
Fechando o cerco
Venda ocasional

, passa a ter regras
Federação do Comércio e dos
Municípios assinam termo de

compromisso que regulamenta
as feiras. RONAlDO CORRÊA,
MERCADO, PÁGINA 6

Política
Recesso acelera
votações na região
Em Jaraguá doSnl, eleição para
Mesa Diretora e projeto que muda
regras para ligação de água e

luz em loteamentos irregulares
estão na pauta. PÁGINA 5

ÉNatal
Thmporada
de compras
Comércio fica aberto até as

21h durante esta semana para
atender a clientela que quer
garantir os presentes de
fim de ano. PÁGINA 8

Jar3z,ouá do Sul e Vale do ltapocu • Ano �4 • Edição n" 7.355. Terça-feira, 17 de dezembro de 2013 • R$ 2,50
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A vida acontece aqui
Na folia

'A coroa é dela

HENRI UE PORTO/AVANTE!

Daiana da Silva, da escola
de samba Despertar do
Amanhã, é a Rainha

-. do Carnaval. .,'

Matelnidade fecha as

PÁGINA 17
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
.Psicólogo

.. Golpe
.

educacional
Dz e analisei as provas do Enem. Fiquei incomodado,
L' tanto com o teor das provas quanto com o que há por
trás delas: uma tentativa de disseminar a ideologia oficial
(votaram neles!), fazendo-a dominante, sutilmente, na

porção jovem da sociedade. Uma ideologia de um Esta
do grande (provedor de "tudo"). Adeus esforço, mérito
e competência! Acima de tudo, a prova do Enem mostra

que a capacidade de refletir está em extinção. Nunca fui
de acreditar em teorias conspiratórias, mas me parece que
há atitudes de caso pensado. No primeiromomento, pare
ce que as questões foram construídas para "fazer pensar".
Aliás, este é o discurso oficial. Mas as provas do Enem são
de um "emburrecimento" grotesco! Um modo discreto e

eficaz de se formar um povo sem mente própria, depen-
dente e alienado. _./

Deixar nossas escolas trabalharem conteúdos politiza
dos ou inúteis e testar a capacidade de absorção dessa la
vagem cerebral com uma prova imbecil em troca de vagas
em cursos fracos é afundar o futuro do país. Um modelo
falido de dinossauros vermelhos e um desejo de poder tão
corrupto quanto bolivariano.

O Enem encalacra a ideologia dominante e ilude. Com.
atenção, se percebe que 90% das questões ficam entre o

óbvio e o ululante. Chegam a ser toscas, para quem sabe
o mínimo do mínimo. As alternativas erradas, de cada

r-

questão, até um chipanzé sabe identificar. Assim, tenta-se
elevar as notas dos alunos. Nem assim conseguem. Nosso
nível educacional há anos é inferior ao chinelo até de paí
ses africanos. O acesso à universidade trouxe quantidade,
mas não qualidade. Ou panela, ou fogo: uma legião que
pouco sabe e, os que sabem, também saem manchados de
vermelho. Mais Venezuela, impossível!

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suas fotos e sugestões

paraO redacao@ocorreiodopavo.com.br

Natureza
/

Prêmio pela
criação do Rã-Bugio

o ambientalistaGermanoWoehlJunior, do Rã

bugio, ganhou oprêmio "Novaes Ramires: Destaque
Individual emConservação", daSociedadeBrasileira
de Zoologia (SBZ). Q prêmio é destinado a pessoas
que desenvolvem atividades com impacto significá
tivopara a conservação danatureza, Germano eaes
posa ElzaWoehl foram agraciados �las .hliciittivas·
em prol da natureza, como a criação da ONG, insti
tuto Rã-bugio para Conservação da Biodiversidad;'

COMENTÁRIO

Não acredito
Já disse, faz anos isso, que não

acredito em pesquisas nem

quando elas me favorecem... É
porque sei que as pessoas mentem
muito em pesquisas. Quando as

respostas ao que é pesquisado p0-
dem ser dadas secretamente, como
nos votos de eleição, sim, aí acredi
to. Fora disso não. O povo não quer
parecer careta, pessimista ou fraco.
Dou logo um exemplo:

Mande uma televisão qualquer
fazer uma pesquisa sobre a vida se
xual dos homens. Seria assim: um

repórter ficaria na esquina mais
movimentadà da cidade e pergun
taria a todos os homens que vies
sem em sua direção a mesma per
gunta r E aí, companheiro, como
vai a sua vida sexual? Aposto todos
os dedos que o pessoal ia responder
dizendo que andava mais forte que

lUIZ CARLOS .PRATES
touro premiado... Pelas respostas,
nenhum homem teria "problemas"
sexuais... Nenhum. Mas vá espiá
los nas alcovas, à noite, com suas

mulheres ou com suas amantes,
vá... Um horror o que seria visto e

testemunhado: Só isso, as pessoas
.mentemmuito nas pesquisas.

Acabo de ler sobre uma pesqui
sa da Confederação Nacional da
Indústria sobre - Como está o seu.
padrão de vida hoje, melhorou?
63% responderam que hoje é mais
fácil melhorar socialmente do que
o foi no passado. Não são uns. idio
tas? Ou então estão a confundir fa-

• Aquário
Estiquei o olho para o meu signo, assim, só porbrin

cadeira ... Em resumo, dizia o seguinte: - "Nervosismo e

desatenção aumentam, neutralize-os fugindo de progra
mas agitados e pessoas nervosas". Fugindo? M� como,
como posso fugir de mim mesmo? Bah, tenho tentado
desde que nasci, tem sido uma barra ...

• Especialista·
Passava por um shopping em Florianópolis quando

encontrei alguns conhecidos e um amigo ... Conversa da
qui; conversa dali, um cafezinho entre um riso e outro e

nos separamos. Ao nos separar, o amigo me disse, � Sa
bes o fulano aquele? Bah, cara, ele é um especialista em
mulher, já Casou seis vezes, é um herói... Dei de ombros
e sóme coube dizer que especialista emmulher, bom es-

"

cilidade de comprar a crédito com

melhorar socialmente. Só pode ser
isso. Aliás, isso é coisa do "populis
ta" que ficou oito anos em Brasília...

E numa outra pergunta da pes
quisa - Que padrão espera no futu
ro para seus filhos? - disseram que
uma vida muito melhor do que a

que levam hoje, eles, 0$ pais. Tudo
bem, mas esse pessoal esquece que
uma coisa é esperar e outra é dese

jar. Posso ter desejos e nunca vê-los
realizados, e nunca os verei se não
suarmuito. As pessoas que andam

pelas esquinas acreditam em Papai
Noel na vida... Só há uma fonte de

milagres na vida, e ela não está em

Lourdes, está na testa, é o suor, a

água benta de todas as realizações.
Sim, sei, perco meu tempo com

esse tipo de gente. Esse tipo espera
pormilagres... Rezando. Coitados.

pecialísta, é o sujeito que está casado há muito tempo e

com amesmamulher. Esse conhece "mulheres", o outro
é um fracote. .. CUspi fora o chiclete e fui pegar O carro.

• Falta dizer
Ainda da pesquisa nacional feita pela Confedera

ção Nacional da Indústria,um dado interessante: - "O
brasileiro médio preza valores comportamentais de di
reita, mas manifesta tendência de esquerda no campo
econômico"... Faz sentido, a maioria dos pobretões é de
esquerda, e mais ainda os que andam pelos corredores
das universidades. Eles querem dividir a riqueza dos que
dão duro, os capitalistas, como eles chamam, mas traba-

. lhar duro que é bom, não, isso eles não querem. Todavia,
se ganham a Mega-Sena, a primeira-coisa que fazem é ir

para a Disney, ordinários!

LOTERIAS LOTOMANIA MEGASENA
SORTEIO N'1409 SORTEIO N'1556

04 ·15·25·26·34 01·04·07-10-11·52
LOTERIA FEDERAL 44- 58 - 63·69·72
SORTEIO N' 04823 73·78·79 ··83·84 DUPLASENA
l' 69.477 500.000,00 86, 87 . 89 • 92 . 93 SORTEIO N' 1237

2' 89.047 34.200,00 Primeiro Sorteio

3' 84.942· 33.600,00 QUINA 04·06 ·12·23·31 ·37

4' 28.412 32.800,00 SORTEIO N' 3366 Segundo Sorteio

5' 39.261 31.940,00 03 - 22 ·"30·48·50 05 ·33 ·36·38·42 ·46

LUCIOSASSI

COMPRAS DE NATAL
Com a proximidade dó Natal, aumerrta o número de
cons.umidores nas ruas. Horário ampliado facilita as compras.

.

t OBrruÁRIO
.

/

• JOÃO RICHARD morreu em tii de dezembro, em Jaraguá
do Sul. Ele tinha 63 anos e deixou enlutados filhos, genro,
nora, netos e demais parentes e amigos. O sepultamento será
realizado às çh de hoje, no Cemitério de Nereu Ramos.
o'ADRIANO PEREIRA morreu em 15 de dezembro, em Jaraguá
do Sul. Ele tinha 30 anos e deixou enlutados a avó, pai, mãe, esposa,
sogra, filhos, irmãos e demais parentes e amigos. O sepultamento
será realizado às 10h de hoje, no Cemitério de Nereu Ramos.
o HERTIIA SANCHES morreu em 15 de dezembro,
em Jaraguá do SuL Ela tinha 76 anos e deixou enlutados
irmãos, o esposo, filha, genro e demais parentes e amigos. O
sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.
•MARIA HEISERmorreu em 15 de dezembro, em Jaraguá do
SuL Ela tinha 82 anos e deixou enlutados esposo, filhos, genros,
noras, netos, bisnetos, irlnãs e demais parentes e amigos. O

.

sepultamento foi no Cemitério Rio Molha.
o HEDWIGES BRYCH THOMAZELLI morreu em 14
de dezembro em Massaranduba. Ela tinha 83 anos e deixou
enlutados filhos, genros, noras, netos, bisneta, irmã, e demais
parentes e amigos. O sepultamento aconteceu no cemitério da
Igreja Sagrado Coração de Jesus.
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CHARGE
OSBREAKERS
BOTARAMPRA
QUEBRAR

EDITORIAL

Virada da ecorwmia
Com investimentos iniciais de R$

600 milhões e começo da produção
já em outubro de 2014, o lançamento
da pedra fundamental da fábrica da
BMW ontem, em Araquari, protagoni
zou um dia histórico para a economia
catarinense. Afinal, além dos empre
gos diretos gerados pelas obras civis da
primeira fábrica da empresa alemã no

Brasil, algo ao redor de 800 pessoas, e
outros 1.500 postos de trabalho quan
do amontadora estiver com sua capaci
dade plena de produção, a expectativa
é de que mais 17 mil empregos indire-.
tos sejam abertos na região Norte.

A fábrica, com capacidade para pro
duzir 35 mil carros por ano, já provo
cou os primeiros reflexos em Araquari,.

onde ocupará área com 252 mil me
tros quadrados. Por exemplo, obrigou
a criação de um corpo de bombeiros
voluntários e a construção de um novo

prédio para a Polícia Civil, a moderni
zação administrativa da Prefeitura e a

capacitação da mão de obra local. Aulas .

gratuitas de inglês devem formar 400
pessoas até o fim do ano porque esta
será a língua oficial para os negócios.
Regionalmente, haverá grandes impac
tos positivos já que a fábrica compra
pelo menos 40 produtos de fornecedo-'
res privados.

"
Aulas gratuitas de inglês devem formar
400 pessoas até o fim do ano porque esta
será a língua oficial para os negócios.

Porém, é pfeciso mais que apenas a

localização nomapa dos municípios da
região do Itapocu se é que queremos,
também, usufruir desta espetacular
virada econômica regional. É preciso,
acima de tudo) mostrar competência e

capacitação cobrando também inves
timentos do Poder Público.

t;!t �!!�.��:::;!. -Chefe de Redação: Márcio Schalinski -rnarcío_""'._b'. Edição.Diego Rosa e PatricíaMoraes -redacao__ bra . Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SACo sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas:2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161DESDE 1919 4112 • Horário de atendimento: 8h às 17130 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

* Os artigos e opiniões assinaaos não retratam
necessariamente o posicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

� OCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de<;::? fontes renováveis preservando asjlorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.
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Ouem legisla afinal?
)\ 19uma coisa está mesmo fora da or

.1'"\dem. Enquanto deputados e senado
res travam uma batalha épica para tornar
as emendas parlamentares impositivas, o
que lhes daria o poder da caneta, de de
cidir onde serão aplicados os recursos, o

Supremo Tribunal Federal cada vez mais
assume o papel que seria do Congresso. O
último exemplo tem sido a discussão da
reforma política. Se os congressistas ten
tam de tudo para impedir que mudanças

sejam colocadas em prática, os ministros .

criticam o Judiciário de interferência, de
do STF têm em pauta projetos capazes outro, são incapazes de promover as refor
de alterar radicalmente o sistema eleito- mas que o país precisa. Esta inércia não é
ral brasileiro. Além da já iniciada votação . de hoje, só na questão das normas eleito
sobre a proibição de doações de empresas rais, foi o STF que exigiu a verticalização,
para campanhas; a Corte terá pela frente, que decidiu que os mandatos pertencem �

a partir do próximo ano, ao menos outras aos partidos e que a Lei da Ficha Limpa
12 ações sobre o tema, o que deve conso- passaria a valer já em 2010. Se não que
lidar o Supremo como protagonista neste rem interferência, deputados e senadores
debate, que há décadas tem sido deixado deveriam descruzar os braços e fazer jus
na gaveta. De um lado, agentes políticos aos mandatos que lhes foram conferidos.

Clima
natalino

Deputado estadual
Carlos Chiodini comandou
festa de encerramento
de ano do PMDRno fim
de semana. O evento foi

prestigiado por lideranças
de diversas siglas, entre
eles, o presidente do PP,
Ademir Izidoro.

TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2013

EM FOCO
Prefeito Laura Fr6hlich (PSD)

concede hoje a última entrevista
coletiva do ano. Vai fazer balanço
de obras e investimentos. Na
sexta-feira, entra em férias.

.. . .'

A Frente Parlamentar
Catarinense recebeu uma triste
notícia. As emendas coletivas
não serão liberadas. Segundo o

governo federal, faltam recursos.

• • •

A Câmara de Massaranduba .

deve votar na quinta-feira projeto
de léi que autoriza o município

. a ampliar o perímetro urbano.

A eleição e as teses
Reunião dos presidentes dos par

tidos da base governista: terminou
sem consenso. De um lado, surgiu o

nome de Eugênio Juraszek (PP) para
presidência. De outro, os que defen
dem que é a vez de João Fiamoncini
(PT), conforme teria sido acordado
ainda em dezembro de 2013. O últi
mo grupo também acredita que com

Fiamoncini no comando, as portas se

abrem mais facilmente em Brasília.

Poder feminino
Reforçando time de Dilma Rous

seff, no Brasil, Cristina Kirchner, na
Argentina, e Laura Chinchilla, na Cos
ta Rica, quando Michelle Bachelet to
mar posse no Chile, em 2014, aAméri
ca Latina terápela primeira vez quatro
países sob o comando feminino.

rersoanssen
ARQUITETOS

Projetos e Gerenciamento de Obras
(47) 3371-0853

www.reis·anssen.com..
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Legislativos limpam pauta
VOTAÇões
Câmaras de

Vereadores da

região se preparam
para o recesso de

.

fim de ano

Carolina Veiga

A té 'a próxima quinta
.l"l.feira se encerram os

trabalhos legislativos das
Câmaras de Vereadores das
cidades da região doVale do
Itapocu. À exceção de con

vocações extraordinárias,
que podem acontecer caso

""as Prefeituras apresentem
.

-.

projetos em regime de ur-
.

gêricia, o retorno está .agen
dado para os dias 3 ou 4 de
fevereiro.

Schroeder e Corupá são
os municípios que já lim
param as pautas. Nas duas

.

-;

cidades, nenhum projeto fi
::' , cará pendente. Em Corupá,

a' última sessão aconteceu
.- dia 9 e contou comprestação
de contas do prefeito Luiz

Carlos Tamanini. Um pro
jeto emergencial para reade
quação orçamentária forçou
uma sessão extra na noite de
ontem, enquanto o retorno
oficial está agendado para 3
de fevereiro .

Em Schroeder, o ano

terminou ontem com vota

ção do projeto que fixa as

despesas e receitas para o

exercício de 2014 (LOA) e

. fi!. apreciação dos que auto
rizam convênios com os ba
nanicultores, os bombeiros
e a Associação dós Amigos
dos Autistas (AMA). As ses

sões serão retomadas em 4
de fevereiro.'

Com última sessão agen
dada para quinta-feira, dia
19, Massaranduba encerra

2013 apreciando os projetos
de emenda 02/2013, o PLC

78/2013 (amplia o períme
tro urbano do município
para 26.995.758,�8 mz e

cria o distrito de Ribeirão
Lagoa) e.o PCL 06/2013
para criação de cargos na

área da Saúde. O retorno é
em 3 de fevereiro. FÉRIAS Sessão em Corupá, no dia 9, com prestação de contas do prefeito Tamanini

-Duplicação
,
BR 280: obras devem começar no início de 2014

O trabalho da duplica
ção da rodovia BR-280,
entre Jaraguá do Sul e São
Francisco, 'deve começar
no início do ano que vem.

As empresas Sulcatari
nense, de Biguaçu (SC), e

a Cetenco, de São Paulo
(SP), vencedoras da licita
ção, serão as responsáveis
por dois dos três trechos da
obra, somando 38 quilô
metros da via.

De acordo com o De

partamento Nacional de
Infraestrutura e Transpor
tes (Dnit), a previsão para
o início das obras é de cer
ca de 60 dias, tendo início
no ano que vem e com pra
zo de quatro anos (1.440
dias) para entrega, como

previsto no contrato. Já o

número de trabalhadores
para cada trecho depende
rá do cronograma que as

empresas ainda apresen
tarão ao Dnit.

O lote 2.1, que é res-

ponsabilidade da Sulca- trativas já tiveram início
tarinense, compreende os

-

após a montagem do can-

municípios de Guarami
rim e Araquari, com uma

extensão de 14 quilôme
tros, entre a BR-101, do
quilômetro 36,7 até o en

troncamento com a SC-
413, no quilômetro 50,7. A
construtora foi a que apre
sentou o menor orçamento
para, duplicar o trecho, de
R$ 134,2 milhões.

Já o lote 2.2, onde há
as maiores complicações
técnicas, já que será uma

nova rodovia,' paralela à
BR-280, e será construída
em uma região cercada de
'morros, fica por conta da
Cetenco Engenharia S.A,
que apresentou o menor

preço pelo trecho: R$ 535.7
milhões. Compreende Ja

raguá do Sul e Guarami
rim, do km 50,7'a 74,6,
com uma extensão de 23,9
quilômetros.

As atividades adminis-

teiro da obra, na Rua Ma
noel Francisco da Costa,
3.900, bairro João Pessoa,
ao lado de uma fábrica de
malhas. Foram instala
dos dois contêineres que
servem de escritório. O

processo de recolhimen
to de currículos' já come

çou. O documento pode
ser apresentado no local,
ou enviado para o e-mail:

rhjaragua@cetenco.com.
br. Outras informações no

telefone: 3273-8445.

o trecho do lote 1,
entre São Francisco e

Araquari, ainda não tem
previsão para início. A

Sulcatarinense entrou
com recurso contestando
a licitação e, por isso,
o processo continua

bloqueado na justiça.

ocr s

Previsão

Em plenário
As Câmaras de Verea

dores de Jaraguá do Sul e
de Guaramirim aceleram

.

os trabalhos, mas proje-.
tos ficarão pendentes para
2014. A realização de ses

sões extras não está des
cartada. O presidente José
de Ávila (Solidariedade),
adianta: "Ainda não tenho
data. 'Mas posso chamar
sessão extra. Tem projeto
vindo do Executivo".

Em Jaraguá, deve ser

prioridade na sessão de hoje
a votação do projeto que
regulamenta a ligação dos
serviços de água. e luz em

loteamentos irregulares. O
atendimento à comunidade
recomeça no dia 6 de feve
reiro e as sessõesdia 4 .

Em Guaramirim, a úl
tima sessão ordinária será
realizada amanhã.

.

Devem
sef colocados em votação o

projeto que cria cargos para
o Hospital Santo Antônio, e
o que autoriza a cobrança-de
tributos em cartório. O ex

pediente interno encerra no

dia 23. Em 2014, as sessões
retomam na primeira terça-.

feira de fevereiro.

_-----------------���-------·"LUClOSASSI

CONTRATAÇÕES ABERTAS Contêineres instalados pela empresa Cetenco servem de
escritório. Currículos de interessados a trabalhar nas obras estão sendo selecionados

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·Ronaldo Corrêa

ERCADOOCP6
www.ocponline.com.br

.

A Federação do Comércio e

.1"\a Federação Catarinense
de Municípios assinaram na

sexta-feira termo de compro
misso para a regulamentação

. do chamado comércio even

tual, que inclui feiras e vendas
ocasionais. Segundo as entida

des, o objetivo é assegurar ga
rantias às normas de proteção
e defesa do consumidor, pre
servar interesses econômicos
nas cidades, a arrecadação

de receitas com impostos e o

cumprimento de legislações
trabalhista, tributária e fiscal.
O presidente da Fecomércío,
Bruno Breithaupt, lembra que
além de te;' uma série de cri
mes' associados a sua forma
de conduta, como a sonegação
de impostos, a pirataria, o uso

inadequado do espaço público
e a recepção de carga roubada,
este tipo de comércio traz sérios
prejuízos econômicos ao país.

"Além de reduzir a arrecadação
do governo, concorre de ma

neiradesleal com quem anda
na legalidade e eleva os impos
tos do setor formal da econo

mia. Também é uma questão
de saúde pública, já que os pro
dutos comercializados por es

tes estabelecimentos não estão

sujeitos aos padrões de quali
dade que garantem a seguran

ça do cliente que os compra",
afirma Breithaupt.

. Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

Solução
Presente ao ato de formalização

do convênio que busca orientar as

Prefeituras, o presidente do Institu-
. to de Planejamento e secretário de
Desenvolvimento Econômico de

Jaraguá do Sul, Benyamin Fard, ex
plicou como o município lidou com

o problema, com a publicação de um
decreto que exigiu dos comerciantes
dessas feiras- eventuais as mesmas

obrigações legais dos comerciantes
estabelecidos na cidade. "Esses even
tosprejudicam acidade. Fizeramuma

feira do Brás que era para ser feira da

Malha, mas lá vendiam relógios, per
fumes etc. Éum comércio quevemna

sexta, vai embora no domingo e não
deixa nadapara a cidade", diz.

Confiança
o Índice de Confiança do Em

presário do Comércio (ICEC) ca

tarinense se manteve constante na

comparação com o mês de outubro,
acomodando-se na' casa- dos 125

pontos. O Índice segue expressando
otimismo dos empresários, prin
cipalmente em relação, às expecta
tivas de que a economia cresça no

médio prazo e com o compromisso
do governo de segurar a inflação.
A pesquisa aponta ainda que a

percepção das condições atuais do

empresário do comércio (ICAEC)
apresentou queda, tanto em compa
ração com outubro de 2013, como
na comparação com novembro de
2012. Na comparação com a pesqui
sa realizada em novembro de 2012,
a variação foi de expressivos -15,9%.
Na mensal, variação de -1,7%.

Brasil tem baixa avaliação no G20
o Brasil teve o pior desempe

nho econômico no terceiro trimes
tre este ano, entre os países mem
bros doG20 (principais economias
do mundo). A informação consta

do relatório da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). No Brasil, o
Produto Interno Bruto (PIB), que
é a soma de todos os bens e servi-

ços produzidos no país, caiu 0,5%
no terceiro trimestre deste ano,
em relação ao trimestre anterior.
A OCDÊdestacou que essa foi a

primeira contração desde o pri
meiro trimestre de 2009. Para a

organização, esse resultado pode
'

ser explicado em parte como re
flexo do "notável" crescimento de

1,8% no segundo trimestre.

�ergia elétricamais barata
.

A tarifa de energia elétrica do
.

Brasil está entre as mais baratas e

competitivas do mundo, conforme
um estudo comparativo· da Asso

ciação Brasileira das Distribuidoras
de Energia Elétrica (Abradee). De
'acordo 'COrri o estudo, o pais passou

a tera quartamenor conta de luz re
sidencial entre os 18 países pesqui
sados, como resultado da Medida
Provisória 579, que em '2012 redu-

.

ziu os encargos setoriais da tarifa
de energia elétrica, em 20%, em

.

média.
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INOlCE PERíoDo

SELlC +10,0% 28.NO.VEMBRO..2013

TR 0,0% 16.DEZEMBRO..2013

CUB 1.30.9;57 NO.VEMBRO..20.13
BO.VESPA +0.,46% 16.DEZEMBRO..2O.13

NASDAQ +0..71% 16.DEZEMBRO..2O.13

AÇÕES PETR4 17,34 -+1,82%
VALE5 31,79 ·0.,28%.
BVMF3 10.,79 ·0.,19%

PO.UPANÇA 0.,5208 17.DEZEMBRO..2O.13

CO.MMOOITIES
PETRÓLEO. • BRENT +2,0.4% US$11O.,91O.
O.URO ·0.,0.5% US$ 1240,610

CÃMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR CO.M. 2,3275 .2,3295 ·0.,26%
DÓLAR TUR. 2,290.0 2,4100 +0.,84%
EURO. 3,20.35 3,20.49 +0.,14%
LIBRA 3,7947 3,7962 - 0.,0.7%

Economia em
crescimento
A atividade econômica iniciou o

quarto trimestre crescendo. O índi
ce de Atividade Econômica do Ban

co Central (IBC-Br) dessazonalizado
(ajustado para o período) apresen
tou crescimento de 0;77%, em ou':'

tubro, comparado com setembro.
Esse foi o maior crescimento desde
abril deste ano, quando a expansão,

_

'na comparação com març,o, ficou
em 1,3'8%, de acordo com Os dados
revisados. Em setembro, compara-:
do com o mês anterior, havia ficado
praticamente estável. O crescimento
ficou em 0,01%. Em relação a outu

bro do ano passado, houve cresci
mento de 3,82% (sem -ajustes). No
ano, o IBC-Br apresentou expansão
de 2,81% e, em 12 meses encerrados
em outubro, de 2,44%.

• r
,
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R. MaxWilhelm, (;04 - Baependi - Jaraguá do Sul
Casa do Papai Noel - 23 de Novembro a 24 de Dezembro - terça à domingo das 1 Sh,às 2'i h Entrada qratuita.
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Dias de correria no comércio
PRESENTES

Lojistas ficam
com as portas
abertas até as

21 h para atender a

demanda crescente

Heloísa Jahn

Faltando uma semana

para o Natal, o comér
cio de Jaraguá do Sul pro
mete todas as opções para
que ninguém fique. sem
presente. Na reta final, o

lojista estende o horário
de atendimento das 8h30
até as 21 horas, para aten
der a demanda dos próxi
mos dias, que promete ser

vital para o comércio.
A gerente Géssica Lua

na Lopes, diz que as ven
das estão

.

aumentando

gradativamente, mas foi
a partir da última quinta
feira que a loja passou a

registrar maior movimen
to. "Natal é a época que
mais esperamos, e nesta

semana a gente pretende
que o movimento dobre",
ressalta. A correria du
rante o dia, o fato de sair
cedo e voltar tarde para

casa não são motivos de
desânimo para a vende
dora Ana Paula Barella.
Trabalhando há 10 anos
no comércio, ela garan
te que dezembro é o mês
mais aguardado por to

dos. "A gente cansa, corre
de um lado para o outro,
mas compensa bastante",
admite. Com o aumento
no horário de trabalho, a

vendedora .recebe pelas
horas-extras, além do cres
cimento da comissão, que
acompanha as vendas.

Na loja em que a ven

.

dedora Flávia Ribeiro
trabalha, as vendas ainda
estão tímidas, porém, ela
acredita . que esta sema

na as coisas mudem. "É
sempre a semana que a

gente mais fatura, então,
estamos esperando que
as vendas aumentem",
comenta. Como trabalha
apenas meio período, ela
aproveita a parte livre do
dia para fazer as compras
e trocas de presentes que
já recebeu. Para a vende-

.

dora, o horário ampliado
traz benefícios.tanto para
os lojistas quanto para os

consumidores.

Acredito que vamos conse

guir um crescimento de 3%
a 4% sobre o Natal do ano

passado", diz.

Expectativa
positiva

o presidente da Câma
ra de Dirigentes Lojistas
(CDL) de Jaraguá do Sul,
Neivor Bussolaro, comenta
que vem percebendo o au

mento nas vendas devido
à solicitação, por parte dos
lojistas, de cupons extras

da promoção 'Natal emNa
tal'. "O reflexo imediato é
a distribuição de cupons.

"
A gente cansa, corre de

um lado para o outro,
mas compensa bastante.

Ana Paula, vendedora

I

DIVULGAÇÁO

•.� ..

NO MERCADO Na solenidade, a BMW apresentou novos modeios, entre eles,. o 320i Active Flex

É NATAL Gerente de uma loja de roupas, Géssica
diz qué as vendasdevern dobrar nesta semana

BMW

Lançada a pedra fundamental
Ludwig Willisch, presidente

para asAméricasdoBMWGroup;
e Arturo Piiíeiro, presidente do
BMW Group Brasil, comanda
ram ontem, emAraquari, o ato de

-

lançamento da pedra fundamen
tal da fábrica alemã.O atomarcou
o início oficial da construção da
unidade fabril, que será a primei
ra montadora de automóveis da
marca naAmérica do Sul. O vice

presidente da República, Michel
Temer, representou o governo
federal, 'ao lado do governador
Raimundo Colombo. "A BMW

\

é hoje a mais importante marca

automobilística do mundo, pro
duzindo tecnologia, qualidade e

segurança. É uma conquista .his
tórica e extraordinária", destacou
o governador, acrescentando ser

este um. "inomento de bênção".
Próximo à região, também está

projetado um aeroporto interna
cional . de cargas e passageiros,

com as primeiras ações de inde

nizações já autorizadas por Co
lombo e em andamento.

O investimento na construção
da fábrica, que deve começar a

produzir em outubro de 2014, é de
mais de 200 milhões de euros, cer
ca de R$ 600 milhões, e resultará
em uma unidade produtiva com

capacidade instalada de 32 mil
veículos ao ano. O início da produ
ção está previsto para outubro de
2014. O portifólio de produção ca

tarinense incluirá osmodelos Série
1, Série 3, Xi, X3 e MINI Country
mano Cerca de L300 empregos di
retos serão gerados, dos quais 60 já
foram preenchidos, além de cerca

de 2.500 indiretos em um primei
ro momento, contando fornecedo
res, parceiros de negócios e novos

concessionários. Em toda a região,
estima-se que'a geração de novos

empregos de forma indireta che

gue à casa dos 17mil postos.
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Solidariedade garante o Natal para famílias carentes
o Natal da solidariedade foi comemorado do

mingo, na comunidadeÁguas Claras. Voluntários se
encarregaram de comprar calçados, roupas e gulo-

.

seimas para 368 crianças. O evento também marca

a comemoração dos dez anos do projeto, idealizado
por Maria Helena Costa e Cecilia Staehelin Rocha.

-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2013

SCAR AMPLIA ESTRUTURA
MÚSICA Doação de instrumentos deixa cidade pronta para receber alunosdo mundo inteiro durante o Femusc

LÚCIOSASSI

NatáliaTrentini

Mais �e cinquenta itens,. e�
tre instrumentos mUSIcaIS

e equipamentos, irão estruturar a

Sociedade Cultura Artística (Scar)
para a próxima edição do Festival
de Música de Santa Catarina (Fe-

.

musc). A doação expressiva que
inclui 20 pianos, 20 contrabaixos,
cinco violas, outros cinco violon
celos e um xilofone foi feita por um

empresário de Jaraguá do Sul.
A estimativa é. que a entidade

não precisemais alugar ou empres
tar equipamentos para realizar o

festival e, com novas tecnologias, o
espetáculo também será beneficia
do. De acordo com omembro da di
retoria do Instituto Femusc, Fenísio
Pires Júnior, essa era uma evolução
necessária. "Não tínhamos como

adquirir tudo isso por conta .. Hoje,
a cidade está mais aparelhada para .

fazer o evento com mais qualidade
de sonorização, gravação para o pú
blíco e músicos", comemora.

A nova iluminação também aju
dará a diminuir alguns gastos da
Scar. "Deixar as luzes acesas'durante
todo o dia no Grande Teatro gerav.a
uma custo elevadíssimo. Com o pas
sar do tempo, faremos comparações
de desempenho", afirma a gerente
executiva da Scar, Edilma Lemanhê.

A compra foi focada em suprir
as necessidades do festival, mas a

estruturação também deve trazer

outros benefícios, principalmente
sociais. Incluindo o set que já inte
gra o acervo, Edilma afirma que a

Scar se torna uma das instituições
do país com maior quantidade de
instrumentos à disposição da co

munidade.
Dos cerca de 300 alunos de mú

sica, 'em torno de 250 são atendidos

por projetos com bolsas de estudo.
Eles recebem formação completa,
com prática e teoria, e agora pode
rão afinar o contato com o instru
mento. "Isso é muito importante
para ampliar a nossa capacidade de
formação cultural. Aquela pessoa

que recebe a bolsa e não tem como

comprar um piano terá as salas de
estudo à disposição, com mais ho
rários e frequência", explica.

REPERTÓRIO AMPLIADO

Com a doação de 20 pianos, 20 contrabaixos, cinco
violas, outros cinco violoncelos e um xilofone, Scar
passa a ser uma das entidades do país com maior
número de instrumentos, comemora Edilma

Majesta�es eleitas para a folia
Daiana da Silva, .da escola Despertar do Amanhã, e

Marcos Alves, da Verde Rosa, foram eleitos rainha e rei
do carnaval zora de Jaraguá do Sul durante o evento re
alizado pela Fundação Cultural, na noite de sábado, no
Parque Municipal. As princesas são Tairine Correa, da
Verde Rosa, e Heloísa Silva, do Ein Cima da Hora..
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Daniel Medeiros

Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com

o Hohhit: A Desolação de Smaug
Continuação de Uma Jornada

Inesperada, o longa O Hobbit:
A Desolação de Smaug é a segunda
parte de uma (desnecessária) trilogia
promovida pelo cineasta Peter Jackson
(O Senhor dos Anéis). E que apesar de
relativamente superior ao original, em
nenhum momento chega a lembrar o
brilhantismo da primeira experiência
do realizador com o universo criado

pelo escritor J.R.R. Tolkien.
O roteiro continua a jornada de

Bilbo e o grupo de anões liderados

por Thorin Escudo-de-Carvalho em
direção à Montanha Solitária, onde
enfrentarão o dragão Smaug. A viagem,
é claro, contará com diversos perigos,
que se agravam ainda mais quando o

mago Gandalf é obrigado a se afastar
do grupo para investigar outra (e
aparentemente mais perigosa) ameaça.

Procurando fazer relações
constantes com O Senhor dos Anéis,
Jackson mostra Bilbo sofrendo o

peso de ser o portador do Um Anel
- inclusive apresentando traços de
extrema violência. Apesar de ser uma
boa ideia em teoria, na prática ela não
funciona tão bem, sendo abandonada
a partir da metade do filme, quando o

protagonista passa a utilizar Um Anel
moderadamente e retirando-o sem

nenhuma dificuldade.
Pior ainda é ver que o cineasta

parece não respeitar nem mesmo

Clique animal

ADOTE! Este
cachorrinho está

disponível para a

adoção através da .

Ajapra. É meigo e

brincalhão-

f, ._, t ....

Envie a foto do seu

animalzinho para
'contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre
um companheiro de

, estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul
- ,

a mitologia cinematográfica que
ele ajudou a criar, já que deturpa
totalmente a raça dos Elfos, que
aqui aparecem bebendo, roncando e

reclamando na cozinha - totalmente
diferentes das criaturas iluminadas que
vimos anteriormente.

Com uma direção irregular do
início ao fim, que se alterna entre
momentos excepcionais - como o

belíssimo plano-sequência que mostra
os anões descendo um rio a bordo
de barris, jogando as armas uns para
os outros, e matando os ores que
aparecem pelo caminho - com outros
extremamentemal resolvidos, como
toda a interminável passagem da cidade
do Lago; Jackson estica a sua narrativa
de tal forma que suprime todas as
possíveis surpresas que pudessem estar

reservadas ao espectador.
Tecnicamente impecável, entretanto,

O Hobbit: A Desolação de Smaug ao
menos não decepciona na concepção

visual da criatura do título, que além de
ser esteticamente impressionante na
sua riqueza de detalhes (em especial nas
expressões faciais), traz a imponente
voz de Benedict Cumberbatch, algo que,
por si só, já vale o ingresso.

Mesmo assim, as qualidades
do longa não 'são suficientes para
compensarem os seusmuitos defeitos,
e apesar de deixar urn gancho para
a conclusão da franquia, confesso
que, como fã de O Senhor dos Anéis,
continuarei a assistir a essa trilogia
de Jackson, mas não com o gosto e a

expectativa de
antes, e sim como

urna espécie de
"obrigação cinéfila".
Direção: Peter
Jackson
Elenco: Martin
Freeman, Ian
McKellen e Richard

Armitage.

ME LEVA PRA CASA
Boa tarde, esse cão

já foi anunciado
mas preciso muito
achar um lar para
ele o quanto antes,
o pobrezinho está
morando na loja
onde trabalho e

fica preso o dia
inteiro ..Apelidamos
de Costelinha, é
um poodle, está
castrado, vacinado
e tosadoe tem uns

4 anos, é bastante
companheiro. Contato
no fone 3371-7723.

Anu.ade-,.
�M!

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

Felipe Eduardo Da Costa
Frank Barg
lIário Bruch
Italo Antonio Giglio
Ivana Parucker
Ivone P. Barros
Jackelini Bassani
Jaime Jose Kiatkowski
João Vitor Konell
Lino Zweisk
Lucas Buttendorss
Maicon R. Maier
Marcelo Dorival Fodi
Marcia K. Fiedler
Márcio C. Pinto
Maria A. Lenzi
Marili J. Hafemann
Matheus R. Lima

Melyssa Mizerkowski Pacheco
Mitsu Kujama
Neuzimar Delmonego de\
Moura
Paulo Bertold Marquardt
Ricardo Mader
Ronaldo liIImann
Roseli Nellmann

Sérgio Lauqe
Silmara Fatima Bonatti
Sandro D. Vieira
Sônia Mesquita
Viliicios P. da Silva

Gilliard
• Gigi D'Agostino
• Eugene Levy

Curiosidade
17 de dezembro ...

1777 - A França é
a primeira nação
a reconhecer a

independência dos
Estados Unidos.

1903 - Os irmãosWright
realizam seu primeiro

- voo de aeroplano.
1989 - Os Simpsons .

surgem na televisão.

Fonte:Wikipedia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MODA
TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2013

OCPll

e micamacho@mónalisadebatom.com m monalisadebatom.ocponline.com.br

Dica de beleza: Produtospara o cabelo no verão
Esses dias comentei sobre
um tratamento babado que
fiz para preparar meu cabelo

para a temporada de praia e

piscina. Hoje, eu trago a vocês
(a pedidos) dois produtinhos
ótimos para se usar durante
o verão pra manter todo e

qualquer procedimento que
vocês fizeram antes. São

produtos que uso e recomendo
meninas!

Shampoo Colar Extend Sun

(Redken) - Desenvolvido
exclusivamente para o verão.
Contém o-fator mais alto de

proteção (raios Ultra Violeta
UV), não deixa o cabelo perder'
seu brilho e muito menos sua

cor. Ótimo para quem tem

cabelo loiro e não quer aquele
aspecto de amarelado (uso
bastante porque apesar de estar
com o cabelo escuro, ainda
tenho as californianas que fiz
ha dois anos atras né? Então,
até sair tudo, vou cuidando de
forma redobrada).
Máscara Absolut Repair da .

L'Oreal - Além de ser ideal

para esta estação, também
desenvolvido especialmente, dá

aquela super hidratada nos fios,
tirando o aspecto seco. Perfeito

para usar dentro do chuveiro
mesmo, depois do shampoo.

Vá de boné!
Recebi há uns dias atrás um pedido
especial de uma leitora querida pedindo
dicas de looks bacanaspra se usar com

boné, que por sinalpor conta da febre
dos bonés da John John voltaram com

tudo para esta temporada. Super cools -

sim, eles alcançaram esse status - o boné

pode ser a peça chave da sua produção
deixando-a comuma carinhabem
fashionista. Aliás, falando nisso, não
se liniitem apenas a looks básicos viu?
Podem sair a vontade do comum e usar

o boné com uma roupamais menina
comoum vestido ou saia, fica incrível.
Para quem está viciada emmacacão fica
uma graça também e bemmoderno.

Segue uma inspiração.
FOTOS REPRODUÇÃO

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar emai! com_perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!.
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BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

terça-feira, dia 17 de dezembro.
Todos nós estamos em contagem
regressiva para as festas de fim de
ano. Confraternizações, muitos
mimos neste Natal, amigos e pa
rentes ... Muito bom isso tudo! E

2014? Ah, esse é super esperado
por todos! E, vamos seguir a tra-

.

dição: o branco é a cor da virada

sempre! E é nesse climão de festa

que começamos a coluna social
mais lida de toda a região norte

do Estado de Santa Catarina. An

tes, uma frase para você curtir: "A
vidame ensinou a correr atrás dos
meus sonhos e'objetivos; quanto
àspessoas, deixo-as livres" (Mika).

f
KA�

Celular
As empresas estão pensando

seriamente em acabar com a onda'
.

de celulares no trabalho. Segundo
especialistas, o aparelho afeta mui
to a produção dos empregados.

,

>Genteboa'
Uma pessoa que valeu ter

conhecido melhor em 2013 foi
o empresário Dinar Dalmora, o
popular Brasa. Pessoa incrível e
com um grande coração! Conti
nueassim!

Níver
Quem amanheceu colhendo

mais um ano de vida é a amiga
Bruni, do Bicho Grilo. O celular
dela não vai parar de tocar, pois a

sua legião de amigos émuito,mas
muito grande! Parabéns, darling!

Loks
Hoje, apartir das iê horas,Mar

co Aurélio Marcatto reabre as por
tas da Lagoa Marcatto para forma
tar a última edição do grupo Loks e

bebemorar seu níver, que ocorre dia
27 de dezembro. Tô nessa!

CIRCULANDOCristiane e Marçal Fernandes nos lugares da moda

COLOU GRAU A linda Nicole Rafaela
Ferreira colou grau no "terceirão"e passou
no vestibular para o curso de Direito

Finde
O nosso fim de semana não foi

aquele agito que aurbe costuma ser,
mas teve momentos memoráveis
também. Até porque as pessoas já
estão se adaptando ao calendário
de festas defim de ano e o que rolou
foram muitas festas de confraterni
zação de empresas, festinhas essas

que passam longe da azaração!

"
As palavras nos ensinam
em um processo rápido e

temporário, as atitudes
nos ensinam num processo
lento e inesquecível.

.

NeoqJav

Sambarilove
Vitorinho Lazzaris também

confirmou presença dia 30, na úl
tima Garage do ano, no General
Kuster, em Piçarras. Sambarilove!

Prêmio
Alguém poderiame dizer como

foi distribuído o prêmio do Cam

peonato de Bocha, no bar do So

neca? Com a palavra!

Moa Gonçalves

NAS RODAS

o casal de cirurgiões
plásticos, Dr. Rodrigo Agacy

e Ana Paula enviou um

maravilhoso mimo de Natal.
Extremo bom gosto. Adorei!

. Vocês são muito queridos: .

• • •

Um novo parzinho tem desfilado
em points da moda de nossa

urbe sorriso de mãos dadas e

tudo. Quer saber? Não conto!

• • •

Cá pra nós, a gentileza está
hiper na moda! Com os tempos
modernos ela deixou de ser

exercida nas pequenas ações
do nosso dia a dia. Ser gentil

é prá lá de chique, tá!?

g�����
3370-3242

Babado
,

Sabe aquela profissional li
beral loira, charmosa e cheia de
vida? Pois' é, depois de colocar

ponto final no lave com o na

morado estiloso, resolveu inves
tir no ex-amor de tempos atrás,
comprometido e danadinho ...
Os dois andam em "secret lave".
Hummm...vai dar buxixo.

Adrianinho
Quem prepara festão de ani

versário no próximo dia 25 é o es

pevitado Adrianinho Junkes. Vai
reunir os mais íntimos para uma

sessão de "bebericos" das mais
concorridas, Contado!

NIGHT
Fernanda
Leitholdt e
Jonathan
Alves
conferindo
as delícias
do San
Sushi

VARIEDADES

DESTAQUE
A empresária Alde

Mengadarda é destaque na

Revista NosssaWeekend

Dica
Para quem aprecia uma boa pizza,

feita com osmelhores ingredientes, uma
ótima opção é a pizzaria Rainha. Ela
oferece os melhores sabores e já caiu
no gosto da galera, principalmente de

quem ádora curtir o lar-doce-lar.

Casa daNonna
Você que trabalhou tanto nesta última se-

.

mana que nem teve tempo de pensar na ceia
de Natal, que tal pegar aquela travessa no ar

mário e levar até à Casa da Nonna ? O meu

amigo, Odinei Schapoo, certamente dará um

jeito devocê fazerbonito comseus convidados.
Quer ,sabermais? Ligue: 3055-2484. De nada!

•Cacá Pavanello já fez as malas
e vai curtir temporada de veraneio
em seu elegante apartamento
em Balneário Camboriú.

• O casal, Fábio e Sandra,
caps do Restaurante Park

Aurora, que deseja aquele Feliz
Natal ao colunista e para toda a

sua clientela, avisa que retorna
com as atividades somente em

fevereiro. Inté, amigos!

Pensando bem...

É muito melhor ser feliz do que
tentar ser perfeito ...

."Sonhar com a pessoa
que você gostaria de
ser é desperdiçar a
pessoa que você é".

é outro point da urbe que
reúne uma tchurma forte de

,

corneteiros, se é que você me

entende. Enquanto isso ... Na

pensão ... Deixa pra lá. Por
favor, Sr. Bruno, uma bem

gelada na mesa 12!?

TE CONTEI
.Gente, vá conferir de

perto o que a Upper Donna
aprontou neste verão. A nova

estação chegou chegando
com muitas cores, novidades
e muito mais. As descoladas
de plantão vão agradecer de
joelhos! De nada!

• André Cavigliollí foi o
grande aniversariante da
cidade, ontem, dia 16.

.'�
mOrlSOL

ROSACHÃ pakalala

MUINlIERAi\L "UINIER�IL

"i.c:Js

-Sexta-fsira vou reunir
meus colegas de trabalho
para bebericos, comericos
e o tradicional amigo
secreto. Bom também.

• Por essas e outras

Jaraguá do Sul é View!!

•Aquela farmácia da Barra -Com essa, fui!

one
S T O R E
l.1181'isoL

_"i",rAas.isDb
Si1hBftB:!Ih iiIs 1l7llQ;

Ittmiiqp:__ is•.

. ..

SBllI1arisol I Rua Adélia Fischer, 70
Baependi

*' fJI ' a'. 0: '" ti ",._ 11: •

* Exceto para linha Calçados
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Tirinhas

Piadas

O futuro do sapo
Um sapo está commuita depressão e resolve ligar para um desses

videntes que atende por telefone, para ver se levanta amoral. O vidente,
depois de ter anotado o número do cartão de crédito, responde:

- Você conhecerá uinamoça linda que vai querer saber tudo sobre você.

O sapo já se alegra uni pouco e pergunta:
- Legal! E onde é que eu vou encontrar estamoça? Numa festa na lagoa?
O vidente hesita e responde:
- Você vai encontrá-la no próximo trimestre, na aula de Biologia.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• o Hobbit: a Desolação de Smaug -DUB. -14:10,17:20,20:30
ARCOPLEX2
• Jogos Vorazes: Em Chamas - Leg. - 18:20, 21:1 °
• Thor 2: O Mundo Sombrio - Leg. - 16:10
• Um Time Shaw de Bola - Dub - sexta-feira - 14:00

ARCOPLEX3
• Gravidade - Leg. - 15:00, 17:00
• Meu Passado Me Condena - Nacional - 19:00, 21 :00

JOINVllLE
I GNCGARTEN
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 18:20 21 :30 • 3D - LEG - Fantasia
• O Hobbil: a Desolação de Smaug - 15:10 - 3D - DUB - Fantasia

• O Hobbil: a Desolação de Smaug - 15:10 • 3D DUB - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 18:20 21 :30 • 3D LEG . Fantasia
• Última Viagem a Vegas - 15:2021 :50 - LEG - Comédia
• Vovô Sem Vergonha - 13:20 17:30 19:30 - LEG - Comédia
• Bons de Bico - 13:40 - DUB - Animação
• Questão de Tempo - Pré-estreia - 21 :40 - LEG - Romance
• Blue Jasmine - 15:40 17:40 19:40 - LEG - Comédia
• Crô - 16:00 22:00 - NAC . Comédia

-Carne, a Estranha -13:5017:5019:50 - LEG - Terror
• O Hobbil: a Desolação de Smaug -- 15:00 18:10 21 :20 - LEG - Fantasia
• O Hobbil: a Desolação de Smaug - 15:00 18:10 21 :20 - LEG - Fantasia
• Um lime Show de Bola - 14:00 - 3D • DUB - Animação
• Como Não Perder Essa Mulher - 16:15 - DUB - Comédia Romântica
• Jogos Vorazes: em Chamas - 18:30 21 :10 - DUB - Ação
I GNC MUELLER
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:10 18:20 - 3D DUB - Fantasia
• O Hobbil: a Desolação de Smaug -15:10 18;20 - 3D DUB - Fantasia
• O Hobbil: a Desolação de Smaug - 21 :30 • 3D LEG - Fantasia
• O Hobbil: a Desolação de Smaug - 21 :30 - 3D LEG - Fantasia.
• Carrie, a Estranha - 15:30 17:30 19:30 - DUB - Terror
• Crô - 13:30 21 :45 - NAC - Comédia
•O Hobbit: a Desolação de Smaug • 14:50 18:0021:10 - DUB - Fantasia

'0 HobbiI:a Desolação de Smaug -14:50 18:0021:10- DUB-:-Fantasia

Jogos
Vorazes -

Em Chamas
Este é o segundo vo
lume da trilogia Jogos
Vorazes, baseada nos
romances de Suzanne
Collins.Asaga relata
a aventura de Katniss
(Jennifer Lawrence),
jovem escolhida para
participar dos "jogos
vorazes", espécie
de reality show em

que um adolescente
de cada distrito de

, Panem, considerado
como "tributo", deve'
lutar com os demais
até que apenas um
saia vivo. Neste segun
do episódio da série,
após a afronta de
Katniss à organização
dos jogos, ela deve-
rá enfrentar a forte

represália do governo
local, lutando não ape
nas por sua vida,mas
por toda a população
dePanem.

Sudoku

4 5 1:

11 8 3
'"

8 1 71 4
1 9 5

21 5 8 9

3 ,7 6
.

9.2 3' 4

41
� r

1 6
,

'8 9 2

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2013

PREVISÃO DOTEMPO
Fontes: Epagri e.Tempo Agora

Tempo seco com

sol entre algumas
.nuvens em se

Temperatura elevadanaparte da
manhã e da tarde.
Vento de nordeste asudeste,
fraco amoderado com rajadas.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

, AMANHÃ
MíN: WC
MÁX: 28°C Parcialmente

Nublado

..
, 'Instável.-

QUINTA
MíN: 28°e
MÁX: 18°e

Nublado

LUAS

• NOVA 2/12

• CRESCENTE 9/12

• CHEIA 17/12

MINGUANTE 25/12

.'
Chuvoso

SEXTA
MíN: 28°e
MÁX: 18°e Trovoada

HORIZONTAIS ,

1. Um mimero como oito ou v1nfe I Colocar de ca

beça para baixo
2. Cláusula de um documento f A unidade monetárta

jap.onesa
3: Os nlhos do filha I (lat.) Exirtamente oomo se

, ,

2 3 4 5 S 7 ti 9

•
2 •
S •
4

5 -.

escreveu

, 4.13°
5. Vestida. pronta
6. AspectQ acetinado
7. Tudo o que cobre OU encobre • .'

.

8. AprimorarI Sigla d9 estado de Juazeiro e Itabuna fi
. �.',.l9. Prtnclplo regulador do comportamento humano I 7 • • !

O triângulo tem três
_.

f
10. Abreviatura de senhorita f Aquela que possui 8

J
-

muito. dinheiro 1--+---II--+---II--+---I,.....--I_-I---Ili�:,11. O ditador Hitler (1869-1945); fundador e líder do 9 •
Partido Nazista, principal responsável pelo Holo-

•
i

causto I Erradamente 1{f l

12. Desfalecida, apagada .�-13. Sufixo: agente, aulor I Aproveitar com exagero. 11 I��--+-�--�--�-+--+-���<

VERTICAIS
12
1--""-+-__+- -----11'--- -'1'"---1 i.

1. Pequena mancha escura, na cútis I Que. se asse- 13. I
melha ou-tem as características de certa dança $

em compasso ternário de origem europeia
2. Entulha tom que se enche umadepressão de ter

reno I Ser derrotado no jogo
3. Manter em prisão I Diversos
4. Variar harmoniosamente o tom davcz oude uma

músicá I Principio de ,vida no homem
5. (Fig.) Produtivo, fértil I Força Aérea Brasileira
6. Uma màneira de se escrev�r segundo ou. dois I

Privar dos órgãos' ,da reprodução I Uma, Aoota
em ..• CamboriG

7. O que sobra daquilo que foi tótal ou parcialmente
consumido IO "bom ladrão'"cruclficâdo,â direita
de Cristo

'
,

8. OarvlQa e dinaml$mo a I Pedaço. dental.Ía. Mor
dida

9. Homem que presta serviço mIlitar I OruZí1f ta"l,
mais)�

. .

��3V
'03il\;j '6 'epuOOij .JuwtIlV 'g. 'SI1ÍlI!!l lOlijl!S&1l •t '".I_UO 'n'\) 'Q!f:l'!lIIl!WIiS 'S '
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1t!SIitl\I:ro't��alt
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Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para ontato@beatrizsasse.com.br.

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Dia 15, Adriana e Geovani Girolla completaram
seis anos de matrimônio. Parabéns ao casal e

que Deus ilumine muito a vida dos dois

Parabéns aos formandos dos projetos da Ação
Social, Risco Corte e Costura e Inclusão Digital
e Social, A formatura acon,teceu no dia 6, na

Câmara de Vereadores de Guaramirim

oePlS
www.ocponline.com.br

Estamos passando para desejar um feliz
aniversário para Fabiana Alves, que comemora 34
anos de idade no dia 19.Quem deseja é sua filha
Vitória é seus irmãos Andreia, Fabio e Adriana

Parabéns a Ademir Langer, que aniversariou
no dia 8 de dezembro. "Que seus ideais se

realizem. Felicidades e sucesso"! São os desejos
do amigo Ademar, familiares e vizinhos

Papai Noel que fala inglês? Só no Vázigi!
,Evento Natalino no Vázigi Jaraguá do Sul

Brenda Bachmann nasceu no dia 28 de novembro.
Papai Marcelo e mamãe Eliane estão muito felizes

com a vinda dessa princesinha

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Novelas

• JOIA RARA· GLOBO -18H
No capítUlO 080, terça-feira, 17 de dezembro - Arlindo e

Aurora tentam tranquilizar Odilon antes de sua apresentação.
Jael planeja dopar Odilon, mas Laia percebe e troca as xícaras.
Emest desconfia de que Viktor tenha um relacionamento com

Snvia. Manfred aparece no baile e. tenta tirar Amélia para dan

çar, mas Franz não permite e o manda embora. Emest flagra
Snvia e Viktor se beijando. Pérola sente que algo ruim está acon
tecendo a Franz. Zeftnha vê homens encapuzados à espreita na
porta do cabaré. Viktor admite para Emest que ama Snvia e que
é o pai do filho dela.

• ALÉM DO HORIZONIE - GLOBO -19H
William se irrita com Uli. Keila ataca Fátima e VÓ TIta defen

de a neta. Rafa conta para Júlia que não é namorado de Uli e
acaba discutindo com a irmã. Tereza e Angelique observam o

entusiasmo de Joana. Paulinha discute com Marlon. UIi procura
William no apartamento de Guto: Marcelo fala para Priscila que
tentará conquistar a ex-namorada. William se reconcilia com

Sandra UIi incentiva Heloísa a ficar com Thomaz. André·marca
um encontro com Thomaz. Rafa se despede de Rávio. William
promete para Sandra que voltará para casa com Maríon, UIi se
despede de Heloísa. Tereza vai ao alojamento de Zélia e Vitória
se esconde. KJéber pergunta a Nilson quem ele levou para além
dos limites da mata. Tereza fica tensa com a ida de UIi para a

comunidade. Thomaz reage quando André fala que voltou a in

vestigar o sumiço de LC. Heloísa encontra o bilhete deixado por
.

Uli e liga para Thomaz.

• AMORÀVIDA·GLOBO· 21H
No capítUlO 182, terça-feira, 17 de dezembro - Glauée ten-

.

ta convencer BrunQ de que não tem culpa pela morte de Luana.

Amarilys afirma a Eron que não deixará Fabrício fazer o exame
de DNA. Glauce confessa que deixou Luana morrer, e Bruno
fica chocado. Paloma e Lutero impedem Bruno de enfrentar
Glauce. Paloma Consola Bruno. Glauce procura Félix. Bruno la-

Amor àVida

César enfrenta Aline e afirma que há mais uma pessoa na casa
César (Antonio Fagundes) está cada vez mais confuso

com o jogo de gato e rato que Ninho (Juliano Cazarré) in
siste em fazer com ele. Certo dia, quando o médico chega

menta estar separado de Paloma. Ordália desconversa quando
Carílto pergunta por que ela não quer reatar o casamento com
Denizard. Márcia sente falta de Valdirene. Glauce prepara um

documento para entregar a Félix: Silvia avisa a Niko que con

seguirá a autorização para fazer 0 exame de DNA em Fabrício.
N0riko e Raquel pedem demissão do hospital. Joana dá um fora
em tucano, César sente a presença de Ninho, mas Aline tenta
corwencer o marido de que ele es� enganadoe

,Glauce vai a um
restaurante de luxo com Félix e entrega a ele uma carta confes-

. sando os seus crimes. A médica sofre um acidente ao sair do
restaurante.

• CHIQUmTAS - SBT . 20H30
No Café Boutique, Tobias aproveita a presença de Maria

Cecnia e lhe envia uma mensagem dizendo que gostaria de
conversar com ela. A ex-supervisora diz que não, mas o barista
insiste e diz que estará a esperando fora da loja. Mili, Vivi e Tati
vão ao encontro de Cícero e estrànham a ausêrcia do homem.
Tati vai à sala de Cintia perguntar se ela sabe onde está Estevão,
que na verdade é Cícero. A diretora avisa as órfãs que o homem
foi preso por roubo, Tati não acredita e sai dala. Vivi diz que sabia
que seu pai não tinha mudado. Cintia ainda mente e diz para as
pequeninas que Cícero foi violento com ela.

• PECADOMORTAL- RECORD - 22H
Caríão e Otávio contam o plano deValdo para Michele. Eles

dizem que o bicheiro armou para destruir a carreira' de Patrícia.
Michele manda Valdo embora de sua casa. Picasso fica furioso
com Caravaggio e os outros policiais. Ele os.culpa por não impe
direm Caríão e Otávio de resgatarem pai de Cinira. Perfume con
fessa para Michele que bicheiros querem que Carlão comande

jogo.do bicho. Michele 'se sente traído pela proposta ,que fize- .

rarn ao seu filho. Carlão garante que jamais tomará o lugar do
pai. Anjo diz para Laura que sairá de casa para morar com ela.
Laerte nega para Patrícia que tenha participado de plano para
destruir sua carreira. Ele diz que foi vítima de chantagem, mas
ela não acredita e diz que dará queixa dele. Carlão esbofeteia
Picasso. Eles discutem ,e Picasso nega que tenha ajudad_o em

uma armação para prejudicá-Io.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das, emissoras.

Fofocas
Sabrina Sato sai
do Pânico: "VOu
sentir saudades"

Após aparecer. no programa Pânico da
Band deste domingo (15), Sabrina Sato pu
blicou em seu Facebook úm longo' texto'de
despedida. Ajapa apenas participou de ações
de merchandising, que são pré-gravadas. Na
parte ao vivo, ao lado dos colegas, Sabrina não
estava sentada -com eles, como de costume. A

gata também não mostrou seu modelito no

Instagram, como faz todos os domingos. .Crístiano Ronaldo
. , .

maugura seu propno
museu em Portugal

Um dos maiores jogadores de Portugal
de todos os tempos, Cristiano Ronaldo deu
mais um passo para- deixar seu nome mar

cado na história do país. No último domingo
(15), ele inaugurou seu próprio museu em

Funchal, ria Ilha da Madeira, onde nasceu

há 28 anos.

"Nãoganhes a-inimizade de um só homem,
pela amizade demil."

(Provérbio árabe)

na sala da casa, o pintor faz questão de se aproximar dele
só para debochar da situação. No entanto, o médico perce
be a presença de alguém e tenta tocá-lo.

Horóscopo
Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

A manhã será proveitosa, prin
cipalmente se apostar no seu papo
para convencer as pessoas. Depois,
o astral muda e talvez tenha que
medir forças com alguém que não

esperava. No romance, cuidado com
.

o ciúme. Pode conheceralguém inte
ressante através de um parente. Cor:
branco.

n Touro
20/4a 20/5 - Terra

Seu esforço pode renderumbom
lucro. É melhor tentar um acordo

para resolver qualquer problema,
pois há risco de enfrentar rivalida
des. Se está só, há boas chances de se

encantar com alguém que acabou. de
conhecer. A dois, que tal declarar o
seu amor? Cor:laranja.

Gêmeos
21/5 a 20/6-Ar

Aposte no seu jeito flexível para
dar conta das suas tarefas, Com jogo
de cintura, tudo se ajeita, principal-

,
mente se evitar conflitos com os co

legas. Seu ciúme fica à flor da pele à

noite, portanto, nada de sufocar sua
cara-metade. Vale o mesmo na pa-
quera. Cor: rosa.

Câncer
21/6a 21/7 -Á94a

o trabalho vai flUir melhor se
puder Cuidar das suas tarefas a sós.
ALuabrilha em seu signo e você terá
mais facilidade para lidar com os co

legas. Use seu charme para envolver
quem ama. Na paquera, confie em si
mesmo para se aproximar de quem'
deseja. Cor: azul..

Leão
22/7'a 2218 - Fogo

Tudo corre bem na parte dama
nhã: aproveite para, adiantar o tra
balho e deixar tudo em ordem. Na
hora do almoço, rivalidades podem
atrapalhar seus pIanos. Não deixe a

apatia ou a suspeita atrapalhar o r0-
mance. Na paquera; pode se envol-

.

. ver em um Iance proibido. Cor: lilás.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Dedique-se ao que faz e dê aten

ção a cada tarefa. Trabalhar em du

pla trará resultados melhores, por
tanto, junte forças com um colega
Na paquera, pode se interessar por
alguém do seu círculo de amigos. A
dois, programas em turma serão di
vertidos. Cor: creme.

Libra
23/9 a 22110 - Ar

Hoje, aprender coisas novas será
mais fácil. Aumente seu conheci
mento e troque experiência com os

colegas. É hora de pensar mais na

sua carreira. Na paquera, há sinal de
interesse por alguémmuito popular.
Com seu par; faça pIanospara o futu
ro. Cor: rosa.

Escorpião
23/10 a 21/11-Água

Émellíor não confiar demais nos
outros. Hoje, só a sua intuiçãomere
ce ser levada em conta. Atenção com
rivais. Paquera com alguém de outra
cidade pode surpreender e encantar.
No romance, a dica é sair da rotina e

mostrar seu ladomais descontraído,
Cor.laranja.•

; Sagitário
22/11 a 21/12-Fogo

Hoje, procure somar forças com
-

os Colegas de trabalho e tudo vai sair
como deseja. Divida as tarefas com -

eles e não deixe de agradecer a quem
ficar ao seu lado. O .desejo fala mais

_

alto e a intimidade promete fortes

emoções, tanto no romance quanto
na paquera. Cor:preto..

Capricórnio
22/12 a 20/1 -Terra

Procure colocar todas as tarefas
em dia. Ttudo o que :fizer em equipe .

terá melhores resultados, Mas fique
atento com disputas e rivalidades.
O romance ganha mais estabilidade

. e vai se sentir bem ao lado de quem
ania. Se está SÓ, vai sonhar com ro

mance firme. Cor: lilás.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Terá que arregaçar as mangas e

se dedicar mais ao trabalho. Agir em
equipepodemelhorar sua produtivi
dade. Se está interessado em alguém
do trabalho, aproveite para jogar
charme e se aproximar.A dois, deixe
o egoismo de lado e procure apoiar
os pIanos do seu amor. Cor: roxo .

Peixes
19/2a 19/3-Terra

valse dar bem no serviço, mas
se trabalha com algo ligado a artigos
domésticos, terá mais chance de se

destacar. A Lua brilha em seu para
íso astral e promete muita diversão

.

com quem ama. Na paquera, você
vai se destacar e terá facilidade para
seduzir quem deseja. Cor:marrom.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Matemidade de porta fechada, .

LUCIa SASSI

IMPASSE· Gestantes
'

turaa.ssunllrohospital,oqueaconte-
ceráemjaneiro, amaternidade ficará
temporariamente sem atendimento.
A unidade deverá ficar sob respon
sabilidade do município por no má
ximo seismeses. Nesse período, será
aberto processo licitatório para con

ceder a administração do hospital a
uma empresaprivada.

As secretarias de saúde de Gua
ramirim e de Jaraguá, hospitais da
cidade vizinha e os bombeiros foram
avisados sobre o fechamento da ma
ternidade. De acordo com o secretá
rio,Adernar Possamai, será marcada
uma reunião com todas as autorida
des envolvi,Paspara elaborarumpla
no de atendimento. "Vamos analisar
o fluxo para ver como esses serviços
serão prestados. Jaraguá temque es
tar preparada para dar atendimento
de qualidade a quem chegar, mas te
mos quever qual amelhor forma de
fazer isso", comenta.

Nas contas do diretor do Hos

pital e Maternidade Jaraguá, Je
·ferson Gomes, o número de partos
deve aumentar em 20%.

de Guaramirim terão
que se deslocar para
Jaraguá do Sul para
partos e casos de

emergência

Heloísa Jahn

A maternidade do Hospital Pa-
1"\dre Mathias Maria Stein, em
Guaramirim, está fechada desde a

meia noite de domingo. O corte do

serviço é consequência do rompi
mento do contrato entre a Prefeitura
e a Sociedade Beneficente São Cami
lo, responsável pela administração
do hospital, até o dia 6 de janeiro.
A decisão aconteceu em virtude de
uma renegociação dos valores repas
sados à entidade, de cerca deR$ 600
mil ao mês. Para administração, o
município não tem como arcar com

omontante.

O diretor da unidade, Claudio
Marmentini, explica que a área da

SAÚDE Maternidade do Hospital de Guaramirim suspendeu os atendimentos à população

pediatria e demais setores da ins
tituição funcionam normalmente,
apenas o. atendimento na ala de
obstetrícia foi encerrado. "Fecha
mos pela falta de profissionais.
Como foi divulgado que no pró
ximo ano iria fechar, esses profis
sionais saíram para buscar outros

locais de trabalho", comenta.
O hospital realizava uma me

dia de 50 partos por mês, agora,
com o fechamento da maternida
de, as gestantes em trabalho de

parto, ou em situação de emer

gência, serão encaminhadas para
Jaraguá do Sul. Para casos rotinei-

ros, haverá atendimento no Pron
to Socorro de Guaramirim. ''Não
recebemos nenhuma orientação
da Secfetaria de Saúde, mas Jara
guádo Sul é nossa referênciae elas
serão levadaspara lá", adianta.

Segundo o prefeito Lauro

Frõhlich,mesmo quando a Prefei-

COMPOSTO ATIVADOR DO
BRONZEADO
Chegou a hora de preparar a pele para o

verão, um meio natural e eficiente é a

associação entre Betacaroteno. Urucum
e Vitamina E, com ele você garante um

bronzeado bonito, uniforme e duradouro.

CAFÉ VERDE
O Café Verde é um potente
termogê.nico, antioxidante, fonte de

energia e disposição. Mais um aliado

para quem quer perder peso.
Indicação:
-Auxilia na queima da gordura
localizada;
-Potente antioxidante;
..Desintoxicação do fígado;
-Influencia o humor, combatendo os

sentimentos de apatia e depressão;
-Aumento da taxa metabólica:
-Diurético;
-Reduz a absorção intestinal dos

açúcares, regula os níveis de açúcar no
sangue.

CREME 'DE MASSAGEM
HJPERTERMlGO SL1M
Melhorar o aspecto da celulite
bem como a firmeza e

elasticidade da pele, além de
ajudar na redúção de medidas
em áreas de maior concentração
de gordura.

COMPOSTO EMAGRECEDOR
Fórmula completa para quem
quer'perder peso! Composta
pela qarcínia, faseolamina e

citrus. Inibe o apetite, acelera o

metabolismo e inibe a absorção
de parte dos carboidratos
ingeridos.

Manipulação e 3rm:ulas Mé'afuru;
Dermatológicas· Fitoterápicos

Informamos que estaremos de férias
coletivas do dia 25/12/2013 a 05/01/2014.

Voltamos no dia 06/01/2014.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REP.úBUCAFEDERATlVADO BRASIL
ES1i\DO DESANTACATARINA

TabeIionatodo MtmicfpioeComan:adeGuaramirim·
ANAAUCEMARTINEUl PESSOA,Tabeliã Designada

RuaGerôJÚlDoConean'I88, Telefone: 47·33721494Horá·
rio deFtrndonamento: 9h às 18h

EDITALDEINl1MAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apre
sentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, fi
cando os devedores intimados a partir da publicação deste
edital aos aceitar ou pagar no triduo legal (3 dias úteis), aler
tando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não
o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corresponden
te. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desco
nhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível,
ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circuns
ctição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém
se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 clc
1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 50897 Devedor: COM DE AREIA SOUZA CNPJ:
08.241.007/0001-07 Endereço: HELMUTH SPRUNG 9999,
centro, 89108-000, Massaranduba Credor: POSTO DE MO
LAS GUARA LIDA EPP CNPJ: 00.804.148/0002-60 Número
doTítulo: 3939-3588 Espécie:Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: Banco- Itaú SÁ Data Venci
mento: 04112/2013 Vaiar: 374,00 Selo de fiscalização pago
R$ 1,35, Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25, Total: R$
485,35 "Ao valor do título serão acrescidos os juros legais a

partir do vencimento."

Protocolo: 50856Devedor:DÁRCIVIEIRACPF: 564.533.029-

34 Endereço: Rua Heríque Bernardi n' 345, Amizade,
89270-000, Guaramirim Credor: BANCO. VIPAL CNPJ:
09.526.594/0001-43 Número do Título: 1I0E2/4 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentaote:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 01/12/2013 Vaiar: 247,00 Selo de fiscalização
pago R$ 1,35, Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Dili
gência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25, Total:
R$ 312,35 '�o valor do título'serão acrescidos os juros legais
a partir do vencimento."

Protocolo: 51008 Devedor: FEMINA STORE COM. DE
•CONFECCOE CNJ>J: 18.729.015/0001-50 Endereço: RO

DOVIA BR 280 KM 47 3350, centro, 89270-000, Guaramitim
Credor: JOlNVEST SECUBlTIZADORA SIA Número do Tí
tulo: 000133/04 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por
Indicação Apresentante: Baóco Itaú SÁ DataVencimento:
04/12/2013 Valor: 3.654,49 Selo de fiscalização pago R$
1,35, Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$
24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:R$ 22,25, Total: R$3.719,84
'�o valor do título serão acrescidos os juros legais a partir
do vencimento."

Protocolo: 51018 Devedor: JOSE MARI1Nl NEro-ME CNPJ:
76.350.289/0001-30 Endereço: RUA VINTE E OITO DE
AGOS'Iü, n' 3035, CENTRO, 89270-000, Guaramirim Credor:
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM IN1ERACAO SO
uDARIA DE BOTOVERA CNPJ: 08.297.83l/ooo1-89-Número
do Título: 24439 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentaote: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 06112/2013 Valor: 1.170,00
Selo de fiscalização pago R$ 1,35, Liquidação após a intima
ção: R$ 12,25, Diligência: R$ 24.50, Condução: R$ 5,00, Edital
R$ 22,25, Total R$1.235,35 '�vaIor do título serão acrescidos
OS juros legais a partir do vencimento."

Protocolo: 50966 Devedor: LUClANE WOLF FERNAN
DES CPF: 017.497.489-24 Endereço: Rodovia se 413
km 9 n' sln, ruo Branco, 89270-000, Guaramirim Cre-

dor: AUTO MECANICA DIESEL ITALY [J'DA ME CNPJ:
06.197.703/0001-38 Número do Título: 134/2 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
29/ll/2013 Vaiar: 153,23 Selo de fiscalização pago R$
1,35, Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 12,49, Edital: R$ 22,25, Total: R$
239,17 '�o valor do título serão acrescidos os juros legais a

partir do vencimento."

Protocolo: 50812 Devedor: MVD TRANSPORTES E SERVI
COS CNPJ: 01.045.96110001-85 Endereço: Rua Vereador
João Pereira Uma n° 383, Centro, 89270-000, Guaramitim
Credor: MG3 TRANSPORTE & LOGISTICA LIDA - ME
CNPJ: 12.065.286/0001-72 Número do Título: 0195/2013
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentaote: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 19/1l/2013 Valor: 7.345,00 Selo
de.fiscalízação pago R$ 1,35, Liquidação após a intimação:
R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$
22,25, Total: R$ 7.410,35 '�o valor do título serão acrescidos
os juros legais a partir do vencimento."

Protocolo: 50942 Devedor: VALDEGIR APARECIDO DE SA
CPF: 577.319.509-72 Endereço: RUA MARECHAL CAS
TELO BRANCO, centro, 89275-000, Scbroeder Credor:
DARCI DOS SANTOS BRIDI ME CNPJ: 00.067.321/0001-03
Número do Título: 3007-1850 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: Banco ltaú SÁ Data
Vencimento: 05112/2013 Vaiar: 128,80 Selo de fiscaliza
ção pago R$ 1,35, Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25,
Total: R$ 229,98 '�o valor do título serão acrescidos os juros
legais a partir do vencimento."

Guaramirim, 17 de dezembro de 2013.

ANAAUCEMARTINEl1l PESSOA, TabeliãDesiguada

Estamos contratando pessoas
com deficiência e beneficiários

reabilitados da Previdência Social.

Passe no RH do Posto Mime Matriz em

horário comercial, deixe seu currículo
ou preencha a ficha de Inscrição.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃOREPúBUCAFEDERATlVA DO BRASIL - ES1l\DO DE SAN'll\CATARlNA
Novo endereço: RuaCeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

69251-201- JARAGUADO SUL-SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700.
EDITALDEIN'I1MAÇÃO DEPROTESTO

Nos tennos do artigo 15 da Lei 9.492/97, ele o artigo 995 do códigode Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
.gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PRarESTO:

-

Apontamento: 268301/2013 Sacado: CARVALHO MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS IlDAME Endereço: PREFEITO JOSE BAUER 134
- RAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-100 Cedente: FAZENDA
NACIONAL - DIV.ATIVA-CIT Sacador: - Espécie: COA - N° 1!tuIo:
.91513000331-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.m,35 - Data
para pagamento: 20/12/2013- Valor total a pagar R$2.859,30 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.m,35 - Juros: R$ 0,00 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R.$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 26, lO

Apontamento: 268222/2013 Sacado: CFS lJDA - ME Endereço: RUA
ANGELO RUBINI 292 SL OI E 02 - BARRA DO RIO - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP 89260-000Cedente: FlORICERAMICAlJDA Sacador.
- Espécie:DMI- N° 1!tuIo: 0002466202 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 437,76 - Darapara pagamento: 20112/2013-Valortotal apa-

.

garR$521,51 Desctição dos valores: Valor do título: R$ 437,78 - Juros:
R$1,16Emolumentos: R$12,25 - Publicação editalR$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência:R$ 2272

ApontaÍnento: 268415/2013 Sacado: CROM MAQinNAs E EQUIPA
MENTOS LIDA ME Endereço: RUA AFFONSO NICOWZZI, 1617
- RAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89254-300 Cedente: SThRKE
SECURIT1ZADORA SA Sacador. MP INFORMATICA lJDA Espé
cie: DMI- N' TItulo: 001489/02 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 765,00 - Data para pagamento: 20/12/2013- Valor total a pagar
R$845,71 Desctiçãodosvalores: Valor do título: R$ 765,00- Juros:R$
1,53 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 267952/2013 Sacado: DM'COM. INSI DE VIDROS
TEMP. Endereço: RUARINAIDO BOGO 930 SALAOI - IIRADA FI
GUEIR - JARAGUA DO SUL-5C - CEP 89258-071 Cedente: DlERKA
COMERCIO DE PECAS lJDA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo:
735 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 485,50 - Data para pa
gamento: 20/12/2013- Valor total a pagar R$563,07 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 485,50 - Juros: R$ 0,97 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$16,75

Apontamento: 268323/2013 Sacado: EDSON AFONSO KURT En
dereço: RUA FRIEDRICH WllREIM SONNENHOHl, 672 - VILA
IALAU - Jaraguá do Sul-5C - CEP 89256-320 Cedente: EIEfROGAS
MAQ COMERCIODE PECAS lJDAEPP Sacador:- Espécie:DMI-N'TItulo: 3929/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 279,66 - Data
para pagamento: 20112/2013-Valor total a pagarR$357,79 Desctiçãodos valores: Valor do título: R$ 279,66 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$17,83

Apontàmento: 268175/2013 Sacado: ESThMPARIA MAIS BRASIL
lIDA ME Endereço: RUA JOAO WIEST JUNIOR 969 - Jaraguá do
Sul-5C - CEP: 69251-000 Cedente:WElJTEC COMERCIAL IMPOR
TADORA E EXPORTADORA lJDA Sacador. - Espécie: DMI - N'
1!tuIo: 4793.25V - Motivo: falta de pagainento Valor. R$ 47.504,66 -

Data para pagamento: 20112/2013- Valor total a pagar R$47.789,89
Desctição dos valores: Valor do título:R$ 47.504,86 - Juros: R$ 205,85
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 €andução: R$
24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 268060/2013 Sacado: EVERTON FRANCA DEUA
GIUSTINA Endereço: AV. MABECHAL DEODORO DA FONSECA
507 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP 69251-701 Cedente: ATIIENA
BANCO FOMENTO MERCANTIL lJDA Sacador. GIANNINI S/A
Espécie:DMI-N'Titulo: 57275-C - Motivo: falta depagamentoValor:
R$ 666,81 .. Data para pagamento: 20/12/2013- Valor total a pagar
R$738,33IJ"';crição dos valores: Valor do título: R$ 666,81- Juros: R$
0,88 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução:

_ R$24,Sn.-.Diljgência:R$10,79 -"

Apontamento: 268278/2013 Sacado: ÉVERIüN FRANCA DEUA
GIUSTINI\ Endereço: AVAVMABECHALDEODORODAFONSECA,
507 C - CENTRO - JARAGUA-DO SUL-SC - CEP 89251-701 Ceden
te: IlBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS Sacador:
GIANNINI SA Espécie: DMI - N' Título: 57849-B - Motivo: falta de
pagamentoValor.R$ 731,76 - Data parapagamento: 20112/2013-Va
lor total a pagar R$804,37 Desctição dos valores: Valor do título: R$
731,78 - Juros: R$1,95Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$
23,10 Condução:R$24,5O-Diligência:R$10,79
Apontamento: 268107/2013 Sacado: EVERfON FRANCA DEUA
GIUSTINA L Endereço: AVMABECHALPEODORO DA FONSECA,
507 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-5C - CEP 89251-701 Cedente:
INMUSlC BRANDS DO BRASIL IMP jacador. - Espécie: DMI - N'

TItulo: 1732-01 - Motivo: falta de pagamentoValor:·R$ 849,21 - Data
para pagamento: 20112/2013-Valor total a pagar R$922,68 Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 849,21 - Juros: R$ 2,83 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dílígên
cia:R$10,79

Apontamento: 268124/2013 Sacado: HEAI1H FITNF.SS CLUB
ACADEMIA lJDA ME Endereço: RUA ANGELO RUBlNI 292 SALA
03 BARRADO R - BARRA DO RIO CERRO - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP 69260-000 Cedente: RICARDO RADAR! Sacador: - Espécie:DMI - N' TItulo: 0039240101 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 198,00 - Data para pagamento: 20112/2013- Valor total a pagarR$284,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 198,00 - Juros: R$
3,56Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência:_R$ 22,72
Apontamento: 268125/2013 Sacado: HEAI1H FITNF.SS CLUB ACA
DEMIA lJDA ME Endereço: RUA ANGELO RUBINI 292 SALA 03
BARRADOR - BARRADORIOCERRO - JARAGUADOSUL-SC-CEP:
89260-000 Cedente: RI SPORIS DlSI'RIBUIDORA DE MATERIAIS
ESP Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 0034560101- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 288,00 - Data para pagamento: 20112/2013-
ValortotalapagarR$375,75Desctiçãodosvalores: Valordotítulo:R$
288,00 - Juros: R$ 5,16 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apqntamento: 268176/2013 Sacado: ROSPI'fAlARES.COM SAU
DE LIDA ME Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICl, 480 - CZER
NIEWlCZ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-000Cedente: ESBElJ
LINGERIE lJDA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 0379754M -

Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 506,40 - Data para pagamento:
20/12/2013-Valor total a pagarR$589,95 Descrição dos valores: Valoi
do título: R$ 506,40 - Juros: R$ 7,76 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 268302/2013 Sacado: 1V.C. PRES1l\DORA DE SER
VICOS [JDA ME Endereço: ANTONIO. J. MACEDO S/N - SAO
LUIS - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89253-570 Cedente: FAZENDA
NACIONAL - DIV.ATIVA-ClJ Sacador. - Espécie:.COA - N° TItulo:
91513000426.- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.143,63 - Data
para pagamento: 20112/2013-Valor total a pagar R$2.221,1I Descri
.ção dos valores: Valor do título: R$ 2.143,63 - Juros: R$ 0,00 Emolu
mentes: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
-Diligência:R$17,63

Apontamento: 267273/2013 Sacado: JANAINE VARGAS MORAIS
Endereço: RUA GERHARDTMUlLER, 811 - RIO DA LUZ - Jaraguádo SuI'SC - CEP Cedente: RICARDO ZAPEUlNJ Sacador: - Espécie: CH - N° TItulo: 000059-0 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
6.500,00 - Data para pagamento: 20/12/2013- Valor total a pagarR$7.793,73 Desctição dos valores: Valor do título: R$ 6.500,00 - Ju
ros: R$1.211,16 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 268300/2013 Sacado: KRAlJSE-ZIMMER LIDA - ME
Endereço: CAMPO ALEGRE 196 - llRA DA FIGUEIRA - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89258-100 Cedente: FAZENDA NACIONAL - mv.
ATIVA-SIMPLES Sacador. - Espécie: COA - N°TItulo: 91413007032-
Motivo: faltade pagamentoValor:R$13.549,39 - Dataparapagamen
to: 20/12/2013-Valor total apagar,R$13.625,99 Desctição dos valores:
Valor do título: R$13.549,39 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos:R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$16,75

Apontamento: 267531/2013 Sacado:WCAS ORANDASILVA Ende
reço: R PRESl EPITi\ClO PESSOA 868 - CENTRO - Jaraguá do SulSC - CEP: 89251-000 Cedente: llPPITEC SUPORTE TECNICO lJDA
Sacador. - Espécie:DMI- N°1!tulo: 127 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 204,10 - Dataparapagamento: 20/12/2013-Valor total apa
garR$275,55Desctição dos valores: Valor do título: R$ 204,10 - Juros:
R$ 0,81 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 268223/2013 Sacado: MARCELO CORRM Endereço:
RUA JOAO JANUAR!O AYROSO, 1747 - JARAGUA ESQU - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89253-295 Cedente:ACAO EDUCACIONALCLA
RETIANA Sacador. - Espécie: DMI - N° Tifulo: NEGA763RYE - Mo
tivo: falta de pagamento Valár: R$ 474,00 - Data para pagamento:
20/1212013-Valor total a pagarR$551,05Descrição dosvalores: Valor
do título:R$ 474,00 - Juros: R$1,26EmolumentQS: R$12,25.-Publíca
ção edital R$ 23, lO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 268180/2013 Sacado: MARlAANGEUCAQUILANTE
BRANCO ME Endereço: AV PREEWALDEMAR GRUBRA 2429 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP 89256-501 Cedente: ARADEFE INDUSTRIA E
COMERCIODEMALHASlJDA Sacador. - Espécie:DMI-N°TItulo:
135741/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 420,54 - Data para
pagamento: 20/12/2013-Valor total a pagarR$499,42 Desctição dos
valores: Valor do título: R$ 420,54 - Juros: R$ 1,40 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$17,63

Apontamento: 268214/2013 Sacado: METAL E ARTE COM DE ME-
1l\jS [J' Endereço: RUA 'MAL DEODORO DA FONSECA 655 SLA
01 - JARAGUA DO SUL - CEP Cedente: MODELACAO ANDRADE
lJDAME Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 7190 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 317,72 - Data para pagamento: 20112/2013-
Valor total apagarR$388,99Desctição dosvalores: Valor do título:R$
317,72 - Juros: R$0,63 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 268156/2013 Sacado: MUIl1FIOS TINTURARIA
lJDA Endereço: RUAWJLLYGHUNTER SIN - JARAGUA DO SUL
CEP: Cedente: PROJESAN SANFAMENTOAMBlENTALlJDA Saca
dor. - Espécie: DMI- N° TItulo: 45534-4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.762,50 - Data para pagamento: 20/12/2013- Valor total a
pagar R$1.849,62 Desctição dos valores: Valor do título: R$1.762,50
- Juros: R$ 2,93 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,34

Apontamento: 268306/2013 Sacado: PlAZERA SOM E IMAGEM
COMERCIO E IMPOlffi\CAO [J' Endereço: MAL DEODORO DA
FONSECA 252 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-700
Cedente: FAZENDA NACIONAL - DIV.A'I1VA-OUTRAS MUIJl\S
Sacador. - Espécie: COA - N° 1!tuIo: 91613004327 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 1:135,76 - Data para pagamento:.20/12/2013-Valor total a pagarR$1206,42 Desctição dos valores: Valor do título:
R$ 1.135,78 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 268310/2013 Sacado: RANS TEXTIL lJDA ME En
dereço: RUA CAMPO ALEGRE, 166 - IIRADA FIGU - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89258-100 Cedente: ARTESA INDUSTRIA DE ACES
SORIOS DA MODA L Sacador: ARTESA INDUSTRIA DE ACESSO
RIOS DAMODA L Espécie: DMI - N' 1!tuIo: 3081 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 537,84 - Dataparapagamento: 20/12/2013-Va
lor total a pagar R$617,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$
537,84 - Juros: R$ 2,68 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$24,50-Diligência:R$16,75
Apontamento: 268295/2013 Sacado: REjANE FAGUNDES PEREIRA
Endereço: R BERNARDO DORNBURSCH 1684 - RAEPENDI- JARA
GUA DO SUL-5C - CEP: 89256-100 Cedente: FAZENDA NACIONAL
- DIV.A'I1VA-IRPF Sacador. - Espécie: COA - N'TItulo: 91113OOO824
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.759,69 - Data para pagamen-
to: 20112/2013-Valor total a pagar R$2.835,48 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.759,69 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 268249/2013 Sacado: ROSANGELA CARLINJ ME
Endereço: RUA JOAO TOZlNI.SN O - CORUPA-SC - CEP:
69278-000 Cedente: COOPEC CREDMUTPROF�SAUDE,PEQ
EMP,MlCR Sacador: CALCADOS VICENZA lJDA Espécie: DMI - N°
TINlo: 01352102 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.445,00 -

Data para pagamento: 20/12/2013- Valor total a pagar R$1.577,58
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.445,00 - Juros: R$ 3,85
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
37,80 - Diligência: R$ 55,76 �

Apontamento: 267979/2013 Sacado: SACRAMENTUM PUB lJDA
ME Endereço: RUA JOSEF FON1l\NA41 - CENTRO - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP 89251-710 Cedente:TAFATACADO DEAIlMENlDS
E BEBIDAS lJDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Título: 0069593001
-, Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 938,32 - Data para pagamen
to: 20/12/2013-Valor total a pagarR$1.012,08 Descrição dos valores:
ValorM título: R$ 938,32 - Juros: R$ 3,12 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 268183/2013 Sacado: SONlAMODAS lJDA Endere
ço: RUAROBERTO SPENGLER 630 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-
2BOCedente: LESAMISCONFECCOES ECOMERCIO lJDA Sacador.
- Espécie: DMI - N° TItulo: 000844B1/B - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$1.037,O<1 - Data para pagamento: 20112/2013-Valor total a
pagar R$1.104,97 Desctição dos valores: Valor do título; R$ 1.037,00
-Juros: R$ 2,41 Emolumentos: R$12,25, - Publicação edital R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 268080/2013 Sacado: STYLUS COM DE ROUPAS E
ACESSORIOS [J' Endereço: R PAS'IüR ALBERT SUlNEII)ER 727
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89260-300 Cedenté: ROBE BBU.E
CONFECCOES ÚDA EPP Saêadon

, Espécie: DMI - N' TItulo:
1510.3/02 - Motivo: falfa de pagamentoValor: R$ 794,93 - Data para
pagamento: 20112/2013- Valor total a pagar R$8BI,47 Desctição dos
valores: Valor do título: R$ 794,93 - Juros: R$ 3,97 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado'no
jornal "OCorreio do Puvo", na data de 17112/2013. Jaraguá do Sul
(SC), 17 de dezembro de 2013.

ManoelGustavo GriesbacbTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 27

Publicações no Jorna/ O Correio do Povo - 03, 17 e 18 de
Dezembro de 2013

EDITAL
DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua
Bocaiúva, nO 2245, centro, Florianópolis, CEPo 88.015-530 - fone
(48) 3224-1521/ (48) 9135-7414 FAZ. SABER QUE, devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário designado pelo credor exeqüen
te Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, VENDÊRÁ, na forma da
Lei (Decreto-Lei nO 70, de 21.11.66, e regulamentação complemen
tar), em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, que será realizado no dia
18/12/2013 às 13:00 hrs, em frente ao Fórum da Cidade de Jara
guá do Sul,SC, o imóvel adiante descrito, a partir do lanço mí
nimo indicado, para pagamento de dívida hipotecária em favor da
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Lote de terreno com área de 559,77m2"contendo uma casa resi
dencial em alvenaria com 1 08,37m2, situada à Rua João Wiest Ju
nior, 1889, Estrada Nova, Jaraguá do Sul,SC, conforme descrito na
matrícula nO 25.937, do Registro deImóveis de Jaraguá do Sul,SC,
financiado a JURANDIR ROSSI VIEIRA, brasileiro, eletricitário, C.1.
nO 1/R-1.259.582-SSP/SC, CPF n", 432.762.709-78 e sua esposa
ROSANGELA KATIA MARTINS VIEIRA, brasileira, telefonista, C.1.
nO 1.374.451-SSPSC, CPF nO 459.626.269-15, casados pelo regime
de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Jaraguá
do Sul,SC, Solicitação de Execução de Dívida SED nO 0039/2013-
O lanço mínimo para venda será R$ 215.904,72, mais atualização
monetária até o dia deste Primeiro Público Leilão.
- Ficam desce já notificados do presente leilão os mutuários acima

.

indicados, bem como seus cônjuges, caso não sejam localizados.
- A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista,
podendo o arrematante pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por
cento) do preço da ·arrematação, além da comissão correSpondente
ao leiloeiro, e osaldo restante no prazo impreterível de 8 (oito) dias;
ou utilizar-se de financiamento da CAIXA (mediante apresentação
da Carta de Crédito) e/ou u.tilização de recursos do FGTS (mediante

. apresentação da Carta de Habilitação).
- Para tanto, os pretendentes-deverão se dirigir antecipadamente
a qualquer agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para
a obtenção de maiores informaçôes a respeito da CARTA DE
CRÉDITO e/ou DE HABILITAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DE FGTS.
" O lance mínimo para a venda será o correspondente ao saldo
devedor e acessórios, ou avaliação, estando, porém, sujeitos a

atualização até 24 horas antes da realização da praça.
- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da propriedade
do imóvel, como por exemplo, IPTUfTLP, condomínios, dentre ou
tras existentes no município, que estejam em atraso, são de respon
sabilidades do arrematante.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação
de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou

cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de 6ens, ofertando lances no 1° e 2° leilões das
execuções extrajudiciais!
- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o

responsável pelas providências de desocupação dó mesmo..

- O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada. pela.,
Lei Federal nO 7433/8.5- e na forma do_:C,ódigo de Normas 'da
Corregedoria de Justiça de SC,

_

.
.

-:
-

- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado à fornecer aos
.

interessados intormações pormenorizadas sobre o imóvel, objeto
deste Edital de Primeiro Público Leilão e de Notificação.

de Florianópolis para Jaraçuá do Sul, 3 de dezembro de 2013.
CÉLIO DE SOUZA

Leiloeiro Público Oficial/SC - Matrícula AARC/02

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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é cancelada
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CARTA CONVITE'
Não houve interesse
das empresas' e
recurso de R$ 7.0 mil
será devolvido ao

governo do Estado

Débora Remor

Nenhuma das cinco empre
sas convidadas quispartici

par da licitação para construção
do Canil da Polícia Militar em
Jaraguá do Sul, marcada para
acontecer na tarde de ontem.

Com a falta de interessados, os
R$ 70 mil garantidos pela Se
cretaria de Desenvolvimento
Regional (SDR) devem retomar
aos cofres da Secretaria de Esta-

do da Segurança Pública (SSP).
Realizada na modalidade

carta convite, a licitação foi can
celada por ausência de partici-'
pantes. A SDR informou que
no ano que vem deve' solicitar
a verba novamente para que a

melhoria seja concretizada. A
Polícia Militar lamentou a não

realização da escolha da empre
sa e a perda dos recursos, mas
vai tentar garantir a verba.

O projeto prevê acomoda
ção para quatro cães, sala de
adestramento e depósito de
materiais, em 126 metros qua
drados construídos. Atualmen
te, dois pastores belga malinoi
se são utilizados pela Polícia

.
Militar em Jaraguá do Sul e

ocupamum canil improvisado,
nos fundos do quartel.

Compá
nio assalta padaria

Uma família se prepa
rava para abrir a padaria
quando foi surpreendida
por três homens armados,
por volta das 4h de ontem,
na Rua Francisco Mess,
em Corupá. A proprietá
ria do estabelecimento, de

45 anos, contou que o trio

ameaçou os familiares e

levou o dinheiro que esta
va no caixa. A vítima não
soube informar a quantia
roubada. A PM foi aciona
da, mas os assaltantes con
seguiram fugir.'

Porte ilegal
Presos homens que atiraram

Acusado de porte ilegal
de arma, um homem de 32
anos foi preso na noite de
domingo, no Bairro Nova

Esperança, em Guarami
rim. Vizinhos chamaram
a Polícia Militar depois de
ouvir disparos de revól
ver, por volta das 2lh30.
Ao chegar à residência do
suspeito, a PM encontrou

14 cápsulas de calibre 38
deflagradas no pátio e tam
bém dentro da casa, que
estava com a porta aberta.
O acusado dormia em um

dos quartos, com o revólver
'nas mãos, e foi levado para
a delegacia e depois para o

Presídio 'Regional.
,Na noite de 'Sábado, um

taxista também foi preso
pela PM depois de dispa
rar contra um pedestre
que passeava com cães de

grande porte, na Rua Do

mingos da Nova, no MQITO
da Boa Vista, em Jaraguá
do Sul. Além do disparo,
o motorista fez o teste do
bafômetro que confirmou a

embriaguez.

ESTRUTURA Construtoras não se apresentaram parà abertura das propostas. Canil da PM é improvisado

'�-�
_.....,�

Ciclistas se ferem em colisão
Dois ciclistas se feriram

em acidentes com carros

na tarde de ontem, em Ja

raguá do Sul. A primeira
ocorrência foi registrada
às 16h30, na Rua Bertha
Weege, na Rio da Luz. O

ciclista, de 58 anos, foi so
corrido com ferimentos na

cabeça, braços e pernas e

encaminhado ao Hospital
São José.

Outro ciclista, um rapaz
de 22 anos, sofreu ferimen
tos nosbraços e pernas após
ser atropelado por um carro

na Rua José Theodoro Ri

beiro, por volta das 17h30.
Ele fdi atendido pelos Bom
beirosVoluntários.

MUNicíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato do Contrato nO. OS/2013 - FIA

Processo de licitação n°. 05/2013 - FIA-
Modalidade Tomada de Preço nO. 05/2013 - FIA

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscritq no CNPJ sob o

nO. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo
Branco, nO. 3201, no Municipio de Schroeder/SC.
Contratada: GUILHERME COSTA COELHO, inscrito no CPF sob o nO.
065.469.019-78 e portador da Carteira de Identidade nO, 4.241.882-SSP
SC, residente e domiciliado na Rua Prof. Antonio Estanislau Ayroso, nO
334, Nova Brasília, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata
rina, CEP: 89252-270.
Objeto: contratação de profissional Instrutor de Skate para atender ao
Projeto Oficina de Skate 2014 do CRAS - Centro de Referência de As
sistência Social do Sefor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e
Assistência Social do Municipio de Schroeder/Sõ.
Valor do contrato: Sendo 880 horas no valor de R$ 22,50 á hora, totali
zando o valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais),
Data da Assinatura: 16/12/2013 - Vigência: 01/01/2014 até 31/12/2014

Osvaldo Jurck- Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO LlCITACÃO

MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N°. OS/2013-FIA

O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que'
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal
nO. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Frente ao parecer con
clusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR
E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da
Tomada de Preços nO. OS/2013-FIA, Processo de llcítação n'',
05/2013-FIA, adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da
licitação por ter apresentado o menor preço item, determinando
que seja dada ciência aos participantes:

,

Obíeto: contratação de profissional Instrutor de Skate para atender
ao Projeto Oficina de Skate 2014 do CRAS - Centro de Referência
de Assistência Social do Setor de Assistência Social da Secretaria
de Saúde e Assistência Social do Municipio de Schroeder/SC.
Vencedor: GUILHERME COSTA COELHO, inscrito no CPF sob o

nO, 065.469.019-78.
Valor da proposta vencedora: Serido 880 horas no valor de R$
22,50 à hora, totalizando o valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e
oitocentos reais),
Schroeder, 16 de dezembro de 2013.

Osvaldo Jurck- Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�'::> Jaraguá Breakers - Campeão Brasileiro Invicto- 2013
Este pôster representa uma singela homenagem do O Correio do Povo' a este time de guerreiros.

BREAKERS
FOOTBALLTE:AM

MEGAEMP,REENO,IMENHDS,.COM
Rua Guilherme Oancker, 161 • Sala 3

Centro • Jarqguá do Sul
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Celso Machado
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.111\1..... ;> 47 2106-19061 celsomachado@ocorreiodopovo.com.br

o trem no Vale do Itapocu
Se hoje a ferrovia explorada pela

'América latina Logística não tem
mais qualquer importância para a

economia regional- exceto o porto de
São Francisco do Sul- foi, por outro
lado, fundamental pára o desenvol
vimento do Vale do Itapocu a partir
de 1906 com investimentos feitos

.

pela Estrada de Ferro São Paulo-Rio
Grande. O pesquisadorEmílio da Sil
va em artigo intitulado "Jaraguá faz
época", descreve a chegada do trem
no Distrito de Jaraguá no dia 23 de

junho de 1907. A locomotiva "Lauro
Müller" tinha por objetivo testar o

peso sobre .uma ponte de madeira.
A estação de Jaraguá foi inaugura
da em 1910. Em 1943, ganhou um

prédio maior e mais moderno (na
foto abaixo). O prédio mais antigo,

no entanto, está de pé até hoje é foi
restaurado em 2008. Em 1914 já
era explorado o tráfego, Normas de

cargas e passageiros, sendo a linha
servida por u locomotivas, num to

tal de 612 vagões (48 depassageiros,
2 dos correios, 50 para animais, ·214
vagões fechados para mercadorias,
50 vagões abertos paramercadorias,
248 vagões de plataforma). A par
tir de fevereiro de 1944 até o início
de 1991, quando a ferrovia parou, a
"Lítorina" (uma automotriz) fazia o

percurso diariamente, em diversos

horários, entre Corupá e São Fran

cisco do Sul.
Até a década de 60 era escoada a

produção pela ferrovia, que muitas
vezes não conseguia atender a de
manda. Produtos perecíveis, como

a banana, chegavam a apodrecer
nos armazéns. Passageiros usavam

o trem para viageris entre Jaraguá e
.

os grandes centros, como Curitiba,
São Paulo, Rio de Janeiro. E, como
muitos vinham a Jaraguá de passa
gem para outros municípios, per
noitavam por aqui em vários hotéis
construídos em função da ferrovia.

Um projeto para retirar a li
nha férrea da área urbana de

Jaraguá do Sul, o chamado con

torno ferroviário, desviando para
Schroeder e retomando o trajeto
atual em Nereu Ramos, está no

Ministério dos Transportes há
mais de dez anos. E, até hoje, pas- .

sa .por estudos no Departamento
Nacional de Infraestrutura eTrans
porte. (DNIT).

"
É o desejo de uma

região que se vê órfã

Paulo Mattos,
em abril de 2002, quando presidente da

Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, em
documento entregue ao candidato a presidente da

República, José Serra (PSOB), sobre a urgência
. de duplicação
da BR-280.

• Dia do pastor presbiteriano.
• Dia de São Lázaro de Betânia.

• Em 1905, nasce em PortoAlegre o

escritor ÉricoVeríssimo, autor demais
de 30 livros. "Ninguém é o que parece,

DEZEi'lliBRO nem Deus", escreveuVeríssimo.
• Em 2011, aos 78 anos, morre Joãozinho

'ÍI' 11> '"
. Trinta, um dosmais consagrados
carnavalescos brasileiros. É dele a frase

"Quem gosta demiséria é intelectual,
pobre gosta de luxo", sobre as fantasias
das escolas de samba do
Rio de Janeiro.

Amulherentra na cozinha e encontra omarido

atarefado com um mata-moscas.
- O que você estàfazendo? - pergunta
ela.

.

- Estou caçando moscas.
- Ejámatou alguma? - Sim!3machos

e2fêmeas.
Intrigada, ela pergunta: - Como éque

você consegue distinguir o sexo?
- Fácil!3 estavam nagarrafa da cerveja

e2 no telefone.

+. + OCP HISTÓRIAS • ••.

Apreensão de animais
Diz o Código de Posturas de Jaraguá do Sul em seu

artigo :!.8� "Todo animal que for encontrado errante
nas vias e logradouros públicos será apreendido e re

colhido ao depósito municipal, só podendo ser retirado
mediante o pagamento de multa e taxa de manutenção
respectiva. Se o animal apreendido for bovino, caprino,
suíno ou ave, será remetido a uma instituição decari
dade para o consumo dos assistidos caso não seja reti
rado dentro de três dias. Tratando-se de animal cani
no, será vendido em hasta pública ou sacrificado, caso
não seja retirado em.prazo de três dias. Na prática, pelo
que se sabe, isso nunca aconteceu. O Código está em Vi
gor desde 1988. É a Lein? 1,1.82 aprovadapela Câmara
de Vereadores e sancionadá pelo então prefeito Durval

-

. Vasel. A lei leva, ainda, a assinatura do secretário de
, Administração e Finanças da época, Ivo Konell.
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Saveiro
A partir de
R$34.940

IsôNUS

R$ 6.000,00..:1

. "

www.vw.com.brPromoçãoválidaaté 18/12/2013 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso.Novo Golfa partir de R$ 67,990,00. Fax 1.04 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 34.990,00. Entrada

50%, saldo em 24)(, juros O.O%.VQyage 1.0 Completo trend 2014 à vista a partir de R$ 35.990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.49%. Gol G4 1.02 Portas 2014, à vista a partir de R$ 22.590,00. Entrada 50%.

saldo, em 24)(, juros O.99%.Novo Gol Completo 1.04 Portas 2014, pacote urban e sound à vista a partir de RS 35.590,00. Jetta 2013 Comfortline Automático à vista a partir de R$ 69.990,00. Entrada 50%, saldo

em 24x, juros 0.49%Amarok highlinerrrend à vista a partir de RS 130.990,00. Entrada 50%, saldo em 24)(. juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 34.940,00 Entrada 50%, saldo em 24x juros

0-49%. CET máxime para esta operação: 15,05% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do

CET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionâria Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à

contratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e

transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000km). É necessário. para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção.
Ouvídoria: 0800 701 2834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

Caraguá "Auto Elite
A escolha perfeito

TECNOlOGIA.A1fMÃ GnJpo Auto Elite 40 anos de aedibilidade. _autoelite.com_br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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