acabo de ler uma entrevista
da Mariana Ximenes, se você não
Se lembra dela é só ligar na novela
Jóia Rara que lá está ela na figura
da vilãAurora. l.oirinha, bonitinha,
32 anos, uma criança. Do alto dessa
inf'ancia, 32 anos, Mariana fez uma
frase que me deixou pensativo, eu
que ainda erro muito e que pouco
aprendi na jornada de até agora...

lUIZ CARLOS PRATES
Mariana disse "Sempre fui

cheia de energia. Ainda sou, mas

estou procurando e escolhendo
canalizar essa energia para algo.
que realmente queira fazer, tanto
no campo profissional quanto no

campo pessoal. Entendi, com o

passar dos anos, que é preciso ter
tempo. Tempo, silêncio e leveza..."

E disse bem mais; Parei por aqui.
Como é que uma garota de 32 anos
me fala em "com o passar do tem

po..."? Que tempo, 32 anos?
Quantos de nós estamos lá

adiante no calendário da vida e

• Pensamentos
Este jornal agora nas suas mãos antes de ser um

jornal foi uma idéia, Da idéia nasceram outras idéias e,
da soma das idéias, ações. O jornal está agora "material"
nas suas mãos. É tudo assim na vida. As suas pernas não

aridam, não andarão sem que sua vontade, isto é, pensa
mentos as façam andar. E assim seus braços, tudo. Tudo
começa no pensamento. Vale para as doenças, vale para
a saúde. Negar uma doença é admiti-la, pensar-se com

saúde é saúde, traz saúde. Sem pensamentos nada se

faz, nada se cria, nada existe. Sem pensamentos émorte.
Cuidado, pois, com o que pensas e como pensas ...

• Exemplo
Ele devia servir de exemplo aos vagabundos, "es

trelas", do futebol brasileiro. Sebastian Vetel ganhou o

título deste ano da Fórmula-I três rodadas antes. Mas

ainda nos repetimos em rematadas
tolices, nunca corrigidas? Quantos
de nós não achamos o tempo de

que precisamos para viver,' viver a
nossa vida, a que desejamos viver,
sem importunar a ninguém e sem

ser chato, indevido?
Mariana fala de ter tempo, si

lêncio e leveza. Não sei bem o que
é isso, não na prática cotidiana. Sou
cercado de barulhos, mas quando
eles estão ausentes vou atrás deles.
Talvez os ''barulhos'' que esteja a

buscar sejam para silenciar os pen
samentos da consciência dos vazios,
dos incômodos não enfrentados.
Talvez. E leveza, o que é isso? Ma

riana, explica-me o que é tempo, si
lêncio e leveza, e como tu fazes para
consegui-los. E ela tem só 32 anos,

que vergonha, vergonha paramim.

não tirou o pé do acelerador, ganhou todas as corridas
"inúteis" de que não precisava ganhar. Ganhou com

vontade, com suor, com honra de ético. Os frouxos do
futebol brasileiro ganham a classificação de um torneio
zinho qualquer e já não jogam mais nada nas partidas
seguinte. Ou então ganham um jogo em casa e saem

achando que podem empatar no próximo jogo, fora.
Embusteiros, covardes, pipoqueiros. Todos? Claro que
não, o problema é a falta de coragem dos presidentes
para identificar os maus e jogá-los no olho da rua.

• Falta dizer
Vamos de novo. Estupro, latrocínio e assassinatos

de ex-namoradas ou esposas têm que ser tipificados
com' crimes de prisão perpétua ou de execução. do
bandido. Alguém tem que levantar da cadeira e levar
o "plano" adiante. Já ...

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

Encemmeuto
Aulas da Sear

A Sociedade Cultura Artística informa

que as aulas nas áreas de dança, teatro,
música e artes plásticas Sé encerram no:

dia 13 de dezembro. O período de reno

vação de matrículas vai de 10 a 18 de de ...

zembro e o de matrículas novas a partir
de 13 de janeiro de 2014, com início de
aulas no dia 10 de fevereiro. Informações
pelo telefone (47) 3275-2477 e pelo e

mail curso@scar.art.br.

PESCARIA URBANA
Final de tarde de quinta-feira passada. Hora de pescaria. Um privilégio de
Jaraguá do Sul é ter, no Q1eioda área urbana, eS'sa beleza natural do rio
ltapocu que, embora sofrido�Ia poluição,�inda dá alegria aos pescadores.
Foto foi tirada da ponte do Grubbà, na�iao central.

Evento '"

Chegada do
Papai Noel
o Papai Noel vai chegar de helicópte

ro em Jaraguá do Sul, às Ioh30, no pró
ximo domingo, dia lO de dezembro, no
estacionamento do supermercado Fort

Atacadista. As crianças poderão levar as
cartinhas para o bom velhinho. O evento

faz parte da divulgação especial de Natal,
qué é celebrada na casa do Papai Noel,
localizada na RuaMaxWilhelm, 604, Bae
pendi. As visitação ocorrem de terça a do

mingo, das 15h às 2Ih.
-

LOTERIAS

QUINA
SORTEIO N' 3350
10 - 27 - 35 - 54 - 73

LOTOFÁCIL
SORTEIO N' 986
01 - 02 - 05 - 07 - 11
13-14-15-16-18
20 - 21 - 22 - 23 - 24
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CHARGE
E NO INTERIOR...

EDITORIAL

Obras iniciadas
Parece que a realidade está mudando

para a região. Depois de anos de espe
ra, coméçaram a surgir obras importantes
paramelhorar amobilidade urbana, prin-

'

cipalmente na maior cidade do Vale do

ltapocu, Jaraguá do Sul.
Há mais de um mês iniciaram os tra

balhos da construção do viaduto na Ave
nida PrefeitoWaldemarGrubba. Essa im

portante melhoria vai ajudar a desafogar
o trânsito que direciona para os bairros
Vieira e João Pessoa, sentido Schroeder.
Além disso, tem um peso importante no

futuro, quando essa região terá um au

mento de fluxo de veículos, em virtude de
receber um impacto direto na instalação

. do contorno rodoviário da BR-280.
Também começaram os trabalhos na

instalação da rotatória no trecho da ro

dovia federal entre os bairros Ribeirão
Cavalo e Nereu Ramos. Essa solicitação
era uma demanda antiga da comunidade
local, devido aos acidentes ocorridos nes-

sa área. Essa região é uma das que mais

apresentou crescimento populacional nos
últimos anos, abrigaum grande condomí
nio residencial e será base da construção
de outros empreendimentos imobiliários
de grande porte. Mais do que na hora des
se projeto sair do papel.

"
Alguns trabalhos na BR-280 foram

iniciados. Se espera agora a duplicação.
,

Essa semana também foi anunciada
a construtora que irá trabalhar na du

plicação do trecho urbano da BR-280. A

expectativa, caso não ocorra nenhum im

pedimento legal, é que a ordem de serviço
seja assinada até o final desse ano.

E o que se ãguarda para um desfecho
definitivo é a libera�o da licença de íns

.

talação das construtoras vencedoras da

duplicação da rodovia.

m�
.

.

Fale conosco
,

-

.

,
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* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus 'autores .

�� O Correio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejornalpora outro leitor.
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Expectativa frustrada outra vez
A visita da presidente
fiDilma Rousseff (PT) a

Santa Catarina, ontem, co

meçou por São Francisco do
Sul, onde foi inaugurado o

novo ponto de atracação das

embarcações no cais, permi
tindo a operação denavios
maiores. O investimento foi
de R$ 35 milhões, sendo R$

30 milhões do governo fe

deral, e R$ 5 milhões de re

cursos próprios do porto. A
expectativa era quanto a um

possível anúncio em torno

das licenças ambientais e as

sinatura da ordem de serviço
para duplicação da BR-280,
entre Jaraguá e São Francis

co, o que infelizmente não

aconteceu. Mais do que isso,
a reivindicação foi ignorada
nos discursos, tanto da presi
dente, quanto do governador
Raimundo Colombo (PSD) e
do prefeito Luiz Zera (PP),
que preferiram não fazer co:
branças. A presidente che

gou a criar um momento de

esperança quando ao anun-

ciar os benefícios feitos no

porto, disse que tinha outra

boa notícia para dar. E, as
sim, anunciou a duplicação
da BR-163, no Mato Grosso,
que vai ajudar no escoamen

to da produção agrícola para
os portos. A BR-28ó passou
em branco, infelizmente, e

mais uma vez.

DIVULGAÇÃO Obras na pista
Se a duplicação até o

porto não tem novidade,
Jaraguá do Sul e região
começam a receber outras
obras importantes. E a BR-
280 é o principal palco des
ses trabalhos. As ações para
a construção do viaduto na
Prefeito Waldemar Grubba,
no acesso 'ao bairro Viera,
estão em andamento. E na

terça, foi anunciada a cons

trutora que fará a duplica
ção dos 8,6 quilômetros do
trecho urbano entre Guara
mirim e Jaraguá do Sul. A
ordem de serviço para os

trabalhos deve ser assinada
até o fim do ano, segundo o

governador Raimundo Co
lombo: E a grande expecta
tiva é que, até o fim de de-

zembro, sejam liberadas as

licenças de instalações para
as empreiteiras iniciarem
as ações para a duplicação
da rodovia, entre São Fran
cisco e Jaraguá do Sul.

Afagos deDilma e Colombo
Mesmo com uma agenda efetiva em sc

com entrega de obras, máquinas e assinaturas
de contratos, a visita de Dilma não deixou de
ser política. Em São Francisco, a presidente e o

governador Raimundo Colombo trocaram afa-

gos públicos. Ele, a adjetivou de gestora séria e

competente. Ela, retribuiu elogiando a qualida
de dos projetos apresentados por Colombo ao

governo federal Parece que está mesmo selado
o casamento entre PSD e PT no Estado.

No roteiro pelo Estado
Em Itajaí, Dilma assinou as ordens de ser

viço para ampliação das barragens de Taió e

ltuporanga, serão R$ 42 milhões nas duas
obras, que começam neste mês de novembro
e devem ser concluídas até maio de 2015. Fe

chando o roteiro, em Florianópolis, a presi
dente e o governador assinaram contrato de
financiamento de R$ 2 bilhões com o Banco do

Brasil, recurso que integrará as ações do Pacto
por SC; e o contrato para a dragagem do Por
to de Imbituba, onde serão investidos R$ 34
milhões pelo governo federal e R$ 3 milhões

pelo Estado. A dragagem vai garantir o apro
fundamento do canal de acesso (dos atuais 15
metros para 17metros). O prazo para execução
da obra é de seis meses.

Parceria e cobrança
Prefeito de Jaraguá do Sul, Dieter Jans

sen (PP), também acompanhou a: agenda da

presidente Dilma em Santa Catarina. De São
Francisco a ltajaí, ficou preso em um conges
tionamento enorme na BR-I01. Ele ressaltou
a parceria com o governo federal para execu-

ção de grandes obras, como a nova estação de
tratamento de água do Samae, serão R$ 30
milhões, epara pavimentação, serão liberados
R$ 18,7milhões. "Infelizmente não temos no
vidades sobre a BR-280. O que complica ago
ra são as licenças", lamentou.

rels&Janssen
ARQUITETOS

Projetos e Gerendamento de Obras
(47) 3a'f100H3

bt

Pelas redes
• •

SOCIaIS

"Deveriam ter conduzido
. a presidente Dilma Rousse

ff.de carro-pela BR-280 até São
Francisco para sentir a neces

sidade da duplicação urgente.
Melhor, ainda se ele fosse num
sábado e voltasse no domingo".
DeMarciaAlberton (PSDB).

QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2013

EM FOCO r

Comerciantes comemoram
decreto do prefeito Dieter Jansssn
que fecha o cerco contra as feiras

nômades. Vai ao encontro do discurso
do novo presidente da CDL, Eduardo
Siegfried Schiewe, que o consumidor

precisa ser bairrista.

. ,. .

Secretário de Saúde, Ademar Possamai
(DEM), conseguiu cumprir mais uma de
suas metas. Vai zerar a fila para cirurgias
de catarata. �os corredores, vem sendo
chamado carinhosamente de 'ministro'.

• • •

A presidente Dilma errou em pronunciar
,

pelo menos dois nomes, chamou o

presidente da Assembleia de "Ponticheli"
e o deputado federal de "Mauro Mariano".

.. .. ..

"A grande tristeza do Rio Grande
do Sul é que Porto Alegre não é

Florianópolis". Da presidente Dilma
sobre a inveja dos gaúchos em

relação ao ütora: catarinense.

�áqurnnasrecebidas
Na solenidade de ontem, os prefei

tos de Massaranduba, Mario Fernando
Reinke (PSDB), de Corupá, Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), de Guaramirim,
Lauro Frõhlich (PSD) e o vice de Schro

eder, Moacir Zambini (PT), receberam
das mãos da presidente Dilma Rousse

ff (PT) a chave de uma motoniveladora.

Topos os municípios com menos de 50
mil habitantes foram beneficiados. O de
putado Carlos Chiodini (PMDB) também
acompanhou a solenidade.
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Conselho político faz raio-x
Composto pelo presidente do PP, Ademir

Izidoro, pelo deputado estadual Carlos Chiodini

(PMDB), pelo presidente do PT, João Fiamoncini,
o presidente da FME, Jean Leutprecht (PCdoB), e
pelo vice-prefeito, Jaime Negherbon (PMDB), o
conselho político da coligação Nova Jaraguá tem
reunião agendada com o prefeito Dieter Janssen

(PP), no dia 6 de dezembro, sexta-feira da próxi
ma semana. O objetivo é colocar o dedo na ferida,
apontar as falhas e procurar soluções. Secretários
e diretores serão chamados e cobrados. O balanço
feito do primeiro ano é positivo, mas há insatisfa
ção em áreas específicas e também quanto à de
mora em tirar do papel algumas ações,

Primeiro escalão
em Florianópolis

O prefeito Dieter Janssen e o

vice Jaime Negherbon, acompa
nhados pelos secretários, estarão
em Florianópolis hoje, onde par

ticipam do primeiro treinamento
do Programa Nova Economia. Na

pauta, a diminuição dos custos e o

aumento da eficiência.

Decisão adiada
Os ministros do Supremo Tribu

nal Federal (STF) adiaram a decisã�
sobre perdas que mudanças nos pla
nos econômicos teriam causado nas

cadernetas de poupanças nos planos
econômicos Cruzado, Bresser, Verão
e Collor 1 e 2. O julgamento ficará

para fevereiro de 2014. São mais de

390 mil processos paralisados até a

solução definitiva. O Instituto Brasi
leiro de Defesa do Consumidor (Idec)
calcula que uma decisão favorável aos

poupadores resultaria em um prejuí
zo para o sistema financeiro da ordem
de R$ 8 bilhões. Já o governo traba
lha com o valor de R$ 150 bilhões.

"
Com tamanha romaria na prisão,
só falta liberarem a entrada de

Romanée-Conti e charuto cubano

para a cela dos mensaleiros

Deputado Rubens Búeno,
líder do PPS na Câmara,

.

sobre os privilégios
recebidos pelos condenados

.

do mensalão na Papuda

Perfilfake
A Justiça Eleitoral do Paraná

suspendeu um perfil fake no Face
book batizado de "Gleisi não", com
ataques à ministra da Casa Civil e

pré-candidata do PT ao governo do
Estado.A quebra de sigilo mostrou

que o responsável por bancar links
patrocinados no perfil falso era José
Gilberto Maciel, jornalista da Agên
cia Estadual de Notícias do Paraná.
Gleisi Hoffmann vai processar o res

ponsável e pedir para averiguar se os
endereços de IP usados eram do go
verno Beta Richa (PSDB).

Exame toxicológico
Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, anunciou ontem

a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
que obriga motoristas profissionais das categorias C, D e E, que
dirigem caminhões e ônibus, a fazer exame toxicológico de larga
'detecção, capaz de identificar o uso de substâncias psicoativas,
como cocaína e maconha.

Construímos o seu futuro
para você viver o presente
Projetos • Administração • Execução • Reformas
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POUTICA
QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2013

Empresariado reclama
o veto da presidente Dilma Rousseff à extinção do adicional de

10% do FGTS quando o funcionário é demitido sem justa causa foi a

principal reclamação dos presidentes de federações de indústrias es

taduais no encontro desta semana com oministro da Fazenda, Guida
Mantega. Para acalmar o setor, Mantega afirmou que a injeção de R$
500 bilhões nos programas de concessões de obras de infraestrutura
fará com que o investimento aumente para 2"4,1% do PIB em 2022.

Atualmente, ele representa 18% do total.

Tristemarca Reinke vence
O desabamento do guindaste

sobre parte de uma arquibanca
da do estádio do Corinthians dei
xa uma marca bastante negativa
nos preparativos para a Copa do
Mundo de 2014. Com as duas

mortes de ontem, o Brasil supe
ra aÁfrica do Sul em número de
óbitos registrados nas obras nas
arenas erguidas para o Mundial.
Antes do torneio de 2010, dois
sul-africanos morreram nos es

tádios. No Brasil, cinco operários
perderam a vida nos canteiros.

O prefeito de Massarandu
ba, Mario Fernando Reinke
(PSDB), respira aliviado.
Foi absolvido pelo TRE (Tri
bunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina) da denún-

,

cia de entrega irregular de
macadame com objetivo de
obter vantagem eleitoral no

pleito de 201? Com isso, vê a

sombra da cassação se dissi

par, O prefeito comemorou a

decisão ao lado de familiares
e aliados políticos.

Aposentadoria negada
Ajunta médica, que avaliou o estado de saúde do deputado fe

deral José Genoino (PT-SP), divulgou ontem parecer contrário ao

pedido de aposentadoria imediata por invalidez feito pelo deputa
do licenciado. O parecer complica aindamais a situação do petista,
que com a ajuda de seu partido trabalhava para conseguir o bene
fício como forma de barrar a instalação do processo de cassação de

J. ,I seumandato, o que pode acontecer,AA semana que vem.
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Por unanimidade
TRE livra Reinke
DECISÃO Ação de impugnação do mandato do prefeito de

Massaranduba foi julgada improcedente por falta de provas

Carolina Veiga

A ação de impugnação
l"\de mandato contra o

prefeito de Massaranduba,
Mário Fernando Reinke
(PSDB), e o vice, Armindo
Sesar Tassi (PMDB), por
abuso de poder econômi
co e utilização da máquina
pública para captação ilícita
de votos, impetrada pela co
ligação "Competência, Ju
ventude e Trabalho" (DEM,
PP, PT, PR), em 2012, foi

.
rejeitada por unanimida-

_ de pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina

(TRE-SC), durante julga
mento na sessão de ontem.

.' De acordo com o rela
tor do processo, juiz Ivorí
Luis da Silva Scheffer, as

provas apresentadas não
caracterizaram um apro
veitamento eleitoreiro do

programa social de distri
buição de macadame pãra

des na execução de progra
mas sociais não compete à

Justiça Eleitoral".

EDUARDO MONTECINO

produtores rurais do mu- O relator utilizou a
.

nicípio. "Todas as teste- aritmética para descarac- Entenda o caso:
munhas afirmaram que o terizar eventual possibili- A ação contra o prefeito
recebimento do benefício dade de desequilíbrio de de Massaranduba foi inicia
.não foi condicionado ao condições eleitorais entre da pela coligação concor

voto e as únicas duas,que. os candidatos do pleito. Se- rente, a Competência, Ju
disseram o contrário ape- gundo o cálculo do relator, . ventude e Trabalho (DEM, .

nas afirmaram ter ouvido "em 2012 o macadame foi PP, PT, PR), durante as

de outros. Portanto, não entregue a 193 eleitores a eleições de 2012, após sus

ficou comprovada a parti- mais do que em 2011, en- . peitas de que Reínke teria
cipação dos candidatos na quanto que a diferença de utilizado o programa social

compra", definiu. votos recebidos pelas duas de distribuição de macada-
A acusação deabuso de coligações concorrentes foi. me aos produtores rurais

poder econômico, baseada de 1.271, o que, portanto, do município como moeda
no aumento da quanfida- descaracteriza qualquer de troca na compra de v,o
de de cargas de macadame vantagem eleitoral advinda tos. A decisão em primeira
distribuídas no ano elei- do uso do programa". instância, determinada pela
toral, também foi julgada Contudo, foi constata- promotora da Comarca de

improcedente. A versão do que falta organização Guaramirini, Maria Cristi

apresentada pela defesa de ao programa social de dis- na Ribeiro, indicou a cassa

que a demanda pelo .servi- tribuição de macadame da ção do mandato do reeleito

ço aumentou em virtude Prefeitura de Massarandu- Reinke e do vice, Armindo
da situação de emergência ba, "A falta de organização Sésar Tassi, e foi amparada
decretada nomunicípio em do serviço e o descontrole pela decisão da juíza eleito

janeiro de 2012, emdecor- da distribuição de macada- ral Fabíola Geissler,_deter
rência das inuridações so- me ficaram evidentes", afir- minando, contudo, que a

fridas no período, foi aceita
.

mou o relator, concluindo decisão só valeria após o jul-
pela Justiça Eléítoral. que "avaliar irregularida- gamento fuial do processo.

EDUARDOMONTECINO

POSIÇÃO Comandante Gonçalves (ao fundo) é contra a Guarda Municipal

REVERTEU Condenado em 1 � instância, Reinke foi
inocentado pelo TRE, na denúncia de beneffclo político

Audiência pública
GuardaMunicipal ainda é tema polêmico

A possível implantação da
Guarda Municipal gerou dis
cussão ontem em uma audiên
cia pública realizada na Câma
ra de Vereadores. Enquanto o

vereador Jocimar Lima, falou
sobre aumento da incidência
de violência em Jaraguá do Sul,
a Polícia Militar apresentou da
dos comparativos com outras

cidades do Estado. Eles revela
ram o baixo índice de crimina
lidade no município.

"São dados reais e oficiais
do gerenciamento de ocorrên
cias. Dizer que a cidade é não
tem problemas é mentira,
mas é relativamente tranqüi
la, com situações pontuais de
criminalidade", expôs o major
do 140 Batalhão de PolíciaMi

litar, GildoMantins deAndra
de Filho. Segundo ele, não há

contrariedade ao projeto, mas
é qúestionada a necessidade da
criação dos cargos.

Considerando o projeto nos

moldes atuais, a Associação
Empresarial e Comercial (Acijs)
e a Prefeitura se posicionaram
a favor do investimento dos re
cursos - calculados em R$ 1,5
milhão por ano - em áreas de
maior prioridade.

"Hoje o trânsitomatamuito
mais do que o crime. Pontua
mos a necessidade da criação
de agentes de trânsito. Mas pri
meiro é preciso mudar a carac
terística da mobilidade urbana
nomunicípio", destacou o dire
tor de trânsito do Instituto de

Pesquisa e Planejamento Físi
co-Territorial (Ipplan), Rogério
Kumlehn. Ele defendeu a des

tinação de verba paramelhorar

os equipamentos viários.
Para o vereador, os debates

devem continuar neste rumo,

já que objetivo seria discutir
o melhor modelo de guarda
para o município. Lima con

siderou a criação da guarda
ostensiva, comunitária ou pa
trimonial como opções a se

rem estudadas. "Vamos enca
minhar ao prefeito a proposta,
pedir uma reunião já para o

ano que vem e se for necessá

rio, realizar mais audiências

para discutir o tema", afirmou.
O projeto prevê a criação de 60
agentes armados que atuariam
na Guarda Municipal. A des

pesa seria de R$ 1,5 milhão no

primeiro ano. Para'manter o

serviço, seriam encaminhados
recursos arrecadados em mul
tas de trânsito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2013

soluções construtivas

{U,m1�IO· (.'I)�47
_""",bf- ••"'.'�'.l1",.....l>f

Reconhecimento
a Jaraguá

Na última reunião do ano da CDL de

Jaraguá do Sul, onde prestigiou a eleição de
Eduardo Schiewe para a sucessão de Neivor

Bussolaro, realizada ontem no Centro Em

presarial, Medeiros reconheceu o trabalho
da entidade local em projetos como a coleta
de materiais de informática sem uso, para

reciclagem.A cidade foi a que mais recolheu
sucatas no estado - 170 toneladas - e permi
tiu à FCDL certificação de responsabilidade
social que será entregue no dia 4 de dezem
bro pelaAssembleia Legislativa.

Desempenho
negativo em 2013

o varejo começou o ano com expectativa de
vender acima ou no mínimo nos mesmos pata
mares de 2012, mas, conforme SérgioMedeiros
deve amargar crescimento zero. A aposta ain
da continua sendo o Natal, pela tradição que
a época representa no calendário dos lojistas.
Ele cita a inflação e questões como falta de in
fraestrutura e problemas na segurança pública
e custo de frete, entre outros aspectos, que se�

gundo ele comprometem a maior movimenta

ção de turistas e de consumidores, como fato
res de inibição do desempenho do setor.

INSS paga 13°
aos segurados

os segurados da Previdência Social começa
ram a receber na segunda-feira a segundaparcela
do décimo terceiro salário. No total, 26.634.645
de beneficiários terão direito à gratificação nata
lina. Em todo o Brasil o pagamento ultrapassará
os R$ 13 bilhões. Os depósitos começaram hoje
para os que recebem até um salário mínimo e

têm cartão com final r, desconsiderando o dígi
to. Os aposentados e pensionistas que recebem
acima desse valor receberão o benefício a partir
do dia 2 de dezembro.

Ronaldo Corrêa

ERCADO
se disputapresidênciadaCNDL
Dresidente da Federação de Câmaras de
r Dirigentes Lojistas de Santa Catarina,
Sérgio Alexandre Medeiros (ao microfone),
confirmou que é candidato à presidência da
Confederação Nacional do Comércio Lojis-

ta. Eleição ocorre em outubro e Medeiros,
se eleito, sucederá outro catninense, Roque
Pellízzaro, se tem 194 entidades associativas
dos 295 municípios, perdendo somente para
Minas Gerais, que tem 800 cidades.

Parceria com a Itália
Por meio da Secretaria de Estado- cambio entre as duas regiões e o Es

da Agricultura 'e da Pesca, Santa Cata- tado, que tem como objetivo ampliar
rina vai assinar termos de cooperação a valorização dos produtos caracte

técnica com observatório de produtos rísticos da agricultura catarinense foi

agro alimentares das regiões de Vene- firmado pelo secretário da Agricultura
to e de Friuli Venezia Giulia, no Nor- e da Pesca, João Rodrigues, durante
deste da Itália, 'Para promover cursos o primeiro e o segundo dia da missão
de certificação da qualidade dos pro- técnica que está visitando a Itália e a

dutos da agricultura familiar. O inter- Espanha nesta semana.

R$ 17 bi paramais energia
o Programa de Expansão da Transmissão (PET) prevê a

construção de 13 mil quilômetros de linhas de transmissão
e de 39 subestações de energia elétrica no país até 2018.

.
As informações foram divulgadas pela Empresa: de Pesquisa
Energética (EPE), que acaba de fechar a programação de in
vestimentos no segmento de transmissão de energia elétrica
para os próximos anos. De acordo com o segundo ciclo do

PET, que abrange o período entre 2013 e 2018, o conjunto
de novas linhas de transmissão e subestações que será im

plantado neste período exige investimentos de cerca de R$
17,9 bilhões em novos recursos. I., ,'.I l ;
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Setor de serviços
cresce 14,6%

.. T

O setor de serviços no Brasil re-
gistrou em setembro crescimento
de 9,6% na receita nominal em com

paração com o mesmo período em

2012. Segundo a pesquisa divulgada
na terça-feira pelo Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística (IBGE),
o crescimento foi superior às taxas

observadas em agosto (6,6%) ejulho
(9,1%). Em Santa Catarina a receita
cresceu 14,6% na comparação com o

mesmomês do ano anterior. Seguindo
a tendência de alta de todo asunidades
da federação. Santa Catarina teve o

quintomelhor resultado (9,9%).

Fluxo cambial

positivo
As entradas de dólares do pais su

peramassaídas, nestemês,atéoúltimo
dia 22.Nesse período, o saldopositivo
do fluxo cambial ficou emUS$ 3,828
bilhões, de acordo COITl dados do
Banco Central. Nesse período, o flu
xo financeiro (investimentos em títu

los, remessas de lucros e dividendos
ao exterior e investimentos estrangei
ros diretos, entre outras operações)
ficou positivo em US$ 763 milhões.
O segmento comercial (operações de
câmbio relacionadas a exportações e

importações) registra saldo positivo
maior: US$ 3,065 bilhões.

CASSIUS
CORRETORA DE SEGUROS

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212
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Mutirão na saúde vai zerar a fila
CATARATA
Parceria entre

a Prefeitura e o

Hospital Jaraguá
deve atender mais

de 500 pacientes

Patricia Moraes e

Natália Trentini

A dificuldade de enxergar
.1"\estápertode ter fimpara ,

517 pacientes cadastrados na
fila de espera por uma cirur

gia de catarata. Isso porque
a Prefeitura de Jaraguá do
Sul, através da Secretaria de
Saúde, e o Hospital Jaraguá
fecharam uma parceria para,
a realização de um mutirão.
As consultas já.começaram a

ser agendadas e acontecem a

partir do dia 3 de dezembro,
depois disso, os pacientes
passarão por exames especí
ficos e pré-operatório e, logo
após, pela cirurgia.

Segundo o secretário de

Saúde, Adernar Possamai, os
procedimentos iniciam ainda
neste ano e devem se prolon
gar por cerca de três meses,
pois algumas pessoas, que

possuem catarata nos dois

olhos, terão que fazer dois

procedimentos.
Conforme a diretora de

média e alta complexidade,
Cristiane Wille, também se

rão atendidos os 178 pacien
tes que esperam na fila para
cirurgia de pterígio (espécie
de pele sobre o canto dos
olhos). Possamai comemora
o acordo com o Hospital Ja
raguá, que prevê, como para
as outras cirurgias, um repas
se de R$ 300 do município
para completar a tabela do
SUS. "Existemalgunsproble
mas crônicos, a catarata é um
deles. Mas, com esSemutirão
teremos um grande avanço,
zerando a fila e trazendo alí
vio para estas pessoas que
tanto precisam", diz.

Teremos um grande
avanço, zerando a fila

e trazendo alívio para
as pessoas.

Ademar Possamai,
secretário de Saúde

EDUARDO MONTECINO

Expectativa no olhar
Pelos últimos dois anos,

ometalúrgico Fridolin Elter
mann, 50 anos, viu omundo

perder nítidez aos poucos.
Para ele, enxergar com a ca

tarata e glaucoma é como ter
.

água embaçando os olhos.
Tudo fica mais complicado.
Executar as atividades sim

ples do dia a dia, como ca

minhar ou dirigir, acabou se

tomando dificil.
"Não consigo exercer

a minha profissão e por
isso estou recebendo auxí
lio doença. Quero voltar a
trabalhar, ganhar o salário
inteiro no fim domês, para
um assalariado isso faz di

ferença", diz Eltermann,
Os valores para uma

cirurgia particular chega-

ALIVIO Fridolin será
um dos beneficiados

com mutirão de

cirurgia de catarata

ram a ser calculados pela
família. Seriam necessá
rios mais de R$ 7 mil. A

solução foi buscar encami
nhamento na rede pública.
Ao receber a. ligação da Se
cretaria de Saúde, durante
esta semana, Eltermann
ficou entusiasmado com a

possibilidade de reverter o

problema de uma vez.

Primeiro.zleve ser feito
o procedimento no olho es

querdo, que está em estado
mais avançado. "Espero
poder fazer nos dois olhos.
A doença evoluiu muito rá
pido. É muito bom poder
fazer a cirurgia aqui na ci

dade, espero ficar bom logo
e voltar a enxergar normal
mente", comentou.

REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim
ANAAUCEMARTINEWPESSOA,ThbeliãDesignada

RuaGerônimo Correa nOI88, Telefone: 47-33721494Horário deFunciona
mento: 9h às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital) que foram apresentados nesta ser
ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indícadats) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou fonemj residente(s) ou
domiciliada(s) fura da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, aíndaspor
que ninguém se dispôs arecebera intimação no endereçofumecidopelo apre
sante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 50108 Sacado: AGRO METAL METALURGICA LIDA CNPJ:
10.330.492/0001-37 Endereço: Rodovia SC 474, Km 27 n' s/n', Massaranduba
Baixo, 89108-000, Massaranduba Cedente: PAUID CESAR L MANlJIENCAO
ME CNPJ: 10.768.339/0001-96 Número do Título: 0000266111 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:Banco ItaúSA DataVen
cimento: 18/ll/2013 Valor. 1.848,42 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 58,49, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50038 Sacado: ANDRE LUIZ BAUER CPF: 050.701,759-55 Ende
reço: RuaVereador João Pereira Lima n' 230, Centro, 89270-000, Guaramirim
Cedente: VALCANAIA AUTO PECAS LIDA ME CNPJ: 03.387.767/0001-03
Número do Título: 4222/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 10/11/2013 Valor: 226,0Iliquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49960 Sacado: CUlDINEl AFARECIDO SIT.VA CPF: 923302.749-
04 'Endereço: RUASEGUNDO BRAÇO n° S/N, SEGUNDO BRAço, 8910-800,
Massaranduba Cedente: FEDER MA1ERIAIS DE CONSIRUCAO LIDA CNPJ:
81.599367/0001-75 Número do Título: 27158/1 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 08/1I/2013 Valor. 113,36 liquidação após a
intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50084 Sacado: CRUZEUTA GOMES TIUNDADE 02382499990
CNPJ: 18.232.529/0001-04 Endereço: RUA 11 DE NOVEMBRO nO 3110, CEN
mo, 89108-000, Massaranduba Cedente: CooPERfITlVA DE CRÉDITO DE
UVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE GUARAMIRIM - CREVISC CNPJ:
10.143.743/0001-74 Número do Título: 79/2014/000174 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/1I/2013 Valor: 276,00 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital:
R$22,25

Protocolo: 50167 Sacado: EDEMAR POMMERENING CPF: 675.490.639-15

Endereço: Rua Ioao Borges Cordeim de Lima nO sn, Centro, 89270-000, Gua
ramirim Cedente: VLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA CNPJ:
14.979.1I2/oo01-40 Número do Título: F3508/02 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANm DO BRASIL SA - AGENCIA

GUARAMIRIMDataVencimento: 101ll/2013 Valor: 1.980,ooliquidação após
a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50017 Sacado: EÚJNECRISlINAMAFFEZZOUl CPF: 029.515.629-
50 Endereço: RUABRAlillNO HUlLER N 89, centro, 89270-000, Guarami
rim Cedente: ALMORO EIREI1 CNPJ: 10245.618/0001-75 Número do Título:
04/06 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
Banco ItaúSA DataVencimento: lO/i1l2013 Valor: 81,66 liquidação após a
intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49968 Sacado: ISOLlITE MARli SANABRIA CPF: 043.868.699-30
Endereço: RUA TARNOSKl, nO SN, CENTIlO, 89108-000, Massaranduba Ce
dente: ARNO FRANCISCO DEREm ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número
do Título: 2109 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANm DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
10/1112013 Valor: 210,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49940 Sacado: IVANETE TEREZINHA DUTRA CPF: 048.458.639-44

Endereço: Rua 1 de Maio nO s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
FEDER MA1ERIAISDE mNSIRUCAO LIDA CNPJ: 81.599367/0001-75 Nú
mero doTítulo: 37412/06Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANm DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVenci
mento: 10/ll/2013 Valor. 179,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Dili
gência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50135 Sacado: IVONE MARIA PEIROUl ME CNPJ:
02.800.329/0001-62 Endereço: Rod BR 280 Km 56 n' S/N, centro, 89270-000,
GuaramirimCedente:MAZAPECASIlDACNPJ: 01.942.712/0001-92 Número
do Título: 3670/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento:
15/ll/2013 Valor: 456,00 liquidação após aintimação: R$12,25,Diligência:R$
24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50095 Sacado: JOANlR JOSE LEWANDOWSKl CPF: 673.077.609-
91 Endereço: Rua Otto Bauer n' 843, Centro, 89108-000, Massatanduba
Cedente: mOPERATIVADE EmNOMIAE CREDITOMUTUO DOS PROFIS
SIONAIS DO CREA DO ESIADO DE SANTA CATARINA - CREDCREA CNPJ: '

05.979.692/0001-85 Número do Título: 2101079/0002 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCODOBRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 09/ll/2013 Valor: 404,28 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: ,R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital:
R$22,25

Protocolo: 49943 Sacado: JOAO JOSE DAVEIGA CPF: 293.408,029-94 En

dereço: Rodovia Guilhenne Iensen, Km 64 n° s/n°, Centro, 89270-000, Mas
saranduba Cedente: FEDER MiITERIAIS DE CONSIRUCAO IlDA CNPJ:
81.599.367/0001-75Número doTítulo: 086064/03 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil ,por Indicação Apresentante:' BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 09/ll/2013 Valor: 144,48 liquidação após
aintimação: R$12,25,Diligência: R$37,60, Condução: R$,37,90, Edital:R$ 22,25

Protocolo: 50085 Sacado: JOEL SORDI - ME CNPJ: 13.182.690/0001-99 Ende
reço: Rua Braço do Norte n° s/n, Braço do Norte, 89108-000, Massatanduba
Cedente: VIDRACARlA PIAZ LIDA - ME CNPJ: 03,757.628/0001-24 Número
do Título: 3315 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: BANm DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
15/ll/2013 Valor: 3.804,22 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência:
R$37,60, Condução: R$66,21, Edital: R$22,25

Protocolo; 50096 Sacado: LEONARDO LEWANDPSKl CPF: 089.481.109-69

Endereço: RUA orro BAUER n° 843, CENTIlO, 89108-000, Massaranduba
Cedente: COOPERfITlVADEECONOMIA E CREDITOMUTUO DOS PROFIS
SIONAIS DO CREA DO ESIADO DE SANTA CATARINA - CREDCREA CNPJ:
05,979.692/0001-85 Número do Título: 2101077/0002 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DOBRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM DataVencimento: 09/11/2013 Valor. 393,25 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital:
R$22,25

Protocolo:50086Sacado:MARCEWDEFREITAS MECNPJ: 11.910.40110001-
03 Endereço: RUA BERIDLD MUlLER n° ,130, Centro, 89108-000, Massa
randuba Cedente: USlFER COMERCIO DE FERIlAMENThS IlDA CNPJ:
11.853.143/0001-62 Número do Título: 000482 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 18/ll/2013 Valor: 330,00 liquidação após
a intimação: R$12,25, Diligência:R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital:R$ 22,25

Protocolo: 50211 Sacado:MARCIATOREZANI CPF: 056.859.949-74 Endere
ço: RUA JOINVIllE nO 4000, DUAS MAMAS, 89275-000, Schroeder Cedente:
SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número doTítulo: 105854Y007 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 17/ll/2013 Valor.
158,10 liquidação após aíntírnação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50185 Sacado: MARIA JOSÉ GIMENEZ CPF: 069.914.479-51 En

dereço: RUAL01EAMENTO TARNOSKl n' S/N,GUARANIMIRlM, 89108-000,
Massaranduba Cedente: FEDER MPJERlAIS DE mNSIRUCAO IlDA CNPJ:
81.599.367/0001-75 Número do Título: 83145/04 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 12/1I/20B Valor. 768,00 liquidação após
aintimação:R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:R$37,9O, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50132 Sacado: NILSON OSNI ALVES - TRANSPORfl'S CNPI:
12.913.277/0001-94 Endereço: RUA BANANAL DO SUL nc SN, CENTIlO,
89270-000, Guaramjrim Cedente: MARECHALPNEUSEAUTOCENTERIlDA
CNPJ: 10.791.92110001-73 Número do Título: CF 379112 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVen
cimento: ll/1I/2013, Valor: 386,25 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50058 Sacado: NUNES COMUNICA0 VISUAL E CGMERCIO DE
PlACAS IlDA - ME CNPJ: 15.289.519/oool-09Endereço: Rua João Butschar
dt n° s/n, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: mON INDUSIRIA E
COMERCIO DE MED\IS LIDA CNPJ: 82.694.969/0001-74 Número do Título:
19632/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
14/ll/2013 Valor. 442,llliquidação após a intimação: R$.l2,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$12,49, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49886 Sacado: PRISCllAWAIZ CPF: 090.743.919-58 Endereço:
RUA ERVINO UCKFELD O - - n' SN, AVPJ, 89270-000, Guaramirim Ceden
te: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE UVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
DE GUARAMIRlM - CREVISC CNPJ: 10.143.743/0001-74 Número do Titulo:
0110001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
01111/2013 Valor. 250,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência:

R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 50080 Endereço: RUA ERVINO UCKFELD O - - n°SN, AVPJ, 89270-
000, Guaramirim Cedente: COOPERfITlVA DE cRÉDITO DE UVRE ADMIS
SÃo DEASSOCIADOSDE GUARAMIRlM - CREVISC CNPJ: 10.143.743/0001-
74 Número do Título: 029/0001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DOIlRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 07/1I/2013 Valor: 600,00 liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49985 Sacado: SANl)IAMARIAKRAJCZKCPF: 039.630,749-30 En
dereço: Rua Luiz Antonio Burinelli nO s/n, Amizade, 89270-000, Guaramirim
Cedente: COOPERATIVADECREDITORURALCOM INTERACAO SOUDARIA
DE SCHROEDER CNPJ: 08.387.258/ooo1-02NÚInero doTítulo: 20052 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 10/ll/2013 Valor: 200,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$
5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50070 Sacado: SILVIO BUZZI CPF: 043.126.119-98 Endereço: Rua
28 de Agosto n° 3430, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: PIRAMIDE
AUTO PEÇAS IlDACNPJ: 04.408.767/0001-05 Número do Título: 2721104 Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIT. SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 15/1I/2013 Valor.
544,35 liquidação após aIntimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução:
R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50103 Sacado: SONlA REGINA AlANO DA COS1)\. ME CNPJ:'
14.602.797/0001-01 Endereço: RUA FRITIZ PAUL TECHENI1NI, 246 n°

246, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: TRIMEfAIS B A LIDA CNPJ:
15.611.219/0001-02 Número do Título: 000398/1-3 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: Banco Itaú SA DataVencimento:
13/ll/2013 Valor: 624,53 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência:
R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 50174 Endereço: RUA FRITIZ PAUL TECHENTINI, 246, cen

tro, 89270-000, Guaramirim Cedente: TRIMEfAIS B A LIDA CNPJ:
15.611.219/0001-02 Número do Título: 000403/1-3 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: Banco Itaú SA Data Vencimento:
14/ll/2013 Valor: 970,49liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência:
R$ 24,50, Co�dução: R$'5,00, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 50276 Sacado: TRANSPORfl'S LEIlCIA ZANCANARO CNPJ:
11.1I2.297/0ool-01 Endereço: RUAEXP. OLIMPIO JOSE BORGES n° 210, Avai,
89270-000,GuaramirimCedente: DJF.SELVIllECOM.DEPECASESERY. PARA
BOMBAS INJEI IlDA CNPJ: 80.665.292/0001-10 Número do Título: 142882
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL DataVencimento: 12/ll/2013 Valor: 1.950,00 liquidação após a

inrimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50114 Sacado: VANIA RarERS MATA DOS SANTOS - ME CNPJ:
12.119.903/ooo1-75 Endereço: ESTRADA GERAL SANTO nOI634I, GUAMI
BANCA, 89270-000, Guaramirim Cedente: KAllPPlA1HE IND E COM LIDA
CNPJ: 05.298.436/0001-22 Número do Título: K 4958 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venci
mento: 08/1I/20B Valor: 410,90 liquidação após a intimação: R$12,25, Di
ligência: R$ 37,60, Condução: R$ 31,45, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 28 de novembro de 2013.

ANAAUCEMARTINEW PESSOA, TabeliãDesignada
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Trabalhos sobre a explosão da fábrica de pólvora
Os alunos da Escola de Ensino Básico Professora

Valdete Inês Piazera Zindars realizam nesta quinta
feira, às 19 horas, no Museu Histórico Municipal
Emílio da Silva, uma exposição de trabalhos base
ada na história da explosão da fábrica de pólvora

Pernambuco Powder Factory. A tragédia, que acon
teceu em Jaraguá do Sul em 1953, tirou a vida de dez
de seus trabalhadores. A exposição reúne trabalhos
dos alunos da quarta até a oitava séries do Ensino
Fundamental e de duas turmas do Ensino Técnico.

oCORREIO00POVO

Um bom motivo para desenhar
\

ARTE SOCIAL

Evento Drink &

Draw comercializa

desenhos e obras

gráficas para ajudar
crianças carentes

Heloísa Jahn

,
A ideia inicial de reunir

.1"'1.os amigos para de
senhar, beber e conver

sar, deixou de ser apenas
diversão para um grupo
de jovens de Jaraguá do
Sul e se transformou em

responsabilidade social,
quando uma tragédia
aconteceu nos preparati
vos do evento, em outubro
de 2012. Assim nasceu o

Drink & Draw, que alia
arte e solidariedade.

Em sua segunda edi

ção.. que acontece neste

sábado, dia 30 de novem
bro, às 17 horas no Sacra
mentumm Pub, a renda
arrecadada com a venda
de desenhos, camisas e

fotografias será reverti
da para a compra de pre
sentes para crianças que
enviaram cartas ao Papai
Noel.

Com lápis, canetas e

papel nas' mãos, ilustra

dores, designers, publici
tários, amantes do dese

nho, e também fotógrafos,
soltam a criatividade em

meio a um ambiente agra
dável. Tudo isto com o

objetivo de usar a criação
para ajudar o próximo.
Todos os desenhos, cami
sas, fotografias produzidas
ou levadas para exposição
no evento serão vendidas

por um preço especial,
para ajudar quem preei
sa, "O evento é uma coisa _

bem interessante, porque.
é o jeito de poder fazer Q
bem com a nossa profis
são", comenta.

Um dos idealizadores
do Drink & Draw, João

Wittkowski, conta que
quando a ação surgiu, em

EDUARDO MONTECINO

2012, o fato de ajudar
outras pessoas não havia
sido pensado no plane
jamento, mas a proposta
é manter 'a solidariedade
no evento. "No começo
era para reunir os amigos,
mas aí teve aquele incên
dio com a casa do Bratz e

minha namorada teve a

ideia de ajudar a família.
Agora queremos sempre

ajudar alguém", comen

ta. Wittkowski lembra
o incêndio que aconte

ceu em outubro de 2012,
onde uma família de ca

tadores de lixo reciclá
vel perdeu tudo e contou

com a solidariedade para
se restabelecer.

No primeiro Drink &
Draw beneficente, foram
arrecadados cerca de R$
840, utilizados para a

compra de cestas básicas,
vale compras de R$400 e

também receberam a do

ação de duas bicicletas.
Toda a renda e produtos
recebidos foram levados

para a família. Cerca de

300 pessoas passaram
para o evento ano passa
do, superando as expec
tativas da organização.
'Para este ano eles espe
ram que o publico seja.
igualou superior a pri
meira edição.

Este ano os envolvi
dos na organização do
evento pegaram carti
nhas enviadas ao Papai
Noel e irão atender os

pedidos das crianças.

MISSÃO João
Wittkowski,
um dos
idealizadores
da ação, diz
que a proposta
do Drink &
Draw é ter uma

função social
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João Chiodini · Escritor
.A,

e escritor@joaochiodini.com.br

Tá quase nahora
Dona Tereza deixou claro a Bia que não queria incomodar. Ela

nem pretendia contar à filha que Afonso iria passar a noite fora,
pescando, mas ao saber da pescaria de seu pai, Bia exigiu que a mãe
viesse dormir em sua casa.

- Ai, filha. Mas não vou atrapalhar? Você perguntou pro Ricardo se
- eu podia dormir aqui?

- Mãe, o Ricardo não tem que dar palpite. Eu posso trazer meus pais
para dormir na minha casa quando eu quiser.
- Tá legal, filha. Mas, olha, não quero incomodar.
- A senhora nunca incomoda, mamãe. Pode vir quando a senhora

quiser.
Para o alívio dedona Tereza,
Ricardo foi muito hospitaleiro
e simpático. Depois do jantar
ofereceu uma sobremesa à

sogra e retirou-se da cozinha.
Escolheu um filme recém

começado e deixou Bia com a

senhora Tereza conversando.
Passados alguns minutos, Tereza
senta-se ao lado do genro.
- Calor, né?
- É. Esquentou.
- Pois é ... O que você está
assistindo?
- Um filme.

.

- Pois é. Essa hora deve estar acabando o Jornal Nacional. Logo vai
começar a novela. Vocês não estão acompanhando anovela? Tá tão
bonita.
- Não. A gente não gosta de novela.
- Eu tô acompanhando. Hoje eles vão descobrir as falcatruas daquele
malandro.
Ricardo não fala nada. Apenas olha de canto para dona Tereza.
- A Bia insistiu para eu vir. Eu nem queria. Não gosto de perder
minha novelinha.
Bia, da cozinha, começa a olhar para Ricardo. Ele, por sua vez, faz de
conta que não viu o fuzilamento ocular da esposa.

- Eles nem deveriam passar essas
novelas. Só ensinam coisas erradas.
- Ma� tem coisa bonita também.
Eles deviam é proibir esses filmes
de matança, que só ensinam essa

molecada a sair atirando por aí.
- Esse filme não é de violência, é
uma comédia.
- Eu gostava dos filmes de faroeste.
Aqueles, sim.
Bia, ainda observando a conversa

-

da cozinha, decide interferir:
- Ricardo, vem aqui um pouquinho.
- Fala, querida. O que você quer?
- Quero que você venha aqui um
pouquinho.
- Tá bom, já estou indo. Com

licença, dona Tereza.
- Ricardo, já que você vai à cozinha,
pode colocar um pouquinho na
novela? Só pra ver se já começou.
Não adianta, Ricardo. Você resistiu
bravamente, mas essa você perdeu.

\

- Filme? Essa hora? Em que
canal que passa filme?
- É canal de assinatura, dona
Tereza.
- Ah, tá. Logo estranhei que não
podia ser na Globo e nem no

SBT.
- É. Na Globo não passa filme'
agora.

Clique animal

ADOTE RICK! Macho, castrado, porte
pequeno/médio. É bastante ativo e dócil com

pessoas e outros cães. No passado, teve uma

fratura na perna traseira, que está calcificada,
mas não o impede de tentar escalar telas e

saltar muros baixos. O lar ideal para o Rick é
uma casa com muro alto e bom espaço para
correr. Contato: Clínica Amizade no telefone:
3371-2340 ou 3275-1887 .I. ,," �1 ->�, ... r.b J!.,.•jm

NOS LEVEM PRA CASA! Somos fofas, brincalhonas e gostamos
de carinho. Todas fêmeas, de aproximadamente 40 dias. Estão
em Massaranduba. Contato: Juliana no telefone: 3379-2128

AmIzade
I Á ."

VARIEDADES
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Bruna Hohl
Caroline Nounberg
Celso dos S. Berlato
Cintia C. Drews
Cleusa Goulart
Cleuza M. Gouart
Eder Martins
Ednei Stahelin

Eliane C. Raimundi
Elizabeth Rodrigues
Estevão Dematte

Fernando Wehrmeister
Gabriela Mathes
Iria Icker
Ivan Da Costa

Laurecir Pereira
Lucileia B. da Costa
Mariane Cipriane
Mario L. Machado
Marlene Maria dos Santos
Nercir Limei Draeger
Pamela T. Fischer
Paulo Cypriani_
Sarita M. Jordan
Soraia Nitz Grabowski
Tereza Flameski
Valcir Pinter .

Valmir Pinter
Vitorino P. Filho

Curiosidade
.

28 de novembro..
... é o 3320 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 33 para acabar .

o ano. Dia do Soldado
.

Desconhecido no Brasil.

1974 - John Lennon se

apresenta em público
num palco pela última
vez, ao lado de Elton
John, no Thanksgiving
Day Concert no Madison
Square Garden, em New
York. 2000 - Descoberta
do planetóide Varuna, na
Cintura de Kuiper. 2000
- O time de futebol do
Vasco da Gama torna-se o

segundo clube brasileiro
a atingir a marca dos
mil gols. Em 1975 morre

. Erice Verissimo, escritor
brasileiro (n. 1905).

Fonte: Wikipedia
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Drink&Draw
beneficente no Sacra

Nesse sábado, a partir das 17h, acontece no Sacra
mentum Pub nova edição do Drink & Draw, um evento

que reúne ilustradores, designers, publicitários, fotó
grafos e entusiastas de diversas áreas com o objetivo de
bater um papo sobre arte e também expor criações para
venda com um preço especial (a finalidade é 100% fi

lantrópica). Vamos lá? Confiram mais detalhes na URL

on.fb.me/rgeVoiq.

Encerramento
Novembro Azul

A Sociedade Sem Câncer organiza celebração em

face do sucesso do "Novembro Azul", que chega ao fim
nesse dia 30. Ao som de música indiana com Ekanatha
e Devii será oferecido um jantar vegetariano gratuito a

todos que estiverem presentes" pedindo a colaboração
de um litro de leite por pessoa na entrada. O evento

acontece nesse sábado, no auditório da Unimed, às

19h30. As camisetas do "Novembro Azul" estarão à
venda no local, vista essa ideia!

Nova loja Subway
Inaugurou ontem a nova unidade do Subway na

cidade. Boa nova para quem trabalha ou frequenta as

imediações do calçadão, o restaurante fica um pouqui
nho à frente, na rua Domingos da Nova, praticamente
vizinho à Farmácia Sesi (defronte Casa Telles). Mais
amigável que o endere,çQ só o horário de funcionamen
to: das ioh à�':22h,'> (le'domingo à domingo. Perfeito- �$;

mesmo só se ficasse aberto madruga adentro, pra bater
aquele rangão pós-balada ...

Intercâmbio, viagens de
estudo e difusão cultural

Está aberto edital para inscrições ao Prêmio de In

tercâmbio, Viagens de Estudo e Difusão Cultural de

Jaraguá do Sul, promovido pela Fundação Cultural. A
iniciativa inédita concede custeio de despesas para a di
fusão cultural pormeio de intercâmbio nas áreas de artes

visuais, teatro, música e outras expressões culturais. O
prazo para concorrer está quase vencendo, a ficha de ins
crição ti os documentos solicitados no edital (disponível
naURLbit.ly/lenEtHp) devem ser protocolados na Fun
dação Cultural até o dia 5 de dezembro. O telefone para
contato é o (47) 21068700.

Por um Natal animal
Mais uma iniciativa filantrópicapara o fim do ano, Be

bel. e equipe da Du Chocolat começam a partir de hoje a

produção e venda de sua espetacular linha de panettones
gourmet, onde novamente porcentagem da renda obtida
será revertida para a Ajapra. A mesma ação foi executa
da ano passado, e rendeu auxílio para o atendimento de
mais de 350 cãezinhos. Conheçam mais sobre a ação e os

produtos acessando facebook.com/soduchocolat.

FOTOS ERIC DE UMA

Celebração: Josef Natel (E),Madri, Acácio e Ricardo
Depiné na festa de aniversário de 3 anos do Sacramentum

Pub, último sábado. O bolo para 200 pessoas não deu
conta da quantidade de amigos que apareceram na

noite para a celebração. Sucesso aos amigos!

Católica-SC
apresenta: Moda

"-

Uma iniciativa dos acadêmicos de moda da Católi-
ca convida você para conhecer novostalentos da região
através de exposições e desfiles com seus melhores tra
balhos do ano de 2013. A entrada é franca para o even

to que. acontece no Espaço Buena Eventos na próxima
quarta, dia 4 de dezembro, a partir das 19:30h. Maiores
.informações na URL on.fb.me/rexçcgu.

Markolf Bikes em
Jaraguá do Súl

Ontem também foi dia de inauguração da Markolf
Bikes em Jaraguá do Sul. O nome não é coincidência:
o proprietário é o celebradíssimo biker profissional
Markolf Berchtold, esportista notório de Schroeder. A

loja contará com venda das melhores marcas de bikes
e acessórios, além de prestar serviço de oficina. Pra
encontrar é fácil, ela fica ali na lateral do Colégio Ma
rista, logo após o estacionamento do Breithaupt Home
Center. Para contato: 3371 7000.

Camila Arrabaça com o noivo Luc,iano
Zanin. Afllbos chefs, são os responsáveis
pela concepção e administração do Gazebo

Gourmet, restaurante que inaugurou na última

quinta e já conq.�istou Jaraguá do Sul
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;� 231:i ... MixGômFemaridolimaf Le\fando um Lera +'Tbe
Bangers I Elas Free até Oh.
Local: bondol1 PUP 1473055-0065

DOMIN(;O, 1 DE DEZEMBRO
• 1511 - QJ Ro?m $C I Sunset com DJs Marcelo Viana,
Leonarda Silva, M.I.I.v eMel vs Marn I Transmissão ao
vivo: facebook.com/djroomM Local: Uco Bar 1473054-0855

Destaque no camarote da Patuá
Music para Priscila Dorow i I,; ; \ ;. n., f . r . I ,,'
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CORREIA

BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super quinta-feira, dia 28
de novembro. Dia Mundial de

Ação de Graças. Aproveite essa

energia positiva, a temperatura
bacana e faça deste dia momen

tos inesquecíveis e com grande
encontro de amigos. Vamos à
coluna de hoje, que será lida por
mais de 30 mil pessoas, fora os

virtuais. Mas antes, uma frase

para você curtir: "Cada pessoa
que passa em nossa vida passa
sozinha. É porque cada pessoa é
única e nenhuma substitui a ou
tra. Cada pessoa que passa em

nossa vida passa sozinha, e não
nos deixa só, porque deixa um

pouco de si e leva um pouquinho
de nós. Essa é amais bela respon
sabilidade da vida e a prova de

que as pessoas não se encontram

por acaso" (Charles Chaplin).

Frutos domar
Hoje, no Bela Catarina, tem

a tradicional happy hour. Já no

dia seis de dezembro vai rolar
uma concorrida Noite de Frutos
do Mar. E o que é melhor, com
muitas surpresas e música ao

vivo. Quer saber mais? Ligue no
3371-3412. Tá dado o recado.

Lua nova
O catálogo da nova coleção da

Lua Nova está um arraso. A grife
traz o. clássico da camisaria. Lin
do de doer, se é que você me en

ténde. O mulherio vai babar.

3370-3242

SUSHI Os irmãos Jande'r e Jaina Perito conferindo as delícias do San Sushi

SALADA Jéssica Kurts, linda, nos corredores
da Shed, em Balneário Camboriu

De volta
Helena Ramos arruma as ma

las de volta para o Brasil. Depois
de meses em Bruxelas ao lado da

filha, a estilista Alessandra; do

genro Augusto e do neto Matteo,
a fofa chega em nossa terrinha na

próxima segunda-feira. Se vai ter
encontro de amigos? Claro. Será
em tomo da famosa turma da ca

nastra. Também é muito bom!

Níver do
Choquito

Hoje, quem risca mais um
ano do seu calendário é o co

municador da 105 FM, o famoso
Choquito. Por favor, quem tem

. o número do celular dele, ligue!
Ele vai adorar saber que foi lem
brado. Parabéns, brotherl O meu

-

r desejo é sua plena felicidade.

Maravilhas
O engenheiro Thiago Leoni, ao

.

lado do amigo, Anderson Maestri,
também foram conferir no fim de
semana o Grande Prêmio Brasil de
Fórmula 1, em Interlagos, São Pau
lo. Voltaram contando maravilhas.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Jr. Leffer, ao lado do

namorado Fernando Dittrich, está
programando um elegante cruzeiro
pela Argentina. Em alto mar, vai
trocar juras de amor e pretende
marcar a data do casamento com

o amado. Contado!

., .. .

Sandra Lienzer está com um

bronze de dar inveja a qualquer
cristão, se é que você me

entende. Linda!

• • •

Contaram que o DJ
Gustavo Conti anda soltando

coraçõezinhos no ar e na

água. Tá podendo!

Garage
Hoje, a esquina mais con

corrida de nossa terrinha pro
mete agito e dos melhores. A

Garage ferve normalmente,
mas hoje tem motivo a mais

para esquentar a churrasquei
ra. Será a penúltima edição do
ano em Jaraguá do Sul.

PAGODE Ju Moraes, no famoso
pagode dos domingos, no Aloha

IdemGold
Sexta-feira, a boate Idem Gold abre

as suas portas para o sertanejo. Ou seja,
os chapeludos de plantão terão preferên
cia. Deu para entender ou você gostaria
que eu explicasse melhor? No palco, a

dupla sertaneja Edio & Tiago. Anotem!
Vai bombar, aposto! •.

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 28 DE No.VEMBRo. DE 2013

CIRCULANDO Thamara Alves Morais, da
Agência Jr Leffer, destaque na coluna de hoje

• Hoje, o meu querido Thiago
Airoso Meneses movimenta,
às 20h30, na sua Enoteca
Decantar, uma concorrida
noite de Degustação e

Jantar Harmonizado. O evento
contará com a presença
do diretor de exportação
da Las Moras, Luiz Daniele.
É a dica de quinta.

• A jornalista Patricia Milnitz
Pereira - arrasou no seu texto
sobre "Superação pessoal a

cada dia", com Viviane Kreiss
Uber, na Revista Nossa deste
mês. Vale ler e reler com

atenção, please!

• Quem esqueceu ainda
está em tempo de se desculpar:
a amiga, Janete Pedri , da
Jane Arte, foi a grande
aniversariante de ontem.
Parabéns! Que Deus abençoe
você e sua linda e feliz família.

• Não importa o que as pessoas
pen�am. Se você acredita que
vale à pena, lute por isso.

.. Com essa, fui!

Nome
Um nominho feminino com so

brenome sonoro não deverá mais
constar nas listas mais chies das
festas vip da' urbe sorriso, aquelas
que passam por bola preta e tudo

mais, deu para entender? Pois
bem! Essa pessoa anda enxugan
do em excesso e tirando os olhares
das mulheres casadas. E as casadas
não tem gostado nada de sua perfor
mance. Contado!

A&E OutletChic '

Amanhã, mais conhecida como

sexta-feira, as minhas darlings, Anna
Gayoso Neves e Elisabete da Silva,
caps da lojaA&E Outlet Chie, promo
vem o chamado Black Friday. Quem
costuma bater pernas nos Estados
Unidos sabe do que estou falando. É
tudo! São descontos que vão de 20%

a 60%. Ah, as grifes são super concei
tuadas. Que tal?

A C A B O U O 5 E C_R EBD.
CHEGOU A HORA DE
APLADOlft 05 VENCEOORE-S.

�
- Top de
Marketing
e Vendas
�
2013

Orla
Lorival Conti, ao lado da

esposa, Karin Janssen Conti
e agregados movimentarão
a sua cinematográfica casa

de veraneio na praia do Qui
lombo. Motivo é o que não
falta. Entre várias razões está
estrear sua .prancha de surf,·
o patinete elétrico e a nova

churrasqueira. Para fechar
com chave de ouro,

.

só falta
convidar os amigos. Liga!

Flávio
Dr. Flávio Laube, o nos

so querido amigo e advoga
do, ainda está de resguardo
nessa semana. Ele fez uma

pequena cirurgia, passa su

per bem e já está ageridando
com amigos uma pescaria
nas lagoas de sua paradisía
ca chácara.

CERIMÔNIA DE PREMIACÃO
DATA: 15/12 - LOCAL: CENTRDSUl

flORIANÓPOLIs/se
CRUIOGRA,MA
19 H 3 B RECEPÇÃO
28 H B I CERIMÔNIA
21 H 31 COQUETEl

MA'15 INFORMAÇUE 5
fone: 48 3224.5258 - mait info@advbsccom.br
ou www.advbsccom.br

Apoío:

loOJA BD f.VEIITOsol
DMlWDAAEMP8E5A

TIIPOIlLICASEDEMIIIIR
IIIIIElRBEASPREMIADAS.

Realização:
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Piadas PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Primeiro Filho

Dois amigos se encontram:
- Puxa, quanto tempo? Como vão as coisas?

.
- Eu estou ótimo e você?
- Eu vou ser pai pela primeira vez!
- Que legal! Parabéns! E a sua mulher está feliz?
- Por enquanto está! Mas, na hora que ela souber, vai ficar uma fera!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Jogos Vorazes - Em Chamas - Ação - Legendado - 146 min - Censura: 12

anos - Diariamente - sessões: 13h, 15h50, 18h40, 21h30
ARCOPLEX2
• Thor - O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado - 111 min - Censura: 1 °

anos - Diariamente - sessões: 14h40, 17h, 19h1 0, 21 h20
ARCOPLEX3
• Capitão Phillips - Drama - Legendado - 134 min " Censura: 14 aIJOS
-Diariamente - sessões: 14h, 16h30, 19h; 21 h30

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:10, 18:50 - DUB - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 16:00, 21 :40 - LEG - Ação
• Meu Passado me Condena - 14:30,17:00, 19:20, 21 :30 - NAC - Comédia
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:20, ) 6:1 0, 19:00, 21 :50 - LEG - Ação
• Bons de Bico - 14:10 - DUB - Animação
• Capitão Phillips - 21:10 - LEG - Drama
• Thor: o Mundo Sombrio - 16:20, 18:40 - LEG - Ação
• Sobrenatural: Capítulo 2 - 14:00, 16:45, 19:10,21 :20 - LEG - Terror
• Thor: o Mundo Sombrio - 17:15 - 3D - LEG - Ação _

• Bons de Bico .� 14:45 - 3D - DUB - Animação
• Thor: o Mundo Sombrio - 19:35, 22:00 - 3D - DUB - Ação
• GNC MUELLER I

• Bons de Bico - 13:30, 15:30 - 3D - DUB - Animação
• Thor: o Mundo Sombrio - 17:30,19:45 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 22:00 - 3D - LEG - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio -14:15 ,16:45,19:10,21 :30 - DUB - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:10, 16:00, 18:50, 21 :40 - DUB - Ação

.

Sudoku

Preencha um quadrada
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.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Tempo ins.tável
no Estado
No litoral Sul tempo instávelcom
chuva,melhorando no decorrer da
tarde. Nas demais regiões, aberturas
de sol com pancadas de chuva e
trovoadas entre a tarde e noite, devido
ao calorno Oeste eMeio Oeste e ao
deslocamento de frente friapelo litoral
daGrande Florianópolis aoNorte.

��'r Ensolarado

AMANHÃ
MíN:17°C 6MÁX: 26°G Parcialmente

Nublado

� ,-

SÁBADO Instável

MíN: 15°C 0MÁX:27°C
Nublado

LUAS •
• NOVA 3/11 Chuvoso

• CRESCENTE 10/11 DOMINGO .I?• CHEIA 17/11 MíN: 19°C

• MINGUANTE 25/11 MÁX: 24°C Trovoada

HORIZONTAIS
1. Combinação de três cartas iguais, no pôquer / Barro

pegajoso
2. Manobrar a canoa / Novo, em inglês
3. Aquela de quem se é padrinho ou madrinha
4. Ato de proibir alguma coisa I Cidade paulista próxima

a Bauru
5. Interjeição exortativa / Desconto ou redução de preço
6. Um automóvel utilitário da Fiat / Palavra que indica a

condição de quem não mais ocupa o cargo
7. Sem ninguém mais / Propriedades
8. Nascido em Diamantina ou Montes Claros
9. Enorme bloco de pedra em forma de pirâmide usado

como monumento
10. Melodia vocal de ópera / O escritor e político Barbosa

(1849-1923)
11. Construção impermeável para conservar cereais ou

forragem verde / Marimbondo amazônico
12. Animal usado para trabalhos diversos e também para

a produção de carne, couro etc. / O professor e ensa-
ísta Paulo. (1907-1992), estudioso da obra de Balzac 10

13. Tradiçao relativa ao texto do Antigo Testamento.

VERTICAIS
1. Sinal ortográfic;o, traço horizontalj Sigla da 1\1 de SOvio 12

Santos
...

2. Restaurado f De cer castanha í 3

3. Apresentar cáraetensteas comparáveis àquelas de um
produto genuíno / Tecido para forros

4. O piloto finlandês de Fórmúlá.-1 Miká/ Santo, um dos
três sacerdotes ordenados por são Marcos, em Ale
xandria

5. Um fator de hereditariedade I (Med.) Afecção crônica
nos 9ângliO� linfáticos! Sigla do estado das cidildes
de NovoHamburgo eJjul

.

6. Nas.cido no país europeu qlJe tem Tirana. como capital
/ Tiraque remata as mangas ou o peitilhe da camisa

7, Guarânia que se tornou um clásSic@musical também
no Brasil, com a versão de .José Fortuna / O se.9undtl
de Irês,anõnímos

8. Que vai,em meio I Pratie:ar aproprjação Indébita de Q.em
alheio

9. As iniCi?i$ d9 atqr e pineª�ta �orte"arI1�rícano OrS!ln
(19150-1985).� (le ·Cidadão Kane" jQue, em uma sé
rie; .vem depois qe outros cinco IA Garcia.da o�ra. d�
Machado d� Assis (1878).

2

3

4

5

6

7

8

11

234 5 6 789

•
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•
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\
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•
II •

•
•

•

r

TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Mundo exige que Rosa desminta publicamente a história
sobre o envolvimento dos dois. Valter avisa Emest que Laura

contou para Mundo onde Rosa está escondida. Volpina aban
dona Venceslau. lolanda conta para Franz como foi forçada
a se casar com Ernest. Rosa admite para um jomalista que
Ernest lhe pagou para mentir sobre Mundo. Benito e seus

comparsas seguem Rebelo para impedi-lo de publicar a repor
tagem. Sem saber que Rebelo é jornalista, Franz o ajuda a se

livrar de Benito. Viktor diz ao pai que a contabilidade daempre
sa está correta. Ernestse revolta ao ler o jornal no dia seguinte.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
William se surpreende com a imagem de Tereza e pede

que Guto descubra onde ela está. Flávio tenta acabar com bri

ga entre Marcelo e Rafa. Jéssica sugere queWilliam conte para
Lili que o Grupo tem interesse nela. Flávio elogia Rafa por ter'
vencido a luta contra Marcelo. Marcelo chega ao escntórío com
escoriações, e Thomaz se preocupa. Inês incentivq o filho a fi
car contra o pai. Paulinha tenta descobrir com Marlon algo so
bre os cientistas que estão na Comunidade. Rita percebe que
Selma veste roupas novas. William pensa em visitar Osvaldo.

Celina acerta com Nilson sua ida até os limites da mata. Fátima
descobre que foi roubada. William convida Osvaldo para sair, e
Sandra se diverte com seu comportamento. Tereza pede que
LC chame Marlon para trabalhar com os cientistas. Marcelo de

cide espionar seu pai, ao vê-Io entrar na casa de Lili.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Mariah descobre que Aline provocou a separação de Palo

ma. Félix conversa com o dono de uma grande empresa. Bru
no visita Paulinha. Ordália avisa a Herbert que não está pronta
para assumirseu relacionamento com ele. Aline trai César com

Ninho. Valdirene se encontra com Carlito. Félix afirma a Márcia

que conseguirá um bom emprego. Rafael leva Linda a uma

fonoaudiólogà. Félix visita Anjinho na cadeia. Amarilys conta

Amorã Vida

A caçamba
Nunca antes na história da TV se falou tanto a pala

vra "caçamba" como na última semana, depois que Félix
(Matheus Solano), em cena apoteótica de Amor à Vida,
foi delatado pelo pai como aquele que jogou a bebê Pau
linha num "receptáculo de caminhões, guindastes, esca-

para a assistente social que Niko e Eron estão separados, e a \

profissional decide levar Jayminho. Patrícia afirma para Michel

que não ficará com ele por causa de Silvia. Vanderlei convida
Perséfone para sair. Bemarda desconfia da história que Palo
ma conta sobre sua separação com Bruno. César fala mal de

Félix para o dono da empresa que pretendia contratá-lo. Lin

da abraça Rafael. Niko sofre por causa de Jayr'ninho. Bruno é
convidado para ser sócio de uma grande empresa de imóveis.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
A médica explica para Leticia que seu câncer foi diagnos

ticado em uma fase avançada. A moça se desespera. No or

fanato, Vivi diz a Mili que não se conforma que Mosca tenha

terminado com ela e revela que não suportaria vê-Io com outra

menina. No mesmo momento as meninas escutam uma bati

da na porta, ao abrir MiIi se depara com um bilhete de Mosca

a chamando para ir ao jardim. A menina vai ao encontro do

amigo. Nervoso, Mosca revela a Mili que gosta dela desde a

primeira vez que a viu. O garoto confessa que começou a na

morar com Vivi por acreditar que ela não queria nada com ele.

Mili fala ao pequenino que eles não podem ficar juntos, pois
Vivi ainda gosta dele. Mosca pergunta a Mili se ela gosta dele.
A garota mente e diz que gosta do garoto apenas como amigo.
O pequenino acredita que a amiga gosta de Duda.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Stella fica chocada ao ver Michele com Donana. Stella

pede que Teresa a leve embora. Cartão leva Patrícia para um

local mais reservado. A coisa começa a esquentar, até que
ela dorme, bêbada. Ramiro pede a ajuda a Das Dores para se

afastar de Picasso. Leila e Otávio se beijam. Teresa deixa Stella
em uma estação de trem. Picasso e Leila se beijam em uma

discoteca. Stella está a ponto de se jogar na frente do trem,
mas Marcinha a puxa pelo braço, preocupada com a proximi
dade dos trilhos. Stella conversa rapidamente com Marcinha

antes de sair da estação. Durante um de seus shows, Laura é
agarrada por um homem. Ela quebra uma garrafa na cabeça
dele. De longe, a mãe de Laura comemora. O namorado de

Marcinha não aparece. Patrícia acorda e não acredita que Car-
Ião recuperou a memória.

o

* O resúmo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Irmão deMadonna
trabalha em clínica
de reabilitação

Depp é confirmado

para�ce no País
dasMaravilhas 2'

vadeiras, dragas etc." Se bobear, falamos mais "caçam
ba" na semana passada do que "presídio da Papuda".
Mais do que o próprio título - que, aliás, não tem nada a

ver com a história -, Amor à Vida pode ser definida pela
hashtag #caçamba.

o único homem que não,co��,erros é o que nunea
.fàznddtt.Nãoterthdmedo de.ertaTi ,contanto q

cometa 4iiás vezesomesm6�rro. Franklin Roosevelt

20/3 a 19/4 - Fogo
O que vocêpuder fazer emparce

ria vai receber ótimas energias. Tr0-
que ideias com os colegas e procure
trabalhar em equipe. Seu rendimen
to deve aumentar, A 'noite, vá com

calma e controle o ciúme, principal
mente se tem alguém.Vale o mesmo
na paquera. Cor: creme.

Martin Ciccone, o irmão mais velho de

Madonna.> foi fotografado' limpando uma

clínica de reabilitação em Los Angeles, um
ano após ele ganhar
uma batalha contra

os vícios em álcool e

drogas. Martin ain- Apesar dos rumores de que estaria que-
da contou que está rendo se aposentar, Johnny Depp está

fazendo as pazes confirmado para retornar ao papel do Cha-
com a irmã famosa; peleiro Maluco no filme Alice no País das.
com quem foi briga- Maravilhas 2. A atriz Mia Wasikowska, que- ,

do por muitos anos, fez o papel principal no primeiro filme, tam-
e revelou que Mid- bém voltará para a sequência, que tem data

ge ainda pretende de estreia prevista para maio de 2016 nos

pagar novos dentes Estados Unidos. Já Tim Burton, criticado
para ele, que perdeu pelo filme anterior, não assumirá a direção
a maioria por conta do novo longa, que ficará sob os comandos
das drogas. de James Bobin (Os Muppets).

- _. .• _-- -- _"_'_- o _

i'
Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Terá disposição até para encarar
as tarefas mais chatas. Porém, vai
rendermais se 'fizero quemais gosta.
Anoite, há risco de brigas e até rom
pimento, se não der a devida atenção
ao seu par. Na paquera, pode ficar

mais difícil ganhar a confiança de

alguém. Cor: roxo.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Você vai contar com a sorte para
dar conta das suas obrigações, Mas
procure se concentrar no trabalho

e deixe para se divertir depois. Cui
dado com o ciúme na vida amorosa.

Embora seu magnetismo esteja em

alta, suspeitas e a sensação de aban
dono vão atrapalhar. Cor: marrom.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Não deixe que os problemas em
casa atrapalhem a sua atenção no

trabalho. Ouça sua intuição e vaiper
ceber que as coisas irão fluirmelhor,
A dois, brigas motivadas por ciúme
podem ocorrer. Afaste a insegurança
na paquera, caso contrário, vai colo
car tudo a perder. Cor: preto.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Troque ideia com os colega e

verá como o trabalho vai render

mais. Priorize O que mais gosta de

fazer, assim, seu rendimento deve

aumentar. As estrelas sinalizam bri-

o
gas e tensões, por isso, escolha as pa
lavras com cuidado, seja no romance
ou na paquera. Cor: preto.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Vai ser mais fácil cuidar da sua

grana. Coloque as contas em ordem.

Talvez apareçaumaoportunidadede
ganhar mais. Pode se desentender
com quemamapor causa possessivi
dade. Escolha bem as palavras para
evitar brigas, inclusive na paquera.
Cor: roxo.

Libra
23/9a22/1O-Ar

Na parte damanhã, confie em si
mesmo e corra atrás dos seus obje
tivos. Explore suas qualidades para
se destacar. Controle-se melhor

para evitar brigas com quem ama.

Excesso de ciúme pode atrapalhar o
romance eatéestragarsua chance na

paquera. Cor: bege.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Alguém pode trair a sua con

fiança. Não fale sobre as suas ideias
com qualquer um e procure traba
Ihar a sós, assim, vai render mais.
Brigas podem abalar a relação à

noite, e há risco de rompimento.
Pode se envolver em um romance

proibido. Cor: verde.

,I;, �c:t!!��1:!F090
Vá atrás dos seus ideais e não

desista no meio do caminho. Prio
rize as tarefas que mais gosta de
realizar. Discussões com amigos
podem levar uma amizade ao fim.
Não tente controlar os outros, seja
no amor, em casa ou nas amizades.
Cor: amarelo.

a.'. .Ii Capricórnio22/12a20/1-Terra

É hora de fazer planos para cres
cer no trabalho. Você vai se preocu-
par com a imagem que passa às ou
tras pessoas.A tarde, cuide primeiro
das tarefas que mais têm facilidade

para desempenhar. Não pressione
demais o par. Se está só, a solidão

pode incomodar. Cor: verde.

WI." Aquário,.,. 21/1 a 18/2-Ar

No trabalho, vai ser mais fácil
entrar em contato com pessoas de
outras cidades. Trabalhar em equi
pe também é uma boa ideia. Muita
tensão no romance: desconfianças
podem tumultuar a relação. Na pa
quera, pode sermais dificil se apro
ximar de alguém. Cor: azul.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Émelhor não confiar demais nas
pessoas. Trabalhar a sós

o

pode ser

mais fácil, principalmenteem tarefas

que exigem muita concentração. O
romance fica complicado. Se andam
se desentendendo, há risco de rom

pimento. Um ex pode chatear você.
Cor:marrom.
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

Cliques da SociedadeAliança no, dia 23

Majestades 29ª Kolonistenfest

/ '

Priscila Brugnago e Rafael Mahs

Márcia
da Silva
e José
Amaro
da Silva

jaragua@festadasemana.com.br

QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2013

-'

......
"

Neide Simi, Paulo Zimmermann, Ketlyn Zimmermann e Ricardo Gorges

- Suelen Oaiane Rusch e Leonardo Just Jessica Arnold e Fábio Camilo

"�
Jeterson SclUimk, Johmatan Willian' Soares, da Equipe Black Lemon Bartenders
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Comunicação ainda é precária
TELEFONIA MÓVEL
Jaraguá tem 18 antenas,

porém há falta de sinal

em algumas localidades

Celso Machado

Jaraguá do Sul tem 18 antenas ati
vadas em áreas urbanas e rurais

de todas as operadoras licenciadas
em Santa Catarina para telefonia
móvel. Porém, os problemas com a

falta de sinal em vários bairros, os
chamados "pontos de sombra", não
serão resolvidos tão cedo. Mesmo

que urna Comissão Parlamentar de

Inquérito (Cl'I) da Assembleia Le

gislativa, que apurou durante seis
meses a qualidade do serviço pres
tado pelas operadoras de telefonia
móvel no Estado- Vivo, Oi, Tim e

Claro- tenha dado esta semana dez
dias de prazo para que as empresas
apresentem detalhes deurn plano de
melhorias ainda em 2013.

Em depoimentos à CPI, repre
sentantes das operadoras alega
ram demora de até dois anos para
a concessão do licenciamento am

biental pela Fundação do Meio
Ambiente (Fatma), além de empe
cilhos provocados pela legislação
municipal, A Fundação Jaragua
ense do MeioAmbiente (Fujama) e
o setor de Edificações da Secretaria
do Planejamento negam.

Pelo contrato vigente, as opera
doras se obrigam apenas a garantir
80% de cobertura da área urbana,
sem qualquer responsabilidade em
trechos de rodovias, como ocorre

em direção a Corupá ou Pomerode,
por exemplo. -Ou em regiões rurais
do município. Só em 2012, foram
abertos quatro mil processos pela
Agência Nacional de Telecomu

nicações (Anatel) pelo descum

primento de obrigações, além de
multas que são aplicadas automa

ticamente cada vez que um item do
contrato não é cumprido.

A Anatel já aplicou R$ 240 mi
lhões em multas às operadoras.
Agora, como nova exigência da

agência, está à disponibilização de
sinal de celular num raio de 30 qui
lômetros dos centros urbanos, até
2015, conforme estabelecido no edi
tal para exploração do 4G, lançado
no ano passado. Um termo de com

promisso assinado pelas operadoras
estabelece a expansão da telefonia
móvel nas áreas rurais catarinenses.
Até o fim de 2015, 100% dosmunicí

pios devem ter sinal de celular.

EDUARDO MONTECINO

DIFICULDADES José Luís disse que em

Garibaldi, a cobertura do celular é limitada

Usuários
reclamam
da situação

Usuários que dependem da

comunicaçãomóvel lamentam
a falta de cobertura em algu
mas áreas do município, prin
cipalmente no interior. Airton
Eduardo Siegle faz entregas de
mercadorias na região do Ga
ribaldi para urna distribuidora
de Timbó. O sinal inconstante,
ou mesmo inexistente, atrapa
lha o serviço, "Às vezes, quan
do a descrição da nota não
confere com o pedido, preciso
me deslocar até urn lugar onde
há sinal de celular para falar
com a empresa e voltar até o

cliente. E isso atrasa as entre

gas", disse.
Criado e nascido no Ga

ribaldi, José Luís Erchinger
21 anos disse que nunca viu
celulares funcionando sem

problemas. Filho do proprie
tário de urn posto de combus

tíveis, disse não acreditar que
as operadoras disponibilizem
sinal confiável até o final de

2015. "Aqui só a Oi opera, mas
hámais de dois meses não está
funcionando direito".

Lei das antenas
A lei que rege a con

cessão de alvarás para a

edificação de antenas em

Jaraguá do Sul foi sancio
nada em 23 de dezembro
de 2004 pelo ex-prefeito
Irineu Pasold. Ela diz que
as estações rádio base (as
antenas) devem obedecer
a uma série de exigências
para a concessão do alvará
de edificação. Entre elas
consulta prévia, licença
ambiental, certidão imo
biliária e autorização da

Agência Nacional de Te

lecomunicações (Anatel)
e do Centro Integrado de
Defesa Aérea e Controle
Aéreo (Cindacta). As ante
nas não podem ser instala
das a menos de 100metros
de hopitais, clínicas com

internação, escolas, cre

ches, asilos ou em áreas de
uso público (como praças)
ou em imóveis .tombados
pelo patrimônio histórico,
entre outras proibições.
Ainda segundo a lei, o pra-

Licenciamento ambiental
O licenciamento am

biental para a instalação
de antenas saiu da abran

gência da Fundação Jara

guaense do Meio Ambien
te (Fujama) em dezembro
de 2012, ficando restrito à

Fundação Estadual (Fat
ma). Com tudo concentra

do no escritório do órgão

em Joinville, já que até

hoje, três anos depois de

anunciado, o escritório da
Fatma de Jaraguá do Sul
ainda não foi instalado.
Mas o presidente da Fuja
ma, Leocádio Neves, disse
que não há nenhum mis
tério envolvendo a instala

ção de novas antenas. "Não

zo máximo para o municí

pio expedir a autorização é
de 15 dias.

A supervisora de aná
lise de Edificações da Se
cretaria de Urbanismo da
Prefeitura de Jaraguá do

Sul, Clarice Coral, confirma
que, não raro, solicitações
feitas por escritórios das

companhias de telefonia

para instalar antenas no

município não têm prosse
guimento por puro desinte
resse das empresas.

são empreendimentos de
. grande risco ambiental",
disse, acrescentando que
todo o procedimento pode
ser concluído em prazo
de 30 dias. "É tudo mui
to simples, mas fica mais
cômodo dizer que a culpa
é dos órgãos ambientais",
ponderou Leocádio.

Usuários
Em Santa Catarina são 8,5

milhões de usuários de telefo
niamóvel- no Brasil este núme
ro chegou a 269,9 milhões em

outubro deste ano. No Estado

já foram concedidas 1.566 li-

cenças (675 apenas nos dois úl
timos anos), segundo a Fatma.

Há, ainda, 185 processos para
licenciamento de antenas e des
tes apenas 51 são novos pedidos
- os demais são de renovação.
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DEDICAÇÃO
Jaraguaenses que convivem com deficiências físicas e

mentais quebram seus limites pelo caminho da arte

_

declararam ter algum tipo de _

deficiência" visual, auditiva,
mental ou motora, em dife
rentes graus. Em Santa Cata

rina, são 1.331.445, segundo
o Instituto Brasileiro de Ge

ografia e Estatística (IBGE).
Em 2013, o Grupo Tea

tral Mãos Vivas - o único
formado somente por ato
res surdos - estreou seu

primeiro espetáculo. Nestas
páginas, conheça as histórias
demais três aprendizes de ar
tista da cidade.

Sentimento, vontade,
persistência e incentivo.

Somados, não há falta de
técnica que impeça alguém
de praticar a arte. Isso é o

que revelam as histórias de
Daniel, Gustavo e Thassila.
Os três jaraguáenses, com
diferentes tipos de defici
ência, não enxergaram li
mites para expressar o que
sentem.

Seja no piano, canto ou

teatro, as dificuldades com

a coordenação motora, a

fala e a insegurança desapa
recem. Se o problema é na

comunicação, as mãos são
treinadas para criar har
monia pelas notas musi
cais. Caso um braço tenha
má formação, um caminho
é aprender a manipular e

confeccionar marionetes.
"O grande lance é potencia
lizar a expressão no gesto",
acredita a professora de tea
troMel)' Petty.

Em Jaraguá do Sul, no

último censo, 18.680 pessoas

EXPRESSÃOVEl\tIPEl.OSDImOS
A cada manhã de terça

feira, nos últimos dois anos, a
vendedora de cosméticos Inês

Gorges da Silva percorre os

trechos do Jaraguá Esquerdo
ao Czerniewicz, religiosamen
te. Ela não pode faltar urn dia,
sequer atrasar alguns minu
tos. O filho, Daniel Augusto
da Silva, 30, é autista e não
admite que isso aconteça com
suas aulas de piano.

. Daniel tem o transtorno

que o impede de se comuni
car abertamente. Contudo,
quando se senta em frente
ao teclado, as mãos do aluno
de Vanize Kraag expressam

conder e isolar", diz Inês, urna
das fundadoras daAssociação
deAmigos doAutista de Jara
guá do Sul (AMA).

Amãe contaque, na infân
cia, Daniel gostava muito de
música. Num antigo progra
ma televisivo de adivinhação
de notas musicais, o menino
desvendava a charada com

duas ou três notas. Diag
nosticado com autismo
somente aos seis anos, ele

aprendeu a ler sozinho aos

quatro, sem saber fálar.

Criterioso, outra capacida
de-de Daniel é responder em
qual dia da semana ocorreu

determinada data. Se lhe

ta coisa, mas desde pequeno
tivemos bastantes desafios",
comenta amãe.

Na fase adulta, o piano foi
o primeiro instrumento expe
rimentado e a identificação foi
repentina. Desde o início das
aulas, o aluno já se apresentou
três vezes no Museu WEG e

gostou da aula de experimen
tação no palco.Além damúsi
ca, Daniel pratica natação há
mais de dez anos.

"É o que está ao nosso

alcance. Porque, na verdade,
não podemos deixar de abrir
mão das nossas coisas. É urn
movimento que tive de fazer
na minha vida por ele, mas
o retorno ta aí e é gratifican
te. Antes de tudo, é preciso
amar e respeitar esse filho

especial. Acima de tudo o

amor", declara Inês. _

com segurança o que a par
titura diz. "O piano o deixa disser um dia, mês e ano,
relaxado e faz ele se sentir útil. ele responde em qual dia
Nósvalorizamos, acreditamos isso aconteceu. "É um pouco
no potencial dele e isso tem diferente, mesmo para nós

i' .dado certo, N�Q _Q.�V�mQM!$r, , ,Mq.r@.ia). Isso facilitou mui-
Autista, Daniel Augusto da Silva frequenta aulas de
teclado e gostou da experiência de subir ao palco
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EDUARDO MONTECINO

Quando abraça e dedilha no violão, Thassila se sente motivada

"ELAS�RE GOSTOUDE MÚSICAE DE CANTAR"

o primeiro violão de Thassila
Tenório Kanzler, 16, foi compra
do quando ela tinha apenas cinco

anos, Aos nove, a menina down
iniciou as aulas de flauta doce, mas
precisou se afastar devido à leuce
mia de alto risco. Após a recupera
ção, há dois anos, Thassila decidiu
voltar às.aulas de artes com o obje
tivo de subir ao palco da Sociedade
Cultura Artística (Scar).

Aluna do projeto Música Para
Todos (MTP), a adolescente parti
cipa dos cursos de violão e canto.

Por isso, ela estará no teatro no

mês de dezembro com o espetá
culo de boi-de-mamão; "Ela é bem
tímida e com esse projeto ela des

pertou. Eu também, como mãe. No

último dia que ela se apresentou,
em outubro, ela disse para mim

que se sentiu realizada", diz a-mãe
Elisete Lima Tenório.

Dona de dois violões, urna bateria
de brinquedo e uniforme completo de
futebol, Thassila é incentivada pelamãe
a ter independência. Apesar da difi
culdade inicial para ler e escrever, a
menina hoje faz questão de ter aulas
de música junto do grupo, ao invés
de um professor particular.

"Ela sempregostou desse negó
cio demúsica e canta!'. (A síndrome)
não muda nada porque isso já vem

dentro da pessoa, eu acho. A dife

rença é que eles demoram um pouco
para entender, têm insegurança; mas
é só incentivar", afirma a mãe.

ARTISTAS FAMOSOS COM DEFICIÊNCIA
• Andrea Bocelli - cantor cego. Antonio Francisco Lisboa - escultor aleijado • Chris Burke - ator com síndrome de down • Christy Brown - escritor e artista plástico com paralisia cerebral
• Ludwig Van Beethoven - compositor surdo. Ray Charles - músico cego. Francisco José de Goya - pintor surdo e parcialmente cego. Anita Malfatti - pintora com atrofia na mão e braço
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PM quer construir novo canil
. ,

FOroS LÚCIO SASSI

OBRA Orçada
em R$ 130 mil,
construção de 126

metros quadrados
terá espaço para

quatro cães

Débora Remor

OS cães policiais de

Jaraguá do Sul aju
daram a encontrar 200

_.-I!

gramas de crack e 70g de

cocaína, além de um revól

ver, durante uma operação
em Timbó, para prender
um traficante, na manhã
de ontem. Com mais este

trabalho prestado, os pas
tores belga malinois Zeus
e Thor e os soldados Paulo
Cattoni e Diego Kunze es-

....

peram agora por acomo

dações permanentes na

sede dó 14Q Batalhão da
Polícia Militar.

Para dar uma estrutu

ra . melhor a esta equipe,
que há dois anos está em

instalações provisórias e

treinando de forma impro
visada, deve s.er construído
um canil com cerca de 126
metros quadrados. A obra,
orçada em R$ 130 mil, in
clui boxes para quatro cães
e o segundo piso será des
tinado para instruções de

faro, além de depósito para.
equipamentos e alojamen
to dos policiais guias.

O projeto já recebeu
R$ 40 mil do governo do

Massaranduba

Foragido é
recapturado

Um homem de 37 anos foi
capturado pela Polícia Mili
tar no Centro de Massaran

duba, na noite de terça-feira.
Ele estava com outros três

homens, na Rua 11 de No-

.
vembro, quando foram abor
dados. O suspeito é acusado

. de exploração sexual e porte
ilegal de arma, na comarca

de Alfredo Wagner, no Alto
Vale do Itajaí. Ele foi encami
nhado ao Presídio Regional
de Jaraguá do Sul.

Por pouco
Condutor alcoolizado tenta fugir daPM

Ummotociclista de 22 anos ten- mgjL. Como o índice configura in
tou fugir da Polícia Militar, mas foi fração de trânsito e não crime (a par
detido por embriaguez ao volante, tir de 0,34mgjL), o condutor assinou
em Jaraguá do Sul. Ele foi alcança- um Termo Circunstanciado e foi li
do no Bairro Tifa Martins, quando berado. A Carteira de Habilitação e

entrava em casa, e fez o teste de amotocicleta foram apreendidas e o

alcoolemia, que resultou em 0,32
.

motociclista multado.

Prejuízo
Mercado é assaltado em Guaramirim

Um supermercado de Guarami- o assaltante fugiu a pé, em direçãoà
rim foi assaltado na tarde de ontem, rodoferroviária, onde um comparsa

.

por um homem armado de revólver - o esperava de carro. A dupla fugiu
38. Segundo o gerente, foram leva- em direção aBR-280 e não foi locali-

1 dos mais de R$ 3 mil em dinheiro e zada pela PolíciaMilitar.

Estado, através da Secre-.
taria de Desenvolvimento
Regional (SDR), no final
de outubro. O valor será

,

zer doações de material
de construção para ajudar
esse importante projeto,.
que já tem rendido frutos",
incentiva Gonçalves.

comunidade e de empre
sários, que conheceram
melhor o trabalho do Ca
nil da PM na plenária da

Associação Empresarial
(Acijs- Apevi), na última

segunda-feira, dia 25.
O comandante do

14BPM, José Luiz Gonçal
ves da Silveira, conta agora
com a sensibilização da co-

munidade para conseguir
o restante dos recursos.

Segundo ele, a PM está
. tentando uma parceria
com os empresários, com
o deputado Carlos Chiodi
ni e também será utilizado
o Fundo de Melhorias da
Polícia Militar (Fumpom).
"A população em geral e

os empresários podem fá:'

empregado para contratar

a mão de obra do projeto,
com previsão de lança
mento da licitação para até
o final do ano. Já o mate-

Para fazer doações,
o telefone de
contato é 3276-9109,
falar com Daniela.rial de construção deve

vir através de doação da

FUrto

Homem usa

barra de ferro

Apae
Alunamorre

engasgada
Uma paratleta e aluna da

Apae de Jaraguá do Sul faleceu
na manhã de ontem, depois de
uma parada cardio-respirató
ria. A jovem, de 33 anos, teria
se engasgado durante o almoço
e foi socorrida por uma funcio
nária, que também é bombei

ra, mas não resistiu. A família
da vítima é de Mafra, onde o

velório será realizado hoje. As
atividades daApae foram inter

rompidas depois do incidente e

rétomam hojeaonormal. t"

Foi encaminhado ao Pre

sídio Regional um homem

suspeito de tentar furtar uma
lanchonete na Vila Lalau,
na madrugada de ontem.

Moradores suspeitaram da

ação do bandido, que estava

armado com uma barra de
ferro e conseguiu arrombar
três cadeados. Preso em fla

grante pela Polícia Militar, o
homem ainda ameaçou e de
sacatou os policiais durante o

trajeto à Delegacia.
.

PASTOR BELGA
Estrutura"montada em

2011, para dois cães,
será substituída

Atuação em 15
cidades.de se

A modalidade de poli
ciamento com cães foi ado
tada pela Polícia Militar de
Santa Catarina em 1980,
depois de um estágio na

corporação de São Paulo.
Atualmente, 120 cães po
liciais estão atuando em ;15
cidades catarinenses, entre
elas Jaraguá do Sul.

Os cães são empregados
em operações de busca e

faro de entorpecentes, res
gate ou captura de suspeitos
emmata, além de dar apoio
em atividades cotidianas de
policiamento e até de segu�
rança no entorno de escolas.
"Por enquanto, o uso é limi

tado, e mesmo assim temos

um retomo bem significa
tivo. Já nos ofereceram ou

tros cães, mas não podemos
aceitar com a estrutura que
temos hoje no Batalhão",
relatou Gonçales.·

.
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Jaraguaense vence na ca�����,
CONQUISTA Marcos

Zanghelini, o Zanga,
ficou em primeiro
lugar, em prova no
Mato Grosso do Sul

Lucas Pavin

OClube de Canoagem Ken

tucky, de Jaraguá do Sul,
foi o grande destaque nos Jogos
de Aventura - Pantanal Extre

mo, que aconteceu na cidade de

Corumbá, pouco menos de 450
km de Campo Grande (MS), na
divisa com a Bolívia.Acompeti
ção foi realizada entre os dias
21 e 24 de novembro e reuniu
cerca de 500 atletas oriundos
de todo o País. Ao todo, foram
disputadas seis modalidades

que envolvem os elementos de

terra, ar e água, distribuídas
da seguinte forma: canoagem,
mountain-bike, vôo-livre, do
wn-hill, maratona aquática,
stand Up Paddle e competi
ções de orientação.

O campeonato de canoa

gem, com a participação do

Kentucky ocorreu no sábado

(23) pela manhã, na modali
dade maratona, onde os atletas
tinham que percorrer unrtraje
to de 30 Km, no rio Paraguai,
onde tiveram que subir através.
do navio Parnaíba, da Marinha

Brasileira e voltar remando os 30
km até a cidade de Corumbá.

O grande nomedo clubefoi o ca
noísta Marcos Zanghelini, o Zanga.
Treinando por dois meses somente

para estes Jogos da Aventura, ele
terminou em primeiro na categoria
master com o tempo de 2h12 min,
ficando oito minutos de vantagem
na frente do segundo colocado e

sagrando-se campeão. Ele também
teve o sétimo melhor tempo no ge
ral. Após a conquista, Zanga falou
que asmaioresdificuldades da com-

petição eram o solmuito forte, calor
intenso, muita vegetação flutuando
na água, excesso de embarcações
motorizadas causando marolas no

rio, instabilidade nos caiaques e a

grande distância a percorrer em rio

largo, profundo e com águas muito
paradas. Como pontospositivos ele
falou da organização do evento, o

apoio da Marinha, a hospitalidade
local e a forte presença da natureza,
onde segundo ele pôde ver inúme
ros jacarés e outros animais ao lon
go da competição.

Atletismo

Corrida notura está programadapara este sábado
Neste sábado (30), acontece

a la Corrida Noturna na cidade
de Jaraguá do Sul. O evento que
é organizado pela Associação dos
Corredores do município (ACOR
JS) corri apoio da Super Nova FM,
tem sua largada marcada para às

,44°/0
AUDI�"CIA

20h30 e será disputada emum tra

jeto de Slan e 10 km, com destino
e chegada na PraçaÂngelo Piazera.

As inscrições estão abertas
desde outubro e se encerram hoje.
Quem ainda estiver interessado
em participar, inscreva -se através

dos sites www.focoradical.com.br
e www.acorjs.com.br, valor de R$
40, já estando incluso o seguro
dos atletas e um kit por pessoa
que contem: Camiseta (para os

200 primeiros inscritos), garra
finha, barra de cereal, número

CONQUISTA
Competição
foi feita em

um percurso
de 30 km, no
rio Paraguai
(foto acima).
Jaraguaense

Zanga (C) ficou
em primeiro

lugar na
categoria
master

de peito e alfinetes, e brindes de

apoiadores. Este kit deverá ser

retirado no dia dá prova, a partir
das l8h até as 19h30, na Praça.
Vale lembrar que não poderá ser

feito inscrições do dia do evento.
Em disputa, premiação com

troféus para os cinco melho
res colocados nas duas catego
rias, tanto no feminino como no

masculino. Além disso, os 300

primeiros participantes que con

cluírem o percurso receberãome
dalha de participação.
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* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

Pauláo Filho
voltaaBTT
Paulão Filho, que é ex-campeão do Pride, voltou a treinar na BTT

( Brazilian Top Team ) academia que o projetou em sua época
de glória no evento Japonês. A depressão causada pelo vício em

remédios tarja preta e a morte do pai o deixaram afastado dos
ringues nos últimos sete anos, mas diz que finalmente, depois deste
tempo todo, ele pode afirmar que agora sim ele está em forma para
retornar. Paulão já-tem algumas propostas nacionais e internacionais
e lutará no evento Bitetti Combat que deverá acontecer em Janeiro
em 2014. Sorte e força ao eterno campeão que também é parte do

legado do Mestre Carlson Gracie.
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UFCJaraguá
Mais um ''lutasso'' foi confirmado para Jaraguá do Sul na edição de

fevereiro de 2014. ViscardiAndrade= participante do TUF 2 e Cristriano
Marcello participante do TUF americano que está na ativa desde 1997 e

ex-IutadÔr do Pride , se enfrentarão em uma luta que promete. Viscardi vem
dê uma bela vitória na organização já Cristiano Marcello tem apenas uma

vitória em três lutas no UFC. Creio que a competência destes dois atletas

garantiráUma lutamais do quemovimentada já queViscardi além de faixa

preta de Jiu Jitsu jámostrou que tem a mão pesada. CristianoMarcello por
sua vez tem um estilo de luta que semolda com a situação, pode trocar com
seuMuayThai como finalizar com'seu Jiu Jitsu de nível internacional.

EDUARDO MONTECINO

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

QUINTA-FEIRA,28 DE NOVEMBRO DE 2013

Atletismo
com quatro
medalhas
JASC Equipe de

Jaraguá do Sul

conquistou duas de

ouro, uma de prata
e outra bronze

LucasPavin

Oatletismo de Jaraguá
.

do Sul encerrou nes

ta quarta-feira sua parti
cipação na 53a edição dos

Jogos Abertos de Santa

Catarina, realizado na ci
dade de Blumenau, que
vai até o próximo sábado

(30). Como já havia ante

cipado o técnico Adriano

Moras, o desempenho da
sua equipe em 2013 não
foi melhor do que ano

passado. Porém, a moda
lidade conquistou meda
lhas importantes para o

município.
No total, foram qua

tro, sendo duas de ouro

� com a atleta Simone Fer

raz nas provas de 1500m
- e 3000m com obstáculos,
uma de prata com Gui
lherme Gil no salto com

vara, e uma de bronze
com Miriely Souza, nos

100m com barreiras. "A
nossa campanha ,ficou

Juventus

Contrataçáo
Um dos destaques do

SportClub Jaraguá no Cam
peonato Catarinense da Di
visão de Acesso, o zagueiro
Neto, de 22 anos, acertou

sua transferência para o Ju

ventus onde disputará a elite
do futebol catarinense no

ano que vem. O jogador se
apresenta ao Moleque Tra

vesso, no próximo dia 2 de

. ". " ,<:l�w.l?rr>:., .. ", .. "." ... , .. ,

HENRI<QUE PORTOiAVANTE!

SALTO
COM VARA
Guilherme Gil
foi a grande
surpresa ao

ficar com a

medalha
de prata

.... º.�.�º.�.º º.� � ..�º��.�.�? .

dentro daquilo que espe

.rávamo��,::i):orque· fomos
campeões .daquilo que
era possível. Talvez pu
déssemos ir melhor, mas
aconteceram algumas fa
talidades e não consegui
mos'vdissc Moras.

Além do. atletismo,
Jaraguá conquistou mais
medalhas no dia de on

tem. No tiro, Roberta
Cabo ficou com o bronze

UFCJaraguá
Mais lutas
Mais duas lutas foram

confirmadas nesta terça
feira para o UFC Eight Ni
ght 36, que acontece nodia
1;j de fevereiro, em Jaraguá
do Sul. Ex-participante do
TUF Brasil 2, Viscar.di An

. drade duela contra o sueco

Nicholas Musoke, pela ca

tegoria meio-médio e Cris
tiano Marcello enfrenta
Joe Proctor, pelos penas .

Bronze

26
11.
3

na prova individual de

.
carabina ar, além de uma'

prata por equipes na mes-
.
ma categoria. No primei
r� dia de competições na

natação, a jovem Bianca
Ewald ficou-com a meda
lha de bronze nos 200m

livre. Outros esportes
estiveram em ação, mas

sem subir no pódio como

Bolão 23, Ciclismo, Tênis
de Mesa e Xadrez.

Futebol

CopanaBarra
Tratado como um pré

varzeano que está marcado

para começar no mês de

março do ano que vem, a 3a
Copa Tricolor da Barra terá
início no dia 25 de janeiro
de 2014 com a participação
de 16 equipes, A Fundação
Municipal de Esportes e TU- .

rismo ainda' não confirmou,
mas o congresso técnico

eleve ocorrer np dia 14� J j •
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANIA CAIARINA

Novoendereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADOSUI.- SC - NovoThlefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDfIl\LDE INI1MAÇÃODEPROfESTIJ
Nos tennosdo artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNonnas
da CGJlSC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, acontardestapublicação, sendo facultadoodireito àsustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusai dentro do
prazo legal FICAM lNTIMADOSDOPR01ESTO:

Apontamento: 266425/2013 Sacado: AlEXANDRA JUNCKES CORREA En

dereço: RUA PI.AClDO STHER 145 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-740
Cedente: BERIA !MOVEIS Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 102/NEGO
CIA - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 401,33 - Data para pagamento:
03/12/2013-Valor total a pagar R$485,37 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 401,33 - Juros: R$1,47 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 22,72

Apontamento: 266418/2013 Sacado: FABIANOCARWSCESOllN Endereço:
RUA JOSE PAVANElLO, 150APTO 204 -IIRADAFIGUElRA - Jaraguá do Sul
se - CEP: 89258-110Cedente: CONSIRUJONERCONSIRuroRAI1DA Saca
dor. - Espécie:DMI - N'Titulo: 103/19 - Motivo: falta depagamentoValor. R$
1.401,40 - Data para pagamento: 03/12/2013- Valor total a pagar R$1.483,13
Descrição dos valores: Valordo título: R$1.401,40 - Juros: R$ 5,13 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$16,75

Apontamento: 266423/2013 Sacado: GlI.SONWAGNER DA ROSA Endereço:
AVMARECHAL DEODORO DA FONSECA 191 SAI. OS - Iaraguã do Sul-se -

CEP 89251-701 Cedente: BERIA !MOVEIS Sacador. - Espécie: DMI - N°
TItulo: 73/NOVl3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 58,61 - Data para
pagamento: 03/12/2013-Valor total a pagarR$129,46 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 58,61 - Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79Apontamento: 266539/2013 Sacado: BABBABA I.ANGSCH DE S. TIllAGO

Endereço: RUA ARIHUR GUMZ 91 - VlI.A NOVA - VlI.A NOVA - JARAGUA
DO SUI.-se - CEP: 89259-340 Cedente: SICOOB BWCREDI SC COOP CRED
llVRE ADMIS Sacador. EDIFlCIO WC!I.A !.ARA Espécie: DMI - N" TItulo:
OUlUBRO 20 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$150,38 - Dataparapaga
mento: 03/12/2013-Valor total a pagarR$216,29 Descrição dos valores: Valor
do título: R$15O,38 - Juros:R$ 0,35Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$23,1O Condução:R$ 24,50- Diligência:R$5,71

Apontamento: 266426/2013 Sacado: GlI.SONWAGNER DA ROSA Endereço:
AVMARECHAL DEODORO DA FONSECA 191 SAI. 05 - Jaraguá do Sul-se -

CEP: 89251-701 Cedente: BERIA !MQVEIS Sacador. - Espécie: DMI - N" TI
tulo: 73/lPIUI300 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 63,29 - Data para
pagamento: 03/12/2013- Valor total a pagar R$134,20 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 63,29 - Juros: R$ 0,27Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 266348/2013 Sacado: BABBABA PEC Endereço: RUASAUDA
DE JOSE GARCIAWfE 144 WfEAMEN1D RlBElRAO - RlBElRAO CAVAI.O
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente:)UllO CESARBRAZ Sacador. - Espécie:
CH - N" TItulo: M-OOOO56 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.000,00 -

Data para pagamento: 03/12/2013- Valor total a pagar R$2.197,42 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.000,00 - Juros: R$ 98,66 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 38,91

Apontamento: 266562/2013 Sacado: KLEBEB llSBOA ARAUJO Endereço:
AVENIDAMARECHAl.DEODORO DA FONSECA, 909 - CENIRO - JARAGUA
DOSl.JL.se- CEP: 89251-701 Cedente: UNICRED irrons; E NORTE CATA
RlNENSE Sacador. lNSlITUI'O CATARlNENSE DE ODOm Espécie: DMI -

N" TItulo: 180211 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 631,00 - Data para
pagamento: 03/12/2013- Valor total a pagar R$703,1l Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 631,00 - Juros: R$ 1,47 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução:R$ 24,50-Diligência:R$10,79Apontamento: 266492/2013 Sacado: BElllJ E BOSOO1O I1DAME En

dereço: R REINOlDO RAU 165 - CENTRO - JARAGUA DO SUI.-se - CEP:
89251-600 Cedente: GUMZ CONTABIlIDADE E CONSUllORlA EMPRESA
Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 9200180630 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 363,00 - Data para pagamento: 03/12/2013- Valor total a pagar
R$455,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 383,00 - Juros: R$ 1,40
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$1O,79
.

Apontamento: 266544/2013 Sacado: KR lNVESTIMENTOS I1DA Endereço:
RUANEI.SONNASAIü, 366 - CENIRO - JARAGUADO SUl.-se - CEP: 89253-
040 Cedente: SPREADSUI. FUNDO DE lNVESllMEN1U EM DIREflDS
CRED Sacador. CURIPI.ANEJAMENIUECREDTIDSTRIBUTABlOSEspécie:
DMI - N'Titulo: 01103 - Motivo: falta depagamentoValor. R$44.000,00 - Data

para pagamento: 03/12/2013- Valor total a pagar 8$44.173,30 Descrição dos
valores: Valordo título: R$44.000,00- Juros:R$102,66Emolumentos:R$12,25
- Publicação edital:R$23,10 Condução:R$24,50 - Diligência:R$10,79

COPA DO BRASIL Meio-campo Elias abriu o placar no Marcanã e garantiu título

Apontamento: 266355/2013 Sacado: EllZABEI'EMUI.I.ERMONTEIRO En

dereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO, 76 - JARAGUA DO SUI.-5C - CEP
89253-100 Cedente: CUUURAMAlS EDITDRAE DISI'RlBUlDORA Sacador.
- Espécie: DMI - N° TItulo: 00590301 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
452,50 - Data para pagamento: 03/12/2013-Valor total a pagarR$529,34Des
crição dos valores: Valordo título: R$452,5O - Juros: R$1,OSEmolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Título noMaracanã

Flamengo vence e é campeão
Apontamento: 266396/2013 Sacado: OBElAlR PEREIRADE SOUZAME En

dereço:RFEllClANOBQRfOllNl,210-BARRADORlO-JARAGUADOSUI.
se - CEP 89260-180Cedente:MAKITADOBRASIL PERELEf I1DA Sacador.
- Espécie:DMI - N'Titulo: 00103�B - Motivo: falta de pagamentoValdr. R$
164,42 - Data para pagamento: 03/12/2013-Valor total a pagarR$247,64Des
crição dosvalores: Valor do título:R$164,42 - Juros: R$ 0,65Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$22,72Com show nas arqui

bancadas em um Marcanã

lotado, o Flamengo fez dois
gol nos minutos finais e

venceu o Atlético-PR, por
2 a o, nesta quarta-feira à
noite, sob mais de 70 mil
de espectadores. Resulta
do que garantiu o titulo da

Copa do Brasil ao Rubro

-Negro carioca, depois de

empate por 1 a 1 em Curi
tiba. Campeão da compe-

tição em 2013 pela terceira
vez, o Flamengo repete as

conquistas do clube no tor
neio em 1990 e em 2006.
Desta vez, tendo Jayme de
Almeida como treinador e
o atacante Hernane, autor
do segundo gol na noite de

ontem, o lateral LéoMoura
e o volante Elias, que fez o

primeiro tento nesta gran
de decisão, após grande
jogada do atacante Pauli-

nho, como grandes heróis
da campanha vitoriosa, no
ano em que se reecontrou

com oMaracanã. O Fla rea
tivou a relação com a massa

rubro-negra e teve energia
para comemorar dentro de
casa classificações suadas e

emocionantes. Pelo cami

nho, além do Atlético-PR,
também eliminou Remo,
Campinense, ASA, Botafo-
go e Goiás.

-

Apontamento: 266506/2013 Sacado: EVERIüN FRANCA DEllAGIUSI1NA
ME Endereço: AVENIDAMAl. DEODORO DA FONSECA 507 SI. 01 - JARA
GUA DO SUl.-se - CEP 89250-000 Cedente: MMC FOMENTOMERCANI1L
I1DA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 1078/03 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 402,00 - Data para pagamento: 03/12/2013- Valor total a
pagar R$472,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 402,00 - Juros: R$
0,26Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$1O,79

Apontamento: 266455/2013 Sacado: REGINA MARGARETE ROSA Endere
ço: RUA DOMINGOS ROSA l- Jaraguá do Sul-5C - CEP 89258-010 Cedente:
COOPERA1WA CREDI llVRE ADMISS ASSOCIADOS GUARAM Sacador:
GEC1ANEMARIA RODEN Espécie: DMI - N" TItulo: 110005 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 117,10 - Data para pagamento: 03/12/2013-Valor total
a pagar R$194,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$1l7,1O - Juros: R$
0,42 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50
-Diligência:R$16,75Apontamento: 266507/2013 Sacado: EVERIüN FRANCA DEllAGIUSI1NA

ME Endereço: AVENIDAMAl. DEODORO DA FONSECA 507 SI. 01 - JARA
GUADO SUI.-5C - CEP 89250-000Cedente:MMC FOMENTOMERCANI1L
I1DA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 1078/04 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 402,00 - Data para pagamento: 03/12/2013- Valor total a
pagar R$472,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 402,00 - Juros: R$
0,26Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$10,79

Apontamento: 26638112013 Sacado: ROBSON DE ALMEIDA GAlURANO

Endereço: JOAO jANUARlO AYROSO 3188 - JARAGUA PSQUERDO - JARA
GUADO SUI.-se - CEP 89253-100 Cedente: POSTO PEBOI.ADOVAI.E I1DA
Sacador. - Espécie:DMI - N" TItulo: 19628 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 553,59 - Data para pagamento: 03/12/2013- Valor total a pagar R$631,4O
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 553,59 - Juros: R$ 2,02 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94Apontamento: 266510/2013 Sacado: EVERIüN FRANCA DEllAGIUSI1NA

ME Endereço: AVENIDA MAl. DEODORO DA FONSECA 507 SL 01 - JARA
GUADO SUI.-se - CEP 89250-000 Cedente: MMC FOMENTOMERCANI1L
I1DA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 1087/02 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 683,00 - Data para pagamento: 03/12/2013- Valor total a
pagar R$754,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 683,00 - Juros: R$
0,45 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
-Diligência:R$10,79

.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no joma!
"OCorreio doPovo", na datade28/ll/2013. JaraguádoSul (SC), 28de novem
brode2013.

ManoelGustavo GriesbacbTabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 16
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ESTADO DE SANTA CATARINA

OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
edital, que DELL'PRADIIMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direi
to privado, estabelecida na Rua 8-João JanuárioAyroso n° 2.633,
sala 01, bairro Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, requer com base
no art. 18 da Lei nO 6_766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO
denominado PRADI II, situado na Rua 502-Bertha Weege, Bair
ro Jaraguá 84, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do Sul/SC,
conforme Decretos nOs 8,859/2012, expedido em 30/08/2012 e

_9.461/2013 expedido em 16/07/2013, (LAO - Licença Ambiental
de Operação n° 052/2012; FUJAMA - Fundação Jaraquaense
de Meio Ambiente n° 10-f, PMJS 19985/2012), assinando como

responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fon

seca, CREA n° 36872-9, ART n° 4452678-0. O loteamento é de
caráter residencial, possui a área total de 27.148,10 m2, sendo
constituído de 31 (trinta e um) lotes comercializáveis, A.U_P_E.s,
área verde, sistema viário e re-

manescente.
O prazo de impugnação por Si�
terceiros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da última

publicação do presente edital,
e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço
da Serventia: Rua 16-Barão do
Rio Branco, n° 414, Centro, Ja
raguá do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 25 de No
vembro de 2013.
AOFICIALA

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO.SUL

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

EDITAL DE INTIMACÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Regis

tro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul(SC), no uso de
suas atribuições legais, na forma preconizada pelo §4°, do arti

go 26, da Lei nO 9.514/97, através do presente edital promove
a intimação do Sr. MARCELO CARLOS DA SILVA WESTPHAL,
brasileiro, auxiliar de encarregado, CI n° 7.026.173-1 - SESP/
PR, CPF n° 003.994.739-47, e sua esposa Sra. LUCIANE VIEI
RA WESTPHAL, brasileira, assistente de analista de métodos,
CI n° 3.311.461-7 - SESP/SC, CPF n° 031_165_209-33, casados
pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei
Federal n° 6.515/77, com endereço na Rua120-Guilherme Cris-:
tiano Wackerhagen, n° 641, Apartamento n° 202-B, no 1 ° pavi
mento do Edifício Vila Nova, Bairro Vila Nova, neste município de

Jaraguá do Sul (SC), para fins de cumprimento das obrigações
contratuais vencidas, decorrentes do financiamento imobiliário n°

071243230000174, firmado em 22/07/2008, garantido por aliena

ção fiduciária, perante ao Banco Santander (Brasil) S.A_, CNPJ
n° 90.400.888/0001-42, registrado neste Cartório Imobiliário sob
o n° R.9-26.232, ficha 02/02v, Livro n° 2, na matrícula imobiliária
n° 26.232, referente ao imóvel situado no mesmo endereço aci
ma declinado. E como o fiducianteretronorninado esteja em lugar
incerto ou não sabido, não tendo sido, pois; possível intimá-los
pessoalmente, o faz a Oficiala signatária, através do presente
Edital, para que o fiduciante compareça a este Ofício de' Registro
de Imóveis, situado na Rua Barãodo Rio Branco, n° 414, Cen
tro, nesta cidade de Jarpguá do Sul (SC), onde deverá purgar a
mora do débito em atraso, acrescidos dos encargos contratuais,
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da
última publicação desteEdital, cientificado, ainda, de que o não

cumprimento da obrigação no prazo aqui estipulado, garantirá o

direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do
credor fiduciário - Banco Santander (Brasil) SA - nos termos do

artigo 26, § 7°, da Lei n° 9.514/97.
,

JARAGUÁ DO SUL (SC), aos 19 de Novembro de 2013_
AOFICIALA

-São Paulo
Interesse

Cruzeiro

Namira

Campeão brasileiro, o

Cruzeiro já pensa em 2014,

quando voltará a disputar
a Libertadores ,já que em

2009, o time mineiro
-

foi

vice-campeão para o Estu

diantes, daArgentina. Com
isto, o centroavante Barcos,
do Grêmio, pode ser o pri
meiro da lista de reforços
feita pelo presidente Gilvan
de Pinho Tavares.

Buscando reforçar seu
elenco para o próximo ano,
o São Paulo está disposto a

entrar na frente do Cru
zeiro e convencer o vasca

íno Marlone a trocar São
Januário pelo Morumbi,
conforme revelou a coluna

. "Painel PC" do jornál Folha
de São Paulo desta quarta
feira. A oferta seria de R$
5,4milhões ao atleta.

Sul-americana

Ponte na final
A Ponte Preta disputará a primeira final de competi

ção internacional de sua história. Na noite desta quarta
-feira, a equipe de Campinas empatou com São Paulo,
por 1 a 1, no Estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira, em
Mogi Mirim, e, com 4-2 no placar agregado, avançou às
finais de Copa Sul-Americana. I .: ,
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