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que não pode.
Noite de
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prermaçao
Entrega do Grammy consagra

, Adele, 23 anos, corria a nova diva
da música. Ela levou seis dos

principais prêmios. A banda
Foo Fighters levou cinco

na categoria rock.

Lei eleitoral lista situações não
permitidas a administradores

públicos que pretendem
concorrer em 2012.

Página4

'l). RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

MORTE DE ADOLESCENTE
EDUARDO MONTECINO

I

AFOGAMENTO
»

O corpo de caroIineMartendaI, 14 anos, foi resgatado pelos bombeiros próximo à Ponte do PortaL Página 23

Irregularidades namerenda
escolarsão investigadas
ACONTECEU ONTEM, A PRIMEIRA AUDIÊNCIA DO PROCESSO

que apura irregularidades no contrato de licitação para
terceirização damerenda na Rede Municipal, firmado em

2005, no governo de Moacir Bertoldi. Empresa vencedora
da licitação é investigada em outros Estados. Página 5

Montadora alemãpoderá
instalarfábrica em jaraquá
INFORMAÇÃO FOI DIVULGADA NO SITE DA REVISTA ISTO É
Dinheiro e diz.que a notícia deve ser confirmada ainda
este mês pelo presidente da BMW no país, Henning
Dornbusch.A fábrica será totalmente automatizada, com
um investimento médio de R$ 700milhões.Página 17

ush!
Toda sexta-feira encartada aqui no oCP

Políciaacaba
com pontn
de tráfico
A PM DESCOBRIU UM

esquema de "Disque
Droga' em Iaragua. Foram

•

apreendidas 90.gramas de
cocaína e mais de 2 mil

pedras de crack, no bairro
TifaMartins. Página 23

Feijão preto
'

aumenta 28 oz,

emum ano

PESQUIS DO PROCON DE

Jaraguá do Sulmostra que
oito dos 13 itens da cesta
básica estão mais caros

que em2011. O desta

que é o feijão preto, que
.

passou de R$ 1,87 o quilo
para R$ 2,38. Página 17

OS ELOS DA VIDA

Sempre haverá um
elo na nossa vida. um
elo de qualquer tipo.

LUIZ CARLOS PRATES
Página 3
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I ÍNDICE

N SELIC 10,5%

D TR 0,010%

I CUB 1.133,85

C BOVESPA . ""2,65%

A POUPANÇA 0,5823

D CÂMBIO COMPRA
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7145
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6400
E EURO (EM R$) 2,2636
S LIBRA (EM R$) 2,7053

�

PERÍODO
18.JANEIRO.20 12
13.FEVEREIRO.20 12

FEVEREIRO.2012

13.FEVEREIRO.2012

I3.FEVEREIRO.2012

.VENDA VAR.

1,7150 "·0,67%

1,7800 ,. 0%

2,2654 iJ ·0,04%
2,7074 "·0,05%

Lourival Karsten . Ikarsten@netuno.com.br

Emprego na Espanha
Ao longo dos anos; os países europeus, assim como o Brasil, foram
construindo uma ampla rede de proteção social e incorporando uma
série de garantias de emprego. Em alguns países, é praticamente
impossível demitir alguém. Claro que isto tem um custo para o Estado

mas, principalmente, para a economia como um todo. Quanto mais
pesada for a carga representada pelo empregado, mais incentivos
as empresas tem para levar a produção para o exterior emanter no
país apenas um númeromínimo de trabalhadores. Isto provoca
naturalmente o aumento no desemprego, especialmente entre os

mais jovens,mesmo com uma taxa de crescimento da população
muito baixa. A Espanha, depois de ver o desemprego chegar. a 22,85%
da população economicamente ativa, começa a reformar a legislação
trabalhista. A questão é ter algum emprego ou não ter emprego
nenhum. Isto implica em uma possibilidade de mais liberdade de

negociação entre empresas e trabalhadores. .

•

Este mercado jd representa
5% do total de vendas de

cerveja no país, de acordo
com o Sindicato Nacional da
Indústria da Cerveja.
Algumas cervejarias tentaram
um truque posicionando
marcas "comuns" como sendo
premium em uma €Iara
tentativa de apenas obter

preços maiores, mas isto não

foi aceito pela
mercado, o que mostra que os

'

consumidores estão realmente
adotando estes produtos por
uma questão de sabor.
A julgarpela variedade de

cervejas importadas e mesmo

nacionais de produção
limitada que estão chegando,
este mercado logo vai ficar
saturado.

flBrasil é o quarto maiol;
Vconsumidor de cerveja,
atrás de China, Estados Unidos
eAlemanha, e o mercado nos

últimos anos está passando por
Uma mudança signifioativa.
Umaparcela dos consumidores
está buscando sofisticação
e para tanto está aderindo
a marcas diferenciadas que,
evidentemente, são mais caras.

Redecard
o anúncio de que
o controlador da
administradora de
cartões - Itaú Unibanco
- planeja realizar
uma oferta pública de

aquisição de ações que
visa fechar o capital
damesma, provocou
uma imediata reação
do mercado com forte

valorização de suas

ações.

Importações
chinesas

Lucro da
PetrobrásEsquadrias Bento

Comemora hoje 23 anos atuando no mercado de esquadrias de alumínio.
Atuação que rendeu uma posição forte no mercado regional.

Amarrada pela série de normas
a que estão sujeitas as empresas
estatais e à interferência direta
do governo sobre o seu negócio,
a Petrobrás não consegue
produzir um lucro razoável e
nem realizar seus planos de
investimentos. O lucro de 2011,
de 33,313bilhões de reais,
é apenas o quarto maior da
estatal e ficoumuito abaixo
das expectativas do mercado.
Considerando que não existe
uma perspectiva demudança no
curto prazo, omercado reagiu
derrubando a cotação das ações.
Prejuízo principalmente para o
país, pois assim ela terá ainda
mais dificuldade para buscar

capital no mercado. .

No mês de janeiro, as
importações da China
simplesmente desabaram
15,3% em relação a igual
mês do ano anterior.
Embora janeiro seja um
mês demenor atividade
econômica devido à

comemoração do ano novo
chinês, a queda foimuito
acentuada, levantando o

temor de uma forte queda
na demanda, A exportação
também caiu, mas muito
menos, e assim o superávit
comercial ficou em US$
27,3 bilhões, A China está

simplesmente "aspirando"
um volume enorme de
recursos.

-

,-�,�""Zti:,-;; .Jff'!JJ!ll!>",,"IiJIJ:i!iIIi1;!m;':'],._1!iiit=1 ,:-.

Lean ollice Eleito graça
Apesar de-todos os
problemas gerados pelas
indefinições na Europa, o
mercado acionário mostra
uma recuperação e um

dos principais fatores é o
.

maior otimismo em relação
à Petrobrás. O mercado
avalia que está no fim o

longo período em que o
lucro não foipriorizado na
estatal com a nomeação
de Graça Foster, Claro que
para isto terão de acontecer
uma série de eventos
não muito prováveis,
pois o governo continua
precisando damanutenção
de pr-eços mais baixos
dos combustíveis para
conter a inflação.

Diversas empresas e instituições
estão descobrindo como reduzir
o tempo gasto em atividades

administrativas, aumentar a
qualidade do trabalho re.alizado e

diminuir custos. A consultoria em
Lean Office realizada pelo Senai de
Santa Catarina está levando pafa os

escritórios princípios que vieram
do leanmanufacturing (produção
enxuta) e que na última década

toram devidamente adaptados ao
.

ambiente corporativo. Entre alguns
clientes já atendidos pela consultada
estão a JRAdemver(Mormaii), Olsen
e as Federações das Indústrias de
Santa Catarina (Fiesc) e de Goiás
(Pieg), Na Fieg, um exemplo-é
o processo de manutenção de

computadores, cujo prazo foi
reduzido pela metade.

.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO W 04631

l° .74.014 600.000,00
2° 46,586 12.000,00
3° 48.446 9.000,00
4° 68.344 7.410,00
5° 67.476 6,000,00

QUINA
SORTEIO W 2822

15 - 25 - 39 - 41 - 74

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 713

02 - 03 - 04 - 05 - 06
11 - 13 - 14 - 15 - 19
21 - 22 - 23 - 24 - 25

MEGASENA
SORTEIO W 1362

02 - 12 - 19 - 22 - 36 - 58
SERViÇO AUT9NOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 22/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇÓS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO
DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSiÇÃO FINAL DE
RESíDUOS E DESTINAÇÃO DE LODO CLASSE I
RETIRADA DO EDITAL A partir do dia 14/2/2012 das Bh às 11 h30 e das 13h
às 16h
DATA DA ABERTURA: 2/3/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguà do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-

9100.

LOTOMANIA
SORTEIO W1218
02 - 04 - 05 - 16 - 18
30 - 36 - 47 - 57 - 58
60 - 67 - 69 - 72 - 73
81 -; 86 - 88 - 95 - 97

DUPLASENA
SORTEIO W 1045
Primeiro sorteio

01 - 08 - 13 - 19 - 38 - 47

Segundo sorteio

07 - 21 - 28 - 40 - 45 - 49
Isair Moser

Diretor Presidente

-
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OS ELOS DA VIDA
T i, dia destes, um livro muito interes

Lante, cujo título é Os Nove Segredos
dos Ricos e Famosos. Trata basicamente
de processos visíveis é invisíveis que levam

pessoas ao sucesso. Éum livro sobre avida de
celebridades artísticas muito conhecidas.

O que os autores do livro deixam claro
é que na vida de todos nós, alguém, conhe
cido ou desconhecido, tomou-se o elo que
nos vincula ao sucesso, seja ele do tipo que
for. Esse elo, não raro, passa despercebido
dos próprios agentes do sucesso alheio.

O exemplo mais comum é o de um

cantor de botequim que morreria cantor

de botequim não fosse um dia ter sido

SERÁ?
Há quemgaranta que o que épara ser, será.

Bom, se o que é para ser, será, então há desti:
no... Não creio em destino, mas creio que o que
tem que ser, será. Incoerência? Claro que sim,
mas o que seria da vida sem que pudéssemos
ser incoerentes?Nossos credos incoerentes dão
nos vida, vida em forma de esperança. Sem a

esperànça de que vale ler estas linhas... ?

ouvido por alguém que ficara muito bem

impressionado com a sua voz, com o seu

canto. Essa pessoa faz a ponte entre o can
tor anônimo e a grande plateia futura. Mas
nem sempre é assim, às vezes os elos não
se conhecem, nunca se virão a conhecer.

Bom, já fui longe, agora conto da ra

zão desta conversa. Conheci um jorna
lista que tinha uma namorada e que não

a queria mais. O sujeito era tímido, tinha
dificuldades para terminar o namoro, es
sas coisas. Decidiu então simplesmente
desaparecer da vida da garota, sumir. As
sim pensou, assim tentou fazer.

Nesse momento, deu-se conta de que

VIDA

tinha alguns livros da namorada em casa e

precisava devolvê-los antes de sumir sem
dizer nada. Decidiu levar os livros, entregá
los e aí sim sumir. O tal sujeito foi então à
casa da namorada devolver os livros e en

curtar o caminho para acabar com a rela

ção. Só que, aquela noite, quando ele a foi
visitar, ela estava encantadora, agradável
como nunca. Tomaram café, conversaram,
beijaram-se e ele desistiu de tudo, estão
casados até hoje, quase 50 anos. O elo in
visível? Os livros, Sem eles tudo teria termi
nado. Sempre haverá um elo na nossa vida,
um elo de qualquer tipo. Se não houver o
elo, eramesmo para não haver um elo ...

Você conta a uma amiga sobre um péssimo mo

mento por que está passando, uma barra pesada da
sua vida.A amiga escuta e diz: - Que horror, que coisa
horrível! E não diz mais nada, dali a segundos a sua
amigajá está pensando nela mesma e nem aí para
o seu problema. Você sabe disso, mesmo assim vive

preocupada com o que os outros pensam de você. Não

pensam nada; pense você, liberte-se, sacuda-se, viva.

INVEJA
Os outros só pensam um pou

quinho mais em nós quando nos

invejam. A inveja lhes seca os

ossos. E como é que nós sabemos
disso? Por nós mesmos, pela in

veja que sentimos de tanta gente,
gente, é claro, muito por perto. Os
de longe não nos dão inveja...

PONTO DE VISTA

I)IREITO, LIBERDADE
E DEMOCRACIAVICTOR DANICH.

SOCIÓLOGO

I\. filosofia do individualismo
rlliberal fundamentou seu

pensamento político nos direi
tos dimensionados pela con

cepção clássica - conquistados
no século XVIII - que corres

pondem aos direitos indivi
duais de liberdade, igualdade,
propriedade, direito à vida, se

gurança e outros. A cidadania

seria, conforme tal pensamento,
o conjunto destes direitos, civis
e políticos, e exigiriam para sua

plena realização, a existência de
um Estado mínimo. A democra
cia censitária é um claro exem

plo doutrinário dos interesses
de classe. O escritor francês

- Benjamin Constant assegurava
em 1815 que unicamente o la

zer, assegurado pela proprieda
de, permitia adquirir sabedoria,
dizendo que "somente a pro
priedade toma os homens capa
zes do exercício político". O que
esconde semelhante conclusão?

A classe trabalhadora pode

FALE CONOSCO

morrer pela pátria, mas não pode
oferecer seus homens paraa repre
sentação política que, para Cons
tant, deveria estar assentada no

critério antidemocrático da com

petência, e não da consciência ou

da dignidade. Tal conceituação
terminou ajudando a consolidar
na base intelectual das classes
mais privilegiadas a velha fór
mula de Adam Smith, na qual a
natureza egoísta, competitiva e

agressiva do ser humano era um

dos pressupostos sociais mais
efetivos para o bem-estar da so

ciedade. Esse valor supremo é en
tendido pelo liberalismo como a

forma do indivíduo fazer o que se

deseja, incluindo o direito à pro
priedade privada come condição
básica dessa liberdade. E não é

apenas um princípio entre ou

tros, é a formulação contemporâ
nea mais acabada do liberalismo

representada pela Escola de Chi

cago, com sua crença mítica no

mercado como única solução para

o problema da produção e a distri

buição de riquezas. Em contrapar
tida, e filósofo mexicano Sánchez

Vásquez expressa claramente que
os princípios básicos do libera
lismo são incompatíveis com a

igualdade e a justiça social. Nesse
caso, o liberalismo encontra-se

vinculado a dois parâmetros .so
ciais - o político e o econômico
- como forma de consolidar sua
vertente ideológica. No político,
1) a limitação do poder estatal
como garantia da liberdade do

indivíduo, 2) a submissão de go
vernantes e governados à lei, 3)
a democracia representativa, 4) a

divisão de poderes, 5) alternância
ou sucessão regulado do poder. No
econômico, o princípio básico do

.

liberalismo é o da liberdade em

presarial, comercial ou a aquisição
depropriedade.

Em tese, tal configuração
estaria assegurando a liberdade
do indivíduo num modelo de

produção capitalista. No éntan-

to, para aqueles que nada pos
suem, que se encontram distan
tes da atividade econômica da
sociedade e apenas sobrevivem,
a liberdade se detêm nas portas
da exclusão social, do estômago
e da infelicidade da pobreza. O
mundo dos "incluídos globais"
da sociedade capitalista encon

tra-se tão manipulado por obra
da conscientização coloniza

dora, que transforma a ideia de
liberdade numa retórica inútil.
Tal ideologia está definitiva
mente presa ao mito grego do
12° Canto da Odisseia, no qual
Ulisses tapa os ouvidos dos re

madores para continuarem na

rota sem correr o risco de serem
seduzidos pelas sereias, en

quanto ele pode se deliciar do
canto amarrado ao mastro do
navio. Estar preso é insuportá
vel. Mas o martírio não é sufi
ciente para abandonar o prazer
de usufruir das riquezas social
mente produzidas pelos outros.

EDITORIAL

TRANSPORTE
COLETIVO
QUALIDADE
Quandopensamos em
transporte coletivo de
qualidade e com tarifa justa,
em termos deBrasil, logo nos
vemàmente exemplos bem
sucedidos deplanejamento
urbano no setor, como ocorre
em Curitiba ePortoAlegre.
Isso sem nos atermos a esse ou

aquelepartidopolítico, mas a
projetos executados a longo
prazo, com embasamentos
técnicos que identifiquem
as reais necessidades da

população que utiliza o

ônibuspara se locomover,
da casa para o trabalho
e/ou estudo.

Nomeio de
.f

tudo isso está
a população,
que continua
insatisfeita..

o tema ébastantepolêmico
noValedo Itapocu.Basta
lembrardos embates que volta
emeiaenvolvem oExecutivo
e oLegislativo deJaraguá
doSul; sobreaumento das
tarifas e os investimentos
previstospara seremfeitos
pela empresa concessionária -

aViação Canarinho.
Nomeio de tudo 'tsso está a
população, que continua
reclamando da insuficiência
de horários quesupram as

necessidades dos usuários,
superlotação nos horários
depico efrota insuficiente
paraatenderagrande
.demanda e com tempo de
vida útilsuperiora cinco anos,
principalmentenos bairros
maisdistantes.
EmGuaramirim eSchroeder,
o impasse estáporconta
das novas licitações.Em
Guaramirim, a previsão é
quesaia emmarço, e em

Sc;hroer}er, uma nova Zicitaçã',J
estáêTn elaboração,para
lançamento atéjunho.

Em todos os casos, o que se
espera équeosusuários

passem a teratendimento

adequado, commelhorias .

efetivas no setor.

!
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REGRAS

O que OS prefeitos
,_"

NAO PODEM fazer
Lei eleitoral lista oito situações não
permitidas a administradores públicos
que pretendem concorrer em 2012

JARAGUÁ DO SUL

, LORENA TRINDADE

Há inúmeras regras do que
deve ou não fazer um can

didato a prefeito. Mas, há ain

da mais normas para aqueles
que buscam a reeleição, ou seja,
quem já está no cargo. Algumas
práticas comuns em outros anos

ficam proibidas pela Lei das Elei-

ções (Lei nv 9.504, de 30 de se

tembro de 1997) em ano eleito
ral. Oito situações ficam vedadas

aos agentes públicos em cam

panhas eleitorais (ver no quadro
publicado nesta página a lista

completa).
Já para este primeiro semes

tre o calendário eleitoral deter
mina datas e o que fica proibido
em 2012. Desde o dia Iode ja-

EDUARDO MONTECINO

Simone Ladeira alerta que as siglas têm até
10 ele julho para cIecidir sobI'e coligações

• ciéder ou usar, eln,fienefido de candidato, partido
político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização
de Convenção partidária.

• Usar materiais ou serviços, custeadospelos
governos ou Legislativos, que excedam as'

prerrogativas consignadas nos regimentos e normas

dos órgãos que integram.

• Ceder servidor público ou empregado da

administração direta ou indireta federal, estadual
oumunicipal do poder Executivo, ou usar de seus
serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o

horário de expediente normal, salvo se o servidor ou

empregado estiver licenciado.

• Fazer ou permitir uso promocional em favor
de candidato, partido político ou coligação, de

neiro, está impedida a distribui

ção gratuita de bens, valores ou,
benefícios por parte da adminis

tração pública, exceto nos casos

de calamidade pública. Também,
desde o primeiro dia do ano, as

pesquisas eleitorais das respec
tivas candidaturas devem ser

registradas na Justiça Eleitoral

competente, conforme as infor

mações previstas em lei.
Dia 5 de julho é o prazo para

que os partidos apresentem seus

candidatos. Após esta data, con
forme informou Simone Ladeira,
chefe do Cartório Eleitoral daZona
87° de Iaraguá do Sul, as siglas têm,
até IOde julho para decidir, em
suas convenções, as coligações e

registro de candidatura caso os

partidos não tenham realizádo.
No entanto, é antes do mês

sete que os prefeitos candidatos
a reeleição precisam ficar aten
tos. A partir de 10 de abril fica
vedada aos agentes públicos a

revisão da remuneração dos ser

vidores públicos.
Para os eleitores, o dia 9 de

maio é o prazo limite para re

querer inscrição eleitoral ou

pedir transferência de domicí
lio. Eleitores com deficiência ou
mobilidade reduzida também
tem até a mesma data para so

licitar transferência para Seção
Eleitoral Especial.

o que ifi� proibido�
,

dístríbpiçãt; gratuita de bens e serviços de
caráter social custeados ou subvencionados

pelo poder público.

• Nomear, contratar, admitir, demitir sem justa causa,

suprimir ou readaptar vantagens ou por outros
meios dificultar ou impedir o exercício funcional.
E, ainda, remover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, nos três meses
que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena
de nulidade de pleno direito, ressalvados.

• Nos três meses que antecedem o pleito, não pode:
realizar transferênciavoluntária de recursos da
União aos Estados emunicípios, e dos Estados aos
municípios, ressalvados os recurs9s destinados a ._

cumprir obrigação formal preexistente para execução
de obra ou serviço em andamento e destinados a
atender situações de emergência e de calamidade
pública; autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, salvo em caso de grave e urgente

DÚVIDAS
Prefeitos interessados em tentar a

reeleição devem licaI' atentos à legislação
eleitoral e ao calendário do TSE

Dia 5 de julho é o prazo para que os

partidos apresentem seus candidatos.

necessidade púb1ica, âssírarecorrhecida pelaJustí
Eleitoral; fazerpronunciamento em cadeia de rádio
e televisão, fora do hofário eleitoral gratuito, salvo
quando, a critério daJustiçaEleitoral, tratar-se
de matéria urgente, relevante e característica
das funções de governo;

• Realizar, antes do prazo fixado no inciso anterior,
despesas com publicidade dos órgãos públicos
federais, estaduais oumunicipais, ou das

respectivas entidades da administração indireta,
que excedam a média dos gastos nos três últimos
anos que antecedem o pleito ou do último ano

imediatamente anterior à eleição.
"

• Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da
remuneração dos servidores públicos que exceda a
recomposição daperda de seu poder aquisitivo ao longo
do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido
no artigo 7° da lei e até a posse dos eleitos.

Fonte: http://www.tse.jus.br/
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Sindicato
qu�r aumento
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JUSTiÇA
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Justiça investiga o caso
Quatro testemunhas foram ouvidas na
tarde de ontem na primeira tomada de
depoimentos feita pela juíza federal
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

APrimeira audiência sobre o

caso da licitação da meren
da escolar na Rede Municipal de
Ensino de Iaraguã do Sul ocorreu

ontem, na sede da Justiça Federal
na cidade. Foram ouvidas qua
tro testemunhas de acusação:
Eliane Maria Maluta Roberti,
Denilson Sandro Henn, LuízAntô
nio Grubba e Ronaldo Raulino. A
audiência foi presidida pela juíza
federal substituta Rafaela Santos
Martins da Rosa e teve presença
de Cláudio Cristane, procura
dor do Ministério Público.

O próximo passo será a tomada
de depoimentos das testemunhas
de defesa. Três dos principais réus
do caso são o ex-prefeito Moacir

Bertoldi, a vice RosemeireVasel e o
ex-secretário de Educação, Anésio
Alexandre. O trio foi responsável
pela licitação e terceirização da
merenda escolar em 2005.

A primeira a testemunhar foi

Eliane, que em 2005, quando a SP

Alimentação venceu a licitação e

passou a explorar amerenda esco
lar em Iaraguá do Sul, trabalhava
como diretora administrativa da
SecretariaMunicipal de Educação.
No entanto, a funcionária pública

afirmou desconhecer como ocor

reu o processo de licitação..
O depoimento de Denilson,

que tinha um' cargo no gabine
te do ex-prefeito Moacir Bertol

di, seguiu no mesmo ritmo. Ele
também garantiu não conhecer
detalhes do processo, mas afir
mau que passou adiante alguns
documentos relacionados à lici

tação, vindos da administração
anterior, de Irineu Pasold.

A primeira testemunha a afir
mar que conhecia mais detalhes
sobre a licitação foi Luiz Antônio,
que foi secretário para assuntos

de gestão no governo Bertoldi, De
acordo com ele, muitas pessoas
dentro da administração muni

cipal eram contra a terceirização
da merenda escolar, incluindo
o próprio Moacir Bertoldi. Luiz
Antônio conta que o ex-prefeito
pediu licença do cargo. Assim, a
vice, RosemeireVasel, uma das rés
no caso, assinou os documentos e

deu abertura à licitação.

Próximo passo a
ser dado pela Justiça
Federal será ouvir
as testemunhas
de defesa e os

réus do caso.

EDUARDO MONTECINO

Ex-vereador presidiu CEI na

Câmara de Vereadores no iaúcio de 2008

Ronaldo Raulino relembra

principais irregularidades
o depoimento mais aguar

dado foi o do ex-vereador Ro
naldo Raulino, que comandou
a CEI que investigou o caso no

início de 2008. Entre as várias

acusações relembradas por
Raulino, está a de que a em-

presa SP Alimentação utiliza
va funcionários da Prefeitura,
além de operar sem alvará du
rante meio ano. "O assunto só
foi para votação na Câmara de
Vereadores depois que estava

tudo certo", lembra Raulino.

Relembre o caso

Em 2005, logo após a pos- uma CEI (Comissão Especial
se do prefeito Moacir Bertol-

.

de Inquérito) para investigar o
di, a Prefeitura de Iaraguá do assunto. O relatório final suge
Sul abriu processo licitatório ria a cassação de Moacir Ber

para terceirizar a merenda es- toldi, o que acabou não acon

colar na rede municipal. No tecendo. A/SP alimentação,
entanto, depois de denúncias, empresa vencedora da licita

algumas irregularidades fo- ção, é investigada em outros

ram levantadas em relação ao Estados, como Rio Grande do

processo.IQ:QJiI)lH$sd,1 fqi Iífu1tlftà" "SUI e Paraíba.

Após as reivindicações
de aumento de 13% no

salário e R$ 3 no auxílio

alimentação do Sindicato
dos Servidores Públicos

Municipais, a prefeita
Cecília Konell se reuniu
com os representantes da
entidade para apresentar
uma contraproposta. O
aumento no salário seria de
8% e o auxílio-alimentação
seria reajustado em R$ 2,
elevando o benefício de
R$ 14 para R$ 16 por dia.O
encontro aconteceu no dia
10 deste mês.
O presidente do sindicato,
Luiz Carlos de Souza
Ortiz Primo, afirmou que
a entidade vai convocar
uma âssembleia para

. tratar do assunto somente

após a prefeita Cecília
Konell apresentar o Plano
de Cargos e Salários. A

expectativa dos sindicalistas
é que o plano contemple as

reivindicações da categoria.
"Temos que ver se isso vai
beneficiar as categorias que
estão defasadas", diz Primo.
Enquanto o sindicato
reivindica, Cecília Konell
garante que os servidores
estão satisfeitos e sabem

que a Prefeitura está
fazendo o máximo que
pode. O Plano de Cargos e

Salários está quase pronto
e a prefeita acredita que _

irá agradar a categoria.
"Estamos contemplando
o que os funcionários

querem, se o sindicato
está no meio disso, tudo
bem", ressalta a prefeita.
Em relação aos 13% de
aumento, ela fala que a

Prefeitura está trabalhando
c

dentro do real. "Queria dar
13%, seria bom para todos,
mas não dá", diz.

j
{
f

I
Estamos

contemplando·
o que os

funcionários

querem, seo

sindicato está
no meio �isso,
tudo bem.

Cecília IloneII, pI'efeita
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Um cargo e cinco titulares
7\ Tovo secretário de Planejamento
1 V Urbano da Prefeitura de
Guaramitim, Argeu Alisson
Steckling (PPS) está à frente de
uma das pastas que mais trocou
de titular no governo de Nilson

Bylaardt (PMDB). Ele já é o quinto
indicado ao cargo.
Nos primeiros seis meses da
administração do peemedebista, a
pasta ficou sob o comando de Ivaldo

Kuczkouiski. Naquele ano, Bylaardt
teve o mandato cassado e ficou/
afastado do Paço por seis meses.

Quando reassumiu a Prefeitura,
após a cassação do mandato ser

cancelada em fevereiro de 2010,
Bylaardt indicou para a secretaria

.

de Planejamento UrbanoAdroaldo
Ossouiski - que faleceu em

novembro do mesmo ano.

Devido à fatalidade, Leandro

Rech foi nomeado novo titular da

secretaria, na qual já trabalhava
como engenheiro. Dois meses

depois, em janeiro de 2011, outra

mudança. Em um conjunto de
novas nomeações, Bylaardt escolheu
MoacirJoséMafra para assumir a
pasta, cuja gestão teve fim em janeiro
de 2012. Agora a responsabilidade é

.

de Steckling, que antes atendia como
diretor da secretaria.

Demorou Sem levantamento
O novo secretário de Planejamento Urbano da Prefeitura
de Guaramirim, Argeu Alisson Steckling (PPS), afirma
que são frequentes as denúncias de loteamentos e

construções irregulares no município. Em consequência
da falta de projetos, problemas ambientais e desastres
naturais colocam a população em situação de risco. Hoje,
não há um levantamento dos casos sem regulamentação.

Nesse troca-troca de secretários na pasta de

Planejamento Urbano da Prefeitura de Guaramirim,
quem sai perdendo é a cidade, que fica a mercê

de uma administração fragmentada. Só agora no
último mandato de governo propostas de revisão
da legislação que rege sobre o planejamento do

município começam a ser pensadas.

NTRE PEDEDISIAS

t
o PDT de Jaraguádõ'Sul teve
uma reunião decisivapara as

eleiçõesmunicipais no fim
, de semana. Na oportunidade,

o presidente da legenda,
Ruy Lessmann, apres�ntou
uma lista de definiçõ�s.Nela

.

'

consta a criação denúcleos do
.

partido espalhados nosbaírros
da cidade, que ficarão sob a
coordenação deAgostinho
Zimmermann. Agora, a sigla
já tem também um grupo de
trabalho para comandar a

campanha eleitoral.

Agenda
Ainda no fim de semana,
o PDT estabeleceu um
calendário de reuniões.
Dia 11 de março acontece

o próximo encontro com a

.
diretoria do partido. Já os
integrantes da executiva
mantêm encontros semanais.

Pesquisa.l
Em Santa Catarina, a maioria dos prefeitos está filiada ao PMDB,109,
seguido do PP com 54, e o PT com 35. O novo PSD já tem 35

mandatários, demonstrando um grande fenômeno que aconteceu
no Estado - que foi a queda do DEM de 45 prefeitos para somente 14,
atualmente. Santa Catarina com 4.556.619 de eleitores, é responsável por
3,3% do total do eleitorado brasileiro. Essas informações são da pesquisa
da Confederação Nacional de Municípios.

Candidato
, .

proprlo
o PDT terá candidato a prefeito
nesta eleição. O nome será

divulgado no mês de março.
Segundo o presidente da

sigla, Ruy Lessmann, isso não
significa que as portas estão

fechadas para futuras alianças, _.

IMÓVEIS,

ETAI
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-01 00

Só agora?
Já conhecedor dos trabalhos em andamento na

. área, o novo secretário de Planejamento Urbano
da Prefeitura de Guaramirim, Argeu Alisson
Steckling (PPS), anuncia o encaminhamento
de projetos de lei à Câmara deVereadores para
atualizar o Plano Diretor da cidade e o Código
de Obras. O primeiro não passa por revisão
desde 2008 e o segundo desde 1986 não recebe

atualização. Ainda não há previsão para enviar as
matérias ao Legislativo. Mas, para acelerar esse

. trabalho, o Conselho Municipal da Cidade foi
reativado no fim de 2011. O próximo encontro
está agendado para o dia 17.

Bancada
o- deputado federal Mauro Mariani foi eleito
o novo coordenador da Bancada Federal do
PMDB de Santa Catarina, em Brasília.

Prioridades
Hoje, os líderes partidários devem se reunir

para definir uma agenda de votações
prioritárias para fevereiro e março. A

convocação foi feita pelo presidente
doSenado, José Sarney. Redução da
maioridade penal e projetos de reforma
política estão entre as principaismatérias.

Checape
A prefeita Cecília Konell (PSD) e o secretário
de Administração Ivo Konell (PSD) passaram
o dia ontem em Curitiba. Segundo o marido
damandatária, os dois estão fazendo exames

rotineiros para cuidar da saúde.

Gabinete
Nilson Bylaardt (PMDB) ainda não nomeou
o novo chefe de gabinete da Prefeitura de
Guaramirim. Antônio Pacher Filho (PPS)
deixou o cargo em janeiro passado .

Utilida�e pública
A Prefeitura de Iaraguá do Sul comunica que será
interditada hoje a rua Carlos Oeschsler, no bairro

\ Ilha da Figueira, devido a obras para instalação
de galerias, a partir das 8h. O trabalho deve se

estender ao longo do dia. Por conta disso, o
trânsito será desviado para rota alternativa como
a rua Nossa SenhoraAparecida. Haverá placas de
sinalização no local para orientar os motoristas,
No entanto, em caso de mau tempo, a obra será
adiada para outra data a ser determinada pela
própria secretaria de Obras.
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TRANSPORTE PÚBLICO

Novas licitações estão para sair
Em Guaramirim
e Schroeder,
há licitações
previstas para
serem lançadas a

partir de março
REGIÃO

SÔNIA PILLON

O impasse relacionado ao

transporte público de Gua
ramirim e Schroeder, ao que tudo
indica, finalmente deve começar a
ser solucionado, em março e até
o final do primeiro semestre de
2012. Em Guararnirim, de acordo
com o procurador do município,
Fagner Ferreira, "a licitação deve

ser concluída nos próximos 30
dias. Falta apenas um item, o

decreto de outorga. Foi para o

Tribunal de Contas do Estado,
que provavelmente dará parecer
favorável". O contrato de conces
são de transporte público prevê
contrato com a empresa vencedo
ra da licitação com a vigência de
30 anos (20 anos, com previsão de

renovação pormais 10 anos). Hoje
o serviço é feito pelaCanarinho.

Dentre as inúmeras cláusulas do
contrato, está a exigência de que a

frota não ultrapasse cinco anos de
uso. Os estudos para o transporte
público em Guaramirim e as tari
fas foram entregues na Câmara de
Vereadores e na Prefeitura em 31

de outubro de 2011. Dois meses

antes, o então presidente da Co
missão de Legislação, Justiça e Re-

RENOVAÇÃO
Transporte. emergencial
Já em Schroeder, o
procurador do município,
Kesley de Moraes Silva,
espera concluir até
o final do primeiro
semestre. "Já abrimos
processo de licitação.
em novembro de2011,
mas não teve nenhUIíla

empresa habilitada. Teve
uma que se candidatou,
mas não atendeu aos

requisitos", explica. Por
essa razão, o edital passa
por nova análise. "Esse

tipo de licitação é muito

complexa", justific�. ,

Por enquanto, a úniq�i

certeza é que a empresa
concessionária poderá
explorar o serviço de
transporte público por até
25 anos: 15 anos iniciais,
renováveis por mais duas
vezes, a cada cinco anos.
Desde 2011, os.usu.á.rios
de Schroeder estãó

.

utilizando os servíçõs
de transporte urbano da
empresa Transpantanal,
de Schroeder, em
contratação emergencial
por seis meses. "O
contrato já está sengo
renovado", revela

.

Kesley Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ESTADO DE SANTA OATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E

ERVIÇOS DE ENGENHARIA N°. 03/2012 - PMS

PRqGESSO LlCITATORIO N°. 0.9/2012-PMS -

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos), de estrutura em alvenaria para estação
elevatória, situada a Rua Rio de Janeiro, Schroeder I, no município de Schroeder/SC,
conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que
fazem parte integrante do Instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 1°. de março de 2012 às 14h.

Abertura do Processo: 1°. de março de 2012 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da Pre
feitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda
a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-
1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 14 de fevereiro de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

dação, Jaime de Ávila, havia acerta

do parceria comaAciag (Associação
Empresarial de Guaramirim) para
buscar profissionais e depois para
prestar suporte para o trabalho de
análise do projeto. A licitação tam
bém prevê a regulamentação dos

transportes de táxi e microônibus,
assim como o transporte especial
para deficientes físicos. <,

"Falta a definição do decreto
de outorga, no valor de R$ 500mil,
se entrará como investimento, ou
em pecúnio para investir no trans
porte", esclarece o procurador Fag
ner Ferreira. 'Também seguiremos
a 'lei nacional, que prevê carros

adaptados com elevador para os

deficientes físicos. Mas quanto ao

aumento de horários, épreciso ter
um critério de equihbrio econômi
co-financeiro", complementa,

EDUARDO MONTECINO

o contrato exige, enb'e outras coisas, que
a&ola não� cinco anos de uso

I
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Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) paro aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ig
noradaou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domíciliadafs) fora daCircunscrição Geográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necidopeloapresante, tudoem conformidade com os arts. 995, 997c/c 1023, todosdoCNCG).

REPÚBUCAFEDEMTIVAno BRASIL- ES1i\DO DESAN1i\ OID\RINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRlSTAINGEHIILEWAGNER, Interventora

Rua28deAgosto n' 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30b às 12h e 13h30 às 18h

EDfIl\LDE INTIMAÇÃO

Protocolo: 27432 Sacado. ADRIELE FERNANDA PADlIHA DOS SAN1DS CPF: 069.994:819-
38 Endereço: Rtia BelaVISta n' 240, Recanto Feliz, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANIF
- BANCO INTERNACIONALDO FUNCHAL (BRASIL), SA CNP): 33.884.941/0001-94Número
do Título: 504125702 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: BANIF - BANCO IN
TERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), SA DataVencimento: 24/1O/2m 1 Valor. 29.428,20
liquidação após aintimação: R$l1,60, Condução: R$5,00,Diligência: R$ 23,ZO, Edital:R$15,00

Protocolo: 27363 Sacado: BRUNA MORAIS DE OUVElRA CPF: 058.696.739-76 Endereço:
Rua Alex Persubn n' 85, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: CM PISQNAS I1'DA ME

CNPJ: 05.399.012/0001-54 Número do Título: 2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 20/01/2012 Valor: 141,50
liquidação após aintimação: R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,Edital: R$15,00

Protocolo: 25531 Sacado: DASBER TRANSPORJ'ES E TERRAPlANAGEM I1'DA CNPJ:
00.489.003/0001-30 Endereço: EstradaJaruAçun' s/n', Rural, 89270-000,GuaramirtmCeden
te: HSBCBANKBRASILSA - BANCOMUU1PW CNPJ: 01.701.201/0001-89 Número doTítu
lo: 002168B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK
BRASILSA - BANCOMUU1PW nataVencimento: 10/12/2011 Valor. 2.500,00 liquidação
apósa intimação: R$11,60, Porte Postal: R$I,OO, Edital: R$15,00

Protocolo: 27433 Sacado: FlAVIO PINHEIRO CPF: 073.855.339-86 Endereço: Rua Benta
Francisca Piske n' 154, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANIF - BANCO IN
TERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), SA CNPJ: 33.884.941/0001-94 Número do Título:
505795159 Espécie: Cédula deCrédito BancárioApresentante: BANIF - BANCO INTERNACIO
NALDO FUNCHAL (BRASIL), SA DataVencimento: 11/09/2011 Valor. 46.615,20 liquidação

��_��_�_�_���:�$_:_1:�:�_���_���_��:��:_������!�:_�_��:�:_�:�:_�_�5� _

Protocolo: 27501 Sacado: GILBERlD MARTINS DA SILVA ME CNPJ: 13.823.595/0001-27 En

dereço: RuaVaimorMaffei n' 674, Aval, 89270-000, Guaramirim Cedente: IA)lA INDUSTRIA
E COMERCIO I1'DA CNP): 09.262.525/0001-70 Número do Título: 002592/3,3 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO
MUU1PW DataVencimento: 30/01/2012 Valor. 3.509,38 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27303 Sacado: JAIlSON SCZEPANIAK CPF: 054.418.679-65 Endereço: Rua Fre
derico Kustern' 45, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: PIREill PNEUS I1'DA CNPJ:
59.179.838/0001-37 Número do Título: 005233ECF040203 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 16/01/2012 Valor. 297,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 27304 Endereço: Rua Jose Dequech n' ao, centro, 89270-000, Guaramirtm Ceden
te: PlREUl PNEUS I1'DA CNPJ: 59.179.838/0001-37 Número do Título: 005024ECF040303

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 27/0112012 Valor. 466,00 liquidação após a in
timação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20. Edital: R$15,OO
Protocolo: 27304 Endereço: Rua Jose Dequech n' 80, centro, 89270-000, Guaramirim Ceden
te: PIREill PNEUS I1'DA CNPJ: 59.179.838/0001-37 Número do Título: 005024ECF040303

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 27/01/2012 Valor. 486,00 liquidação após a in
timação: R$11,6O", Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 27304 Endereço: Rua Jose Dequech n' ao; centro, 89270-000, Guaramirim Ceden
te: PlREUl PNEUS I1'DA CNPJ: 59.179.838/0001-37 Número do Título: 005024ECF040303

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENDAGUARAMIRIM DataVencimento: 27/01/2012 Valor. 466,00 liquidação após a in
timação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15.00
Protocolo: 27304 Endereço: Rua Jose Dequech n' ao, centro, 89270-000,Guaramirtm Ceden
te: PlREUl PNEUS I1'DA CNPJ: 59.179.838/0001-37 Número do Título: 005024ECF040303

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENDAGUARAMIRIM DataVencimento: 27/01/2012 Valor. 466,00 liquidação após a in-
timação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,29, Edital: R$ 15,00

-c,

Protocolo: 27304 Endereço: Rua Jose Dequech n' 80, centro, 89270-000, Guaramirim Ceden
te: PlREUl PNEUS I1'DA CNPJ: 59.179.838/0001-37 Número do Título: 005024ECF040303

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENDAGUARAMIRIM DataVencimento: 27/0112012 Valor. 466,00 liquidação após a in
timação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20. Edital: R$15,00
Protocolo: 27305 Endereço: Rua Jose Dequech n' ao, Centro, 89270-000, Guaramirim Ceden
te: PIREill PNEUS I1'DA CNPJ: 59.179.838/0001-37 Número do Título: 004880ECF040303

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL sA
- AGENDAGUARAMIRIM DataVencimento: 11/01/2012 Valor: 906,50 liquidação após a in
timação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

06.010.069/0001-82 Número do Título: NFE 1017-1 Espécie: Duplicata dejendaMercantíl por
. IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento:
27/01/2012 Valor. 1.617,62 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$10,88, Dili-
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 27515 Sacado: Jo.PINTURAS EJATEAMENTOS I1'DA - MECNP): 02.473.951/0001-
03 Endereço: Rua Pedro Francisco Klein ne 605, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente:
RESICOWR TINTAS E VERNIZES I1'DA CNPJ: 95.800.637/0001-79 Número do Título:
0123087110 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENDA GUARAMIRIM DataVencimento: 05/12/2011 Valor. 1.454,76 liquida
ção após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27430 Sacado: LAUDICEIA PRFSTES RIBEIRO CPF: 046.104.019-08 Endereço:
Rua Francisco Luisde Oliveira n' 285, Corticeira, 89270-000,Guaramirim Cedente: BVFINAN
CEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131040383 Espécie: Cédula de
Crédito BancárioApresentante: SERGIO SCHULZE EADVOGADOS ASSOCIADOS DataVen
cimento: 18/03/2011 Valor.17.008,ao liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$
22,76, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27333 Sacado: LUIZ CARWS MANNES ME CNP): 04.271.985/0001-40 Endereço:
Rua 28 deAgosto n' 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITORIO CON1l\BIL
MARUAN ITOA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 90609 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venci
mento: 20/01/2012 Valor. 199,87 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27384 Sacado: MACIGECOMERCIO ITOA - MECNPJ: 73321.697/0001-76 Endere
ço: Rua lrineuVIlelaVeiga n' 137, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: KAUSKATEXTIL
I1'DA CNPJ: 85359.412/0001-75 Número do Título: 3939/1-6 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 28/12/2011 Valor. 579,66 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 27513 Endereço: Rua lrineu Vilela Veiga n; 137, Centro, 89270-000, Guaramirim
Cedente: CONFECÇOESV2 INDUSTRIA E COMERDO I1'DA CNPJ: 66.761396/0001-06 Nú
mero doTítulo: 009269-3/3.Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENDA GUARAMIRIM Data Vencimento: 29/01/2012 Valor.
222,57 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00

Protocolo: 27201 Sacado: MAIRA EIlSIANE SI'ENGER CNPJ: 13.n5.830/0001-32 Endereço:
Rua Apolonia Schimitz n' 66, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: ATIAN
TA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MUI11SSE1DRIAL CNPJ:
11.468.186/0001-24 Número do Título: 05353I/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 19/01/2012 Valor. 428,00
liquidação após a intimação:R$II,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:R$ 23,20,Edital: R$15,00

Protocolo: 27329Sacado:MARILENECANABARRO ROCHACPF: 902.152.570-49 Endereço:
RuaMariaCorreiaVieírans 22, Aval, 89270-000,Guaramirim Cedente: TOPMICRO INFORMA
TICA I1'DAMECNPJ: 04.976285/0001-51 Número doTítulo: Única Espécie: Nota Promissória·
Apresentante: TOP MICRO INFORMATICA I1'DA ME Data Vencimento: 13/10/2011 Valor.
190,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00

Protocolo: 27509 Sacado: MOI'ELGRENGARDEN I1'DA MECNPJ: 05.559.986/0001-58 Ende
reço: Rua Amo Hartmann n' 300, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: DISTRIBUIDO
RA DE AUMENTOS SARDAGNA CNPJ: 00.056.685/0001-98 Número do TítuÍo: 106810311

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 24/01/2012 Valor: 297,82 liquidação apos a in
timação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27461 Sacado: NEro IMPORfCOMERCIO E INDUSTRIA DECONFECÇOES I1'DÀ
ME CNPJ: 07.034.463/0001-13 Endereço: Rua Aderico Girardi n' 420, Benjamim Constante,
89108-000, Massaranduba Cedente: SAILO CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS I1'DA
CNPJ: 01.968.595/0002-17 Número do Título: 0001252414 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 27/01/2012
Valor. ao2,64 liquidação apósa Intimação:R$11,60,Condução: R$32,99, Diligência: R$35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 27162 Sacado: PEDRO NICOLAU HIOPE CPF: lao.875.589-87 Endereço: Rua
Genetal Setembrino de Carvalho n' 67, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BOGO RE
CAPADORADE PNEUS I1'DA CNPJ: 05.831.488/0001-12 Número do Título: 2.584/2 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENDA
GUARAMIRIM DataVencimento: 24/01/2012 Valor. 487,50 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 27037 Sacado: ROGERIO SPRUNG CPF: 055.021.08!!-02 Endereço: Estra
da Poço Grande n' 5004, Poço Grande, 89270-000, Guaramirim Cedente: CRAVIL CNPJ:
85.789.782/0001-42 Número do Título: 00480301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
20/01/2012 Valor. 190,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 29,42, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Guaramirtm, 14 de fevereim de 2012.

CHRISD\ INGE HIIl.EWAGNER, Interventora

Protocolo: 27327 Sacado: JAMILE LEITE - MECNPJ: 14397.499/0001-27 Endereço: Rua Ernilio
Manke Junior n' 7193, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: COMERDO E MANU

TENÇÃO DEEQUIPAMENTOS EIEI'RONICOSSUL BRASILMANUTENÇÃO I1'DAMECNPJ:
-'
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PERSONAGEM HISTÓRICO PELO MUNDO

o carteiro João Baptista Bertoli 842

---.-_FO.......

TOS DIVULGAÇÃO Surge o Irancês
Você sabe quem foi João Bertoli, que dá nome
a uma rua no bairro ÁguaVerde, em Jaraguá
do Sul? Pilho de Giovanni e Catharina Maes

Bertoli, João Baptista Bertoli nasceu no dia 13

de julho de 1877, em Pomeranos. Em 1896,
aos 19 anos de idade, ele chegou a Iaraguá
com sua família, onde seu pai requereu terras
da Colônia Iaraguá do Coronel Emílio Carlos

Jourdan. Bertoli se casou com Elisa Carmelia
Maes Bertoli, também de Pomeranos, nascida
em 12 de julho de 1878, com quem teve

-c,

cinco filhos. por vários anos, ele exerceu a

função de carteiro no trajeto entre Jaraguá
e Blumenau. Para o bom desempenho de
seu trabalho, Bertoli mantinha as viaturas

emcondições satisfatórias no transporte de

passageiros, encomendas e malas postais,
pelo caminho do Morro Rio da Luz. Em

1917, Bertoli largou o cargo, no qual o serviço
passou a ser transportado pelos automóveis'
"FordModelo T", conhecidos no Brasil como
"Fordínhos de bigodes", devido ao modelo do
acelerador. Até 1907, Bertoli atendia serviços
na administração do cessionário da Colônia

Iaraguá, Domingos Rodrigues da Nova Ir,
enquanto sua família cuidava da lavoura e

pecuária. Bertoli faleceu no dia 22 de maio
de 1828, aos 49 anos.

1954.

Banco Nacional do
Comércio em Jaraguá
Na edição do dia 14 de fevereiro Porto Alegre (RS), de que todas
de 1954, o jornal O Correio do as sedes do banco deveriam ter

Povo trazia os últimos detalhes suas instalações construídas em
da construção da sede do Banco esquinas, preferencialmente por
Nacional do Comércio em Iaraguá onde se concentrava o maior

do Sul. movimento da cidade.

"O edifício do Banco Nacional do "Em Jaraguá do Sul, a sua situação,
Comércio SIA, em Jaraguá do Sul, por assim dizer, estratégica como
aos poucos caminha para o seu \ banco, foi dasmelhores escolhidas
término, embelezando com a sua e a sua importância com a

suntuosa frente para duas das mais instalação em prédio próprio é

importantes ruas desta cidade, o incalculável. A própria fachada, tal

conjunto de edifícios que formam qual como se apresenta agora, já
a zona de maior movimento em nos dá a impressão de segurança",
Jaraguá do Sul", dizia a publicação. completava amatéria. A agência
Segundo o semanário, a localização'

.

de Iaraguá do Sul foi inaugurada
foi escolhida obedecendo ao sob a gerência do senhorAdolpho
princípio traçado pelamatriz, em Werneck Filho.

No dia 14 de fevereiro do ano 842,
são pronunciados os "Juramentos de

Estrasburgo", ditos entre dois netos de Carlos

Magno (rei dos francos) contra o irmão

deles, Lotário I. Escrito por Nithard, outro
neto do imperador do ocidente, esse foi o
primeiro documento a marcar o nascimento

da língua francesa, dissociada do latim.

2003

DoUy é sacrificada
"Nesse mesmo dia, em
2003, a ovelhaDolly,
primeiro mamífero a

ser clonado com
sucesso a partir de
uma célula adulta, é
sacrificada aos seis

-

anos de vida. O clone
sofria de uma doença
pulmonar degenerativa
incurável, fazendo com "

que a comunidade
científica passasse a discutir a influência da

clonagem nos processos de envelhecimento.

INVENÇÕES ANTIGAS

o Eniac
No dia 14 de fevereiro de 1946, surge o

primeiro computador digital eletrônico
de grande escala: o Eniac (Electronic
Numerical Integrator and Computer). O
invento dos cientistas estadunidenses

John Eckert e JohnMauchly começou
a ser desenvolvido em 1943, durante a

Segunda Guerra Mundial, com o objetivo
de auxiliar nos cálculos de precisão
necessários para a balística.

Assembléia da S.E.R. Aliança
A Sociedade Esportiva e RecreativaAliança convoca todos seus sócios para a Assembléia

Geral Ordinária que irá acontecer neste domingo, dia 19 de fevereiro. A primeira
convocação será às 8h30 e a segunda às 9h, na sede social da sociedade, localizada na
Rodovia SC-416, número 4.355, no bairro Rio Cerro 2. Na reunião, serão tratados os

seguintes assuntos: prestação de contas de 2011, eleição de diretoria e outras pendências.
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MÚSICA

A consagração
deAdele nc=-

Grammy
Premiação confirmou o nascimento de uma nova diva

da canção, Adele, e ao mesmo tempo disse adeus a
outra que reinou nos anos 80 e 90, WhitneyHouston
/\ britânica Adele foi a grande vencedora da 54a

I\edição Grammy Awards, que ocorreu domin

go em Los Angeles. A cantora ganhou seis prêmios
em uma cerimônia marcada pela repentina morte
deWhitneyHouston. Adele, de 23 anos, confirmou
as expectativas e conquistou todos os prêmios aos

quais foi indicada após estourar nas paradas de su
cessos com o single "Rollíng in theDeep".A faixa ga
nhou a estatueta de melhor canção e melhor letra
de 2011 e o disco"21 ", o segundo de sua carreira, foi
reconhecido como omelhor álbum.

Desde 2007 nãose via um domínio tão arra

sador de um único artista nos Grammy. Naquele
ano, a glória foi para Dixie Chicks com seu "Not

Ready To Make Nice", incluída em seu álbum

country "Iaking the Long Way". Além desses, a
cantora faturou outros três fonógrafos dourados

pela melhor atuação solo em pop com "Someo
ne Like You", melhor álbum vocal pop com "21",
e melhor vídeo musical de curta duração "Rolling
'in theDeep". Breve nas palavras ao receber os prê
mios, Adele se emocionou ao falar sobre suamãe,
amigos e também agradecer aos médicos que re

alizaram uma delicada cirurgia em suas cordas

vocais. Adele passou cinco meses se recuperando
depois de suspender sua turnê norte-americana

. por problemas de saúde. "Este disco é inspirado
em uma relação miserável e este foi um ano que
mudou minha vida", admitiu a britânica, que fez
sua primeira apresentação após a cirurgia e mos

trou que está completamente recuperada com

uma emocionante interpretação de "Rollíng in
the Deep", inclusive aplaudida de pé por todos.

Whitney Houston, que faleceu no sábado, foi
homenageada pelo rapper LL Cool J, que pediu
uma oração emmemória da cantora antes de abrir

passagem para o vídeo que a tomoumundialmente

famosa, "IWill Always Lave You". A mesma canção
foi posteriormente cantada por Jennifer Hudson

que foi omomento central da homenagem.
Além deAdele eWhitneyHouston, a festa teve

entre seus protagonistas a banda Foo Fighters,
que conseguiram cinco prêmios e dominaram
nas categorias de rock; KanyeWest, que ganhou
quatro fonógrafos em rap e não assistiu à cerimô

nia, e o DJ Skrillex, que ficou com três prêmios
de música dance. O ex-Beatle Paul McCartney
encerrou as apresentações da noite.

FOTOS REUTERSIDIVULGAÇÃO (
I

1
f
1

De cima para baixo em

sentido horário: Adele
e os seis fonógrafos �

da premiação; Paul
McCartney cantou "My

Valentine"; os Beach Boys
apresentaram "Good

Vibrations" em histórica
reunião no palco; a banda
Foo Fighters levou cinco

prêmios na categoria
I rock e também foi uma
das atrações musicais da
noite; 'ennifer Hudson

_ homenageia Whitney
Houston no Grammy
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

, 3 4 D·. • 9HORiZONTAiS
1.llldice de Preços ao Consumidor Amplo I (Polt)

Corte na pele que se dá ao fazer a barba
2. Média I O empresãrlo norte-americano Bill, fun· 1

dador da Microsoft
3. Apor data futura em CIle<Jue
4. Açucena I Estilo de íazz desenvolVido na década

de 1940, com harmonias díssonanles
5. Iniciais do arquiteto espanhol Gaudi I Coisa in

frequente
6. (Ag.) Descrever viva e Imaginosamente
7. A parte mais viStosa das borboletas Ilr para fora •

de um lugar ou de um ambiente
8. Um principio atiVo usado em farmácia
9. (Med.) Normalidade do sangue10 tecnéclo, entre a
�

os qulmlcos
10. Aparelho radar usado em sllbstituição ao sex- !}

tante, para determinar a posição de aviões ou de
barcos em navegaçáo/ Governador de provinclas 16

muçulmanas
11. Um famoso personagem do dlamaturgo francês 11

Alphons!! Oaudet
12. São IMeia ... xlcara
13. Uma extremidade do navio I forte afeição por 13

outra pessoa.

VERTlGAIS
1. Que castiga sem piedade I serviço Postal
2. Riscos, ameaças / Expressar o próprio sufrágio

num relerendo
3. Os animais Que formam uma matilha / Rasgado

.

em pedaços .

4. A atriz Murlinho. do teatro e da televisão
5. Fazer o elogio de / Aperta-o quem pretende eco

nomizar
6, Aquele que toca certo conjunto de instrumentos

de percussão utilizados em bandas populares
. 7. Cidade goiana da região de AnápGlis I O escri

tor irlandês Stoket (1847.1912), alcançou fama
mundial graças à criaçãO elo personagem "Drâ
cuia"

8. Cruel como um ani�1 bravio 1 Todo completo
9. Sigla do estado de .Cólatina e Marataizes / Filia0·

cíar em troca de publicidade.

PREVISÃO. DO TEMPO

o médico diz: "você vai morrer"
o médico chega para o paciente e diz:
- Lamento lhe informar, mas o senhor vaimorrer dentro de pouco tempo .. ,

Infelizmente, não hámais nada que eu possa fazer ...
- Oh, meu Deus! Mas eu ainda nem fiz as coisas que eu sempre quis fazer na
vida ... Visitar o Taj Mahal, as pirâmides, gastar grana na casa de mulheres ...

Que notícia terrível! Quanto tempo eu ainda tenho de vida, doutor?
-Dez ...
- Dez, o quê? Dez meses? Dez semanas? Dez, o quê?
- Nove ... Oito ... Sete ...

5
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•
•
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DIVIRTA-SE
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A RECREATIVA
PASSi\lEMPOS INTRIGarn:S

Conlando vanlagem
O primeiro cara (todo orgulhoso):
- "Minha mulher é um anjo!"
O segundo cara:

- "Você tem sorte, aminha ainda está viva".

___\r
19";,;;

CANOINHAS

T ...
17° 26°

r.
'-� -"

''')$11$
MAFRA

T'"
17° 26°Talvez chova

Nuvens, aberturas de sol e
chuva isolada no Litoral, no
Vale do Itajaí e no Planalto
Norte, devido à influência
de um sistema de baixa

pressão. Nas demais
regiões, sol e chance de
pancadas isoladas de
chuva entre a tarde e noite. ii'

Vento de nordeste, fraco a

moderado com rajadas.

\

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

. MíN: 21°C
MÁX: 32°C

AMANHÃ
MíN: 21°C
MÁ)(: 34°C

CHAPECÓ
T ...
18° 30P JOAÇABA

T ...
17° 27° 7i;*J;#

RIO DO SUL
T ...
17° 26°

QUINTA
MíN: 21°C
MÁX: 35°C

SEXTA
MíN: 21°C
MÁX: 36°C

LAGES
T'"
16° 24°

Próximos 15' dias
À;-;"$;i

'SÃO JOAQUIM
T ...
13° 25°

Ensolarado

Na quarta o tempo tem amesma

previsão de hoje. Já na quinta o

sol aparece em todo o Estado com
aumento de nuvens e chance de chuva

. isolada noMeio Oeste, Planalto Sul e
Litoral Sul, especialmente na divisa com
o RS, entre a tarde e noite. Temperatura
elevada.Vento de nordeste, fraco a

moderado com rajadas.

�

Parcialmente
Nublado

- _.

Nublado

�
, {

Trovoada

Na sexta-feira sol em se, com
aumento de nuvens no decorrer
do dia. Temperatura elevada.Vento
de nordeste a noroeste, fraco a
moderado.A tendência para 18 a
28 é de pouca chuva para o Estado,
situação que deve complicar ainda
mais a situação da estiagem em se.
As temperaturas continuam elevadas.

SE "OCr I'
ESPINILHO

Sol, alternando com

pancadas de chuva e

possíveis trovoadas.
Mínima de 17'C pela
manhã e 25'C a tarde.

Tempo permanece
instável até sábado.

'. '

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 .

f'I""'.
�;;�;S

JOINVILLE
T ...
20° 29°

I
I

JARAGUÁ DO SUL
T ...
21032°

/

/
"!I"-_ ,.)

.J�,r):J:J
BLUMENAU

T'"
22° 320

..

-
-,._;..,.. ..... ...,.
j J';;

FLORIANÓPOLIS
/'"

I

T ... \.,
230280

....._ --

J .. 'i)jJ
IMBITUBA

T'"
21° 300

,

CRICIÚMA
T'"
19° 28°

e MINGUAIITE 14/2

. e NOVA -21/2
1/3

CHEIA 8/3
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Muito veludo
nessa vida

Com que
I-oupaeuvo?

Ele já apareceu de mansinho há um tempo atrás -

inclusive lembro de ter visto algumas peças na
Zara -

, mas é neste inverno que ele promete
bombar e conquistar os corações das fashionistas.
Criado na Índia e popularizadomi Europa o veludo,
que reinou absoluto na semana de moda é a aposta
de grandes marcas que já deixaram bem claro

que ele será it na estação. Tecido quente e rico, ele
aparece em versões lisas e caneladas em casacos,

calças, vestidos e jaquetas.A novidade para esse ano

é que além de ser feito de seda, ele será em algodão,
acetato; nylon e as cores que prometem (além do
habitual preto) são as cores do inverno, mostarda, azul
marinho, dourado, laranja e verde. Falem a verdade

paramim, quem aí imaginava que ele voltaria tão
cedo a brilhar, heinmeninas? Pois é, esta aí amoda
paramostrar para nós que omundo dá voltas, e bem
rápidas!Vamos apostar?

Michele Camacho micamacho777@gmai1.com I 47 8838 3084

MODA PARAOS
PÉsMASCULINOS
Sempre tive muitos leitores masculinos no blog, mas
sinceramente? Jamais imaginei que a coluna também agradaria ao
público masculino. Sorry boys, machismo da minha parte, eu sei.
Mas confesso que destinar esse espaço ao público feminino - e tão

somente - não foi algo que premeditei, simplesmente aconteceu,
, por ordem-natural das coisas. De qualquer forma, isso mudou, e

, sabem por quê? Na semana passada recebi um puxão de orelhão
(bem de leve e divertido) de um leitor aqui ,da coluna que gostaria
de saber o porquê de eu nunca dar dicas pra vocês homens, e então
conforme prometido (eu cumpro mesmo!), e aproveitando que o
verão está no auge, que tal começar pelos pés? A ordem da estação
para vocês nesse quesito é apenas uma: Dockside. Super confortável
e clássico, ele combina com tudo-e dá a qualquer look básico, um ar

supermoderno. Querem uma dica bacana de como usá-los? Durante
o dia aposte no combo camisa polo + bermuda e a noite invista em
uma camisa + calça jeans com a barra dobrada. Osmais modernetes

podem (e devem) aproveitar a onda das calças maisleves e usar com

elas. Chapéu + t-shirt + bermuda também valem, e fica um luxo!
• � , ; : , � f I � , , 1. I I I ., • I I I I I , I f 1 1

Sómais um lembrete: meninos, essa tendência
"super vale"para vocês ok?Blazermasculino
de veludo é lindo, e vocêsficam maravilhosos e

muito bem vestidos. #ficaadica
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Pontualidade. eficiência,
conforto e segurança,
agorar de

I 32750909

Belll menesl
7l Jlinha nossa! Sabe aqueles 'sabe-tu
iY1 do' da política que pensam ser oAlfa
e o Ómega, ou seja, a primeira e a última
letra do alfabeto grego?Deus me. livre! Es
quecem que são nada. Alguns são menos

que nada. De repente sealgum dia se reco

nhecerem como nada, talvez até consigam
ser alguém. Vodu neles!

UPPER k\d�
/

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o grande amigo
Sérgio "Queijo" Silva, que lê esta coluna

para ficar por dentro das novidades de
nossa sociedade. Valeu mesmo, irmão!

Passeio
No próximo dia 15 de fevereiro, quarta
feira, a esportista jaraguaense Marines
Ronchi com mais 26 ciclistas de Joinville
embarcam para uma rota de cicloturismo
internacional. O roteiro será de Mendoza
na Argentina à Santiago, capital chilena.

Futsal
A diretoria daADJ, ainda semana, começa
a comercializar os camarotes, cadeiras
numeradas e placas para assistir os jogos
da Liga Nacional de Futebol de Salão.

De primeira mão
A Balarotí, uma dasmaiores redes de
material de construção do país, vai se
instalar em Iaraguá do Sul. Segundo fontes
fidedignas a empresa comprou o terreno na

Rua Bernardo Grubba, em frente ao antigo
portão daKohlbach. Dizem que o valor

girou em torno de 5 milhões.

Fuel Living
Na quarta-feira vai rolar na festejada
Fuel Living um sertanejo dos bons
com a dupla Jean Carlos & Mafra.
Amulheres free até as 23h.

ROTABELA
lIlAN,VORTE E.üCUliVO

Moa Gonçalves

SOCIIlL
O casal

arquiteto
Keydie
Rafael
Cavalcanti
durante
encontro

social

r
KAY�ÓS
BUSINESS HOTEL

472107-3000
R. Hugo Braun. 44 - centro
www.kovroshotet.com.br

Jamais
prive uma
pessoa de

esperança;
pode ser
que ela só
tenha isso.

'IV

TV
.�r assinai;;'a

H. JIlCllSON
BROWNJR.

FjU8 Canolnhas, 361 - Centm
.

Jaraguá do Sul, se - 89252..110

473371..2444

www.imoveiscapital.net

473370.2900

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

\ �

\
ENCONTRO

\
IsoleteMais
no encontro

I

filantrópico de

\ \
Tânia Cotrim e

Gisele Tavares

ii \:

47 3371-1788

TE CONTEI
• Hoje à noite o meu

amigo e advogado Reinaldo
Murara, o Nonô, 300
gramas mais magro, pilota
o fogão em torno dos Loks,
no Complexo Esportivo
Iaraguá.

• Outro que está tentando
eliminar uns quilinhos éEve
Wodzinski. Está caminhado

quase todos os dias.

• ODlFabrício Peçanha
estará em março, na London

Puh.para mega shaw.

• Seja voluntário, doe
sangue.

• Éloucurajogarfora todas
as chances de sei'[eliz, só
porque uma tentativa não
deu certo

. • Com essa, fui!

moagoncalves@netuno.com.br

LONDON Suzana Ilndrade, nos corredores da London

Vivi Rodrigues
Amoderna e querida

-

amigaVivi Rodrigues é a

aniversariante mais festejada
de hoje. E para comemorar
a data em grade estilo a

bonitona recebe clientes,
amigas e convidados para um
concorrido brunch, na sua

festejada MaisonVoilà. Cheers!

Bola branca
Dr. Osmar Graciola é uma

daquelas figuras que merecem
todo o reconhecimento da
nossa comunidade.
O advogado sempre que
possível está envolvido nas

causas que movimentam
nossa sociedade para o bem.

Ovação
Turma de boêmios e

corneteiros de plantão juram
que esta semana, vai ter queima
de fogos, ante promessa de

que a calçada da Rua João
Doubrawa, que faz extrema
com aScar, vai ser limpa.

Pensando bem
"De repente a gente fica feliz
e descobre que o sorriso não

depende de ninguém - a

felicidade acontece até para
a pessoamais sozinha. O
amor nunca foi sinônimo de
felicidade e a saudade nunca
foi sinônimo de tristeza." Chaves

Quem esqueceu ainda está
Braille tempo de desculpar-se:
Dizem que a cidade gaúcha Everton Chaves foi o grande
Porto Alegre, é a única brasileira aniversariante da cidade,
que possui faculdade para cegos. ontem, 13, e vai adorar saber
Vai uma dica, que tal alguns que que foi lembrado. Para brindar

políticos fossem até lá? Quem a data o garoto sangue bomvai

sabe poderiam aprender a ver reunir cerca de 80 convidados
alguma coisa, porque o que tem com uma super festa a fantasia
de "clones de Mula", aquele que na sexta-feira, no mezanino
não sabia e nem sabe de nada, da recreativa da Duas Rodas.
não está no gibi. I 111111 I li , 'lllMANiy��! i I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CRÔNICA
ALGUMA

LWlciN'ó'3Uf18r:r' FELICIDADE
....

As vezes, sinto-me um pouc_o culpado por
ter a felicidade de poder olhar nossa Xuxu

deitadinha em suamanta, dormindo serena,
sem sentir dor, sem se lamentar por quase não

enxergar, por ouvirmuito, muito pouco, por
quase não termais faro.
O mundo lá fora anda conturbado, mas nossa
pinscher de dezessete anos - quase cem anos

em idade de humano - é um bálsamo que ajuda
a curar as feridas e traz ternura aos nossos

_ corações. Nossas filhas já estão adultas, têm a

sua própria vida, já saíram do ninho, mas Xuxu
continua aqui, a nossa eterna criança.
É curioso que, nessa história dos filhotes que
deixam o ninho, Xuxu também sente a falta deles,
como se fossem os filhotes dela. Minha filha
Daniela está em Lisboa, fazendo um Mestrado,
mas Fernanda estámais perto, em Ribeirão Preto,
onde mora com o marido. Então é mais fácil nos
visitarmos, ainda que não muito frequentemente.
Ela, Fernanda, veio passar o carnaval aqui e Xuxu
fez amaior festa ao vê-la chegar. Não desgrudou
mais dela e, quando ela saiu, ficou dormindo
enrolada em umamanta da filha.
É uma coisa de química, de alma, sei lá, porque
mesmo enxergando muito pouco, não sentindo
cheiros e ouvindo quase nada, Xuxu reconheceu
Fernanda imediatamente. É uma coisa que não dá

para explicar, é apenas para se aceitar.
Xuxu estevemuito doente, recenremente, pensamos
até que a filhota não iamais encontrá-la quando
chegasse. Mas.ela foimedicada e está comendo

bem de novo, está
se recuperando e

os analgésicos não
deixam que ela sinta
dor. É bem verdade

.

que é difícil enganá
la, escondendo
o remédio na
comida, mas até
agora estávamosouvindo quase nada,

Xuxu reconheceu conseguindo
Fernanda que ela comesse.

.
Hoje ela recusou

a comida com remédio. Vamos ver como é que
fica. Porque é muito triste ter que segurá-la para
colocar o remédio na sua boca e fazê-la engolir.
Ela émuito forte, apesar da idade e, às vezes, urna
pessoa só não consegue segurá-la.
A verdade é que o veterinário nos disse que não
é recomendável segurá-la com força, porque
podemos quebrar algum osso dela, pois ela tem
reabsorção óssea. De maneira é preciso deixá-la
commuita fome para ela aceitar a comida com o

remédio misturado, pois ela deve perceber o gosto
diferente, não muito agradável. E é tão importante
que ela coma, quanto que tome os remédios, para
ficar bem e para sair latindo pela casa, como se

tivesse apenas quatro ou cinco anos.

Xuxu está velhinha, velhinha, mas ainda é
a nossa bebê. Somos privilegiados por tê-la
conosco, ainda, e isso nos faz feliz. Mais felizes
ainda por ter nossa filharada por perto, ainda
que esporadicamente.

II
É uma coisa de

química, de alma,
sei lá, porque

mesmo enxergando
muito pouco, não
sentindo cheiros e

CLIQUE DO LEITOR
Envie sua foto para

contato@beatrizsasse.com.br

Ceci é uma gata persa de um ano, ela desapareceu da casa dos donos
Oliver e Luciana no bairro Amizade na noite de quinta-feira. Se alguém a viu,

por favor, liguem para 3370-4765. Paga-se recompensa.

NOVELAS
• AQUELE BEIJO - Globo

Claudia fica mexida com a visita de Vicente.
Raissa diz a Sebastião que vai contratar um detetive

para investigar Damiana. Violante faz uma proposta a

Estela para roubar o dinheiro de Sebastião e Raissa.
Maruschka pede a Grace Kelly para esconder Marisol
no desfile. Alberto convida Rubinho para o seu casa

mento. Tibério pede ajuda a Olga para conseguir um
anel de noivado para dar a Ana Girafa. Vera diz aVicen
te que Lucena pode ter se unido a Henrique para pre
judicá-lo. tucena se prepara para fugir, mas Henrique
a aconselha a esperar. Marisol tenta assistir ao desfile
e Grace Kelly a humilha. Locanda se revolta quando
Damiana avisa que vai passar a dormir no quarto de
Felizardo. Maruschka recebe uma ilustre convidada

para o desfile e Ticiano arma a maior confusão com

ela. Lucena avisa aAmália que vai embora. Maruschka

liga para Regina e pergunta sobre seu filho.

o delegado Paredes que a loura misteriosa e Tereza,
Cristina são a mesma pessoa.

-,

• VIDAS EM JOGO - Record
Todos se voltam contra Raimundo, mas ele insis

te que não matou Augusta. Carlos sugere que ele deixe
o enterro. Marialice tenta expulsar Raimundo e lhe dá
um tapa. Desesperado, Raimundo diz que ama a mãe
e precisa se despedir dela. Adalberto o afasta. Bruno

garante a Nelize que, com Marcolino longe, Edmundo
ficará em segurança, pois Francisco não poderá cum
prir sua missão. Rita comenta que, diante da reação
de Raimundo, passou a achar que Regina é culpada.
Adalberto comenta que pode ter sido alguém do boião,
mas Severino e Jorge negam envolvimento. Cleber im

plora para Lucas entregá-lo para a policia. Lucas pega
um vocoder , um dispositivo para mudar a voz, e afir
ma que lhe será útil. Juliana comenta com Carlos que
Lucas está estranho. Severino e Margarida discutem.

• A VIDA DA GENTE - Globo
-,

Júlia fala para Ana que Manuela não irá a seu

casamento. alivia fica enclumada com a atenção de
todos a Sofia. Lúcio aconselha Ana a procurar Manue
la. Lourenço chama Rodrigo'para visitar Tiago. Álice
questiona Suzana sobre sua conversa com Renato.

I
alivia pega o anel que Sofia ganhou de Miguel para ir
� uma festa. Lourenço se emociona ao se despedir de
Tiago. Sofia descobre que seu anel sumiu, e Marcos e

Dora ficam chocados. Ana procura Manuela e as duas
irmãs acabam discutindo.

• CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Roni cobra dinheiro de Flávio. Aline fala a Roili que

existe muita burocracia para sacar o dinheiro do banco.
Aline pede uma prazo de sete das para o bandido. Edu
ardo apresenta Amanda aos empregados da fazenda.
Flávio alerta Aline que Roni não irá parar de chantageá
los. Flávio chega a pensar em uma fuga, mas Aline afir
ma que não está disposta a perder o maior investimento
de sua vida: Vitor Varela. Vitor não se conforma com o

casamento de Eduardo e Amanda. Eduardo fala a Eliseu

que quer ir ver a plantação de café. Amanda também
• FINA ESTAMPA - Globo � quer ir junto. Ela vai ao quarto se trocar e conversa com

Griselda mostra para Guaracy as notícias sobre Maria, Janaina e Vivi. Aline chama Flávio de irresponsá-
Esther. Celina tenta convencer Beatriz a prestar queixa vel e cretino por ter confiado em Roni. Aline pensa em

contra Esther. Glória ajuda Enzo a afastar os jornalis- "apagar" Roni. Ela diz que a mesada que recebe de OIa-
tas. Vanessa é recontratada por Renê. Tereza Cristina vo acabou. Vera promete dar dinheiro a ela para fazer

nega a Patricia que esteja envolvida com os atentados compras. Loreta vai à casa de Dante e entrega um bolo
contra a família de Griselda. Crô combina de se en- a ele. Aline entrega envelope de dinheiro que ganhou de
contrar -com Baltazar para produzir o video do CD de Vera a Flávio, que dará a quantia a Roni. Amanda abre

Solange. Wallace conta para Dagmar que lutará contra
_

os armários do quarto e estranha o fato de não ver as

Muralha. Daniel pede para ver a gravação do clipe roupas de Eduardo. Eduardo comunica Amanda que
de Solang_e. Paulo procura Esther. Joana revela para eles irão dormir em quartos separados.

ANIVERSARIANTES

13/2 Luciano Hafermann Ana J. B. Costa Joice D_ Beck
Alexandre Murara Luiz C. D. Souza Aveno C. Neuber Larissa G. Fernandes
Alisson D. da Silva Maglis Siwerdt Carla Barnabé Lauro Hansen
Altair Muller Marcus V. de Oliveira Cátia R. Gonçalves Lori Glatz
Alvinice H. Fritzen Marines Wedma_nn Cecília S. Sanches Lucilda A. Aver
Érika Gonçalves Mateus Castro Cecília V. Esperança Luiz G. Rodrigues
Fabianne Duarte Odirlei Schreiber Cristian Ehmke Marco A. Terme
Fernando Blosfeld Paulo R. Lorenzi Dacira M. Siliano Marcos C. Miedola
Francieli F. Martins Ricardo M. Hansen Daiana Kaiser Marilene dos S. Viana
Giane K. Tiago Roberto C. Buzzarello Dalva Rontani Marili-6. G. Varela
Hildegard Fritzki Rodrigo' Fodi Daniel L. Bastos Marina MQeller
Ivanilde do Nascimento Roland Janssen Debora S. Pereira Marli Stinghen
Ivo Euvald Sebastião Petry Diana G de Abreu Nedi de S_ Fernandes
Jair R. Leitholdt Sergio A. Dias Ditmar Stein Neuza Batschauer
João C. Martins Sérgio da Silva Everton L. de Luca Nicolas A. Valenga
João V. S. Ramos Úrsula Pommerening Everton L. de Luca Pyetra V. Morgado
Joice D. Beck Vinicius Dalagnolo Gabriela Kuhn Ricardo Couto
Jose _L. Mayer Gabriela T.Meier Roberto Mannes
Larissa S. Pastai 14/2 .Gimar Hornburg Sueiem Urbim
Lauro Siebert Alberto Braatz Iracema L. Wolf Tamara R. L. Maes
Lilian C. Guimarães Aldori Lunardi Isolde Viebrantz Thamyli I. Batschauer
Luan Ehmke Alexandra V. Gumz Ivo Bettoni Thiago Demathê
Luan F. Gonçalves Ana J. Niewwvenhoss Jenifer da Silva Vieira Úrsula L. p0I)11r.e,niflg _;j" h,LIJ

PARAVER, OUVI.R
E GURTIR!

o ASTRO
DVD:

Depois do sucesso na TV, com
duas versões exibidas em 1977
e 2011, "O Astro" retorna em

OVO. Protagonizada por ROdrigo
Lombardi como o sedutor
Herculano Quintanilha, a trama
que inaugurou a faixa das 23h
na Rede Globo tem todos os

capítulos na íntegra. Ao· todo,
são 35h de conteúdo que _

incluem cenas de bastidores
e depoimentos de Rodrigo
Lombardi, Francisco Cuoco e

dos diretores RobertoJalma e

Mauro Mendonça Filho. "Quem
for assistir pode esperar muita
emoção, drama, gente bonita em

uma história única do começo
ao fim", afirma Mauro Mendonça
Filho. A releitura da obra de
Janete Clair foi feita por Alcides
Nogueira e Geraldo Carneiro.

Resgatado das ruas para o

estrelato Seasick Steve encanta
uma ampla legião de seguidores
que gostam de seu blues cru e

apaixonado e de sua guitarra
personalizada. Sobre a incrível
vida de Seasick Steve e sua

carreira de desenvolvimento
tardio, muito tem sido escrito
recentemente. Com três discos
de ouro e um de platina, Seasick
Steve trai um "best of" de
sua carreira "Walkin' Man: lhe
Best Of", com as músicas mais
expressivas do catálogo deste
grande artista num só produto.
São 21 faixas com "Started
Out With Nothin", "Oiddley Bo"
e "St. Lewis Slim", extraídas
do fantástico álbum 'Vou can't
leach An Old Oog New lricks·.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

GREVE DOS BANDiDOS

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breilhaupt 1
• Cada um tem a gêmea que merece - (Leg.) -14h10, 16h,
17h50 19h40 21 h30

• Cine Breilhaupt 2
• A1vin e os Esquilos 3 - (Dub.) -15h30, 17h20, 19h10
• Os Homens que não amavam as Mulheres - (Leg.)
-16anos-21h

• Cine Breilhaupt 3
.

.Viagem 2-A IlhaMisteriosa-(Dub.)-14h, 15h50, 17h40,
19h30,21h20

BLUMENAU

• Cine Norte Shopping 1
• ViagemÚ Ilha Misteriosa 3D - (Dub.) - Uvre -13h, 15hl0,
17h20, 19h30, 21h50

• Cine Norte Shopping 2
• O Despertar- (Leg.) -14 anos-13h15, 15h35, 18h, 20h30,
22h45(B)

• Cine Norte Shopping 3
• Cada um tem a gêmea que merece - (Dub.) -10 anos -

13h30, 15h45, 17h50, 2Oh, 22h

• Cine Norte Shopping 4
• Filha domaI- (leg.) -14 anos -15h15, 19h45, 21h55
• Os Descendentes- (leg.)-12 anos-l2h30 (A), 17hl0

• Cine Norte Shopping 5
• Histórias cruzadas - (Leg.) -12 anoS -13h45, 161150, 19h50,
22h50(8)
• Cine Nortti Shopping 6
• A beira do abismo - (Dub.) -12 anos -12hl0 (A),
14h20, 16h40, 22h15

• Os Homens que não amavam as Mulheres - (Leg.)
-16 anos -1911

• Cine Norte Shopping 7
• A Bela e a Fera 3D - (Dub.) - Uvre - 12h, 14h
• StarW8rsh EP 13D -(Dub)-Uvre-1611, 18h50, 21h40

(A) = Somente sábado - (8) = Somente sexta e sábado

• Cine Neumarld 1 (3D)
• A Bela e a Fera 3D - (Dub.) - Uvre - 13h30
• Slil'Wirsh Ep. l-AlI1leÇI féIlt!sma 3D - (Dub,) - Livre -15h30
• Sl3rW8rsh Ep. l-Aameaçafantasma3D- (Leg.) - Livre-
18h30, 21h30
• Cine Neumarld 2
• Cada um tem a gêmea que merece - (Leg.) -10 anos-
14h, 1611, 18h, 2Oh, 22h

• Cine Neumarld 3
• O Despertar-(Leg.) -14 anos-14h15, 16h30, 18h45, 21h40

VIDAS CRUZADAS
Mississipi, década de 1960. Skeeter (Emma Stone)
acabou de terminar a faculdade e sonha em ser escritora.
Ela põe a cidade de cabeça para baixo quando decide
pesquisar e entrevistar mulheres negras que sempre
cuidaram das "famílias do sul". Apesar da confusão

causada, Skeeter consegue o apoio de Aibileen (Viola
Davis), governanta de um amigo, que conquista a

confiança de outras mulheres que têm muito o que
contar. No entanto, relações são forjadas e irmandades

surgem em meio à necessidade que muitos têm a dizer,
antes da mudança dos tempos atingir a todos.

• Cine Neumarkt 4
• A1vin e os esquilos 3 - (Dub.) - Livre - 15h15
• Filha do mal- (Leg.)-16 anos- Terror -19h45, 21h45
• Os descendentes -(Leg.)-12 anos-17h15

• Cine Neumarkt 5
• A beira do abismo - (Leg.) -12 anos - 21 h50
• Millennium , os homens que não amavam as mulheres
(Leg.) -16 anos � 18h_50

• Viagem 2 ,A ilha misteriosa - (Dub.) - 10 anos .

-14h45,16h45
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Histórias cruzadas- �g.) -10 anos-15h, 18h, 21h

JOINVILLE
• Cine Müeller 1
• Cada um tem a gêmea que merece - (Leg.) -10 anos

- 14h, 16h, 18h, 2Oh, 22h
• CineMiieller 2
• Viagem 2 ,A ilha misteriosa - (Dub.) -10 anos

-15h, 17h, 19h, 21h
• Cine Müeller 3 (3D)
• AMn e os esquilos 3- (Dub.)-Uvre-14h30, 16h30
• Millennium, os homens que não amavam as mulheres - (Leg.)
-16anos -21h10

• SheOOck HoImes - O� de sombras - (llub.) -14 anos - 181130

• Cine Garten 1
• Cada um tem a gêmea que merece - (Leg.) -10 anos

-14h, 1611, 18h, 2Oh, 22h
• Cine Garten 2
.. A beira do abismo - (Leg.) - 12 anos - 1911

•

• AMn e os esquilos 3 - (Dub.) - Uvre - 15h, 17h
• Os descendentes - (Leg.) - 12 anos - 21 hlO

• Clne Garten 3
• A dama de ferro - (leg.) Pré-estreia -12 anos -191110
• O espião que sabia demais - (Leg.) - 14 anos

- 13h50, 16h30, 21h40

• Cine Garten 4
• Histórias cruzadas - (Leg.) -10 anos - 15h15, 18h15, 21 h15

.�Garten5
• Filha domaI- (Leg.)-16 anosTerror-l6h45, 21h20
• Sherlock Holmes - o jogo de sombras - (Leg.) - 14 anos
-14hl0,18h40
• Clne Garten 6 (3D)
• A bela e a fera 3D - (Dub.) - Livre - 13h30
• StarW8rsh Ep. 1 - A ameaça fantasma 3D - (Dub.) - Livre -

15h30
• StarWarsh Ep. 1 - A ameaça fantasma 3D - (Leg.) - Livre -

18h30, 21h30

Documentário sobre
Senna é premiado
"Senna", filme do diretor londrinoAsif
Kapadia sobre o piloto brasileiro de Fórmula
1, ganhou domingo os prêmios daAcademia
Britânica para asArtes do Cinema e a

Televisão (Bafta) demelhordocumentário
e edição. O filme feito apartir de imagens
de arquivo, conta a trajetória do tricampeão
mundial quemorreu em 1994, em um

acidente no Grande Prêmio de SanMarino.

Atriz disse que é
muito dona de casa
GiovannaAntonelli revelou que, em sua

vidapessoal, vive longe do glamour daTv.
"Sou uma atriz completamente dona de
casa, trabalho hámais de 20 anos, tudo que
acontece é de forma natural, trocomuita
fralda, cuido de filho com febre e controlo o

videogame do Pietro. E, depois que a poeira
baixa e todos dormem, eu ainda estou lá
linda esperando omarido para jantar", disse.
Atriz vive Claudia, da novelaAquele Beijo.

Sabrina Saio tem
rotina intensa
Segundo informações da coluna Olá!,
Sabrina Sato tem dormido poucas horas

por noite por conta dos preparativos para o
Carnaval. A rainha de bateria daVila Isabel
disse ter dormido apenas três horas por
noite, pois os ensaios de Carnaval acabam
demadrugada e as gravações na1V iniciam
logo pelamanhã. "Tem dias em que chego
em casa às 5h e tenho de gravar às 9h", disse.

Formado o paredão
do BBB de terça
Jonas e JoãoMaurício integram o paredão
formado na noite de domingo. Enquanto
omodelo, que já serelacionou tanto
comMonique quanto comRenata no

confinamento, foi indicado pelo voto da
líder Laisa, o pecuarista foi indicado pela
casa, de quem recebeu quatro votos, de
João Carvallio,Yuri, Renata eMonique.
Yuri e Kelly estavam imunes.

HORÓSCOPO

Filho de Manoel
Carlos morre
Manoel Carlos Ir, 59 anos, filho do autor
de novelasManoel Carlos, morreu na
madrugada de sábado, após sofrer um
ataque cardíaco fulminante. O corpo foi
velado no Cemitério São Paulo, e o enterro
aconteceu às 17 horas. O filho do autor era o
dono da "Quatro Elementos Comunicação
&Mkt. Cultural", uma assessoria de
comunicação especializada em cultura.
Manoel Júnior deixou três filhos e amulher,

Teló e Ana Carolina
estão separados

.

Michel Teló está oficialmente solteiro, quem
fez o anúncio foi a própria ex-esposa do
cantor, Ana Carolina Lago, através de redes
sociais no dia 10. Cansada das especulações
de que seu casamento estaria em crise, a

.

dentista resolveu colocar um ponto final
na história. "VIm esclarecer alguns boatos
que estão circulando. Eu e oMichel estamos

legalmente divorciados", escreveu.

UBRA
A rotina profissional vai exigir concentração. É possível
que a paixão seja abalada pelo astral difícil no trabalho.
Aprenda a separar uma coisa da outra.

fn1 ÁRIES

•• No trabalho, ótimo dia para assumir tarefas difíceis.

Aposte em projetos que colaborem com o seu crescimento

profissional. Na vida afetiva, curta mais a companhia do par.

TOURO
Hoje, será necessário refletir sobre os comentários que escuta.
Confinne os boatos ou arrumará rnaI-ilIIIendido à toa. No
relacionamento, demonstre a confiança que tem em seu amor.

àEOS
No trabalho, os resultados são mais confiáveis do que as
palavras. Cuidado com quem comenta seus planos. No
campo afetivo, mantenha um diálogo aberto.

cANcER
e II Desafios não estão descartados nesta le!ça-feira. É melhor

não contar com terceiros para resolver seus problemas. A dois,
aproveite para fortalecer os laços afetivos com quem ama.

LEio
Não acredite em tudo o que chega aos seus ouvidos
a respeito de quem gosta. No trabalho, valorize suas
experiências e conhecimentos para se destacar.

l'í'mI VIRGEM

II!.I kompanhe de perto as atividades dos colegas, principalmente
as que envolvam finanças. No amor, dúvidas não esIão
descartadas e vai querer esclarecer situações com seu par.

ESCORPlAO
Embora você revele criatividade no seu emprego,
precisará contar mais com sua rapidez de raciocínio.
No setor afetivo, promessa de alegria e troca de carinhos.

SAGITÁRIO
Desafios não estão descartados neste dia. No contato
com as pessoas de casa, exercite sua paciência No

campo afetivo, saberá demonstrar seus sentimentos.

CAPRICÓRNIO
Mesmo que esteja em uma equipe de trabalho, seja
independente na realização de suas tarefas. Na área
sentiméntal, a insegurança poderá afastar você e o par.

AQUÁRIO
Existem desafios que precisam ser encarados sem ajuda.
Se está insatisfeito(a) com o relacionamento afetivo, é
melhor ter uma conversa séria antes dê tomar uma atitude.

PEIXES
Bom dia para começar uma nova atividade profissional.
Sua ambição e capaCidade de realização estarão em alta.
Na intimidade, o clima esquenta.

- j
,
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AGENDA
• ORBITATO ABRE AS NOVAS TURMAS
O Orbitato - Instituto de estudos emArquitetura, Moda
e Desígn inicia 2012 com uma série de oficinas, muitas
delas debatem a questão da Moulage e daModelagem.
Na programação também estão cursos de criação para
estamparia, design e embalagem, ilustração e rendering.
O Orbitato conta com o apoio de outros organismos
do setor entre industrias e universidades. Em apenas
quatro anos o instituto firmou a qualidade do trabalho e,

respondendo a demandas, já tem implantando também
dois cursos de pós-graduação, que alcança visibilidade
internacional. Com um corpo docente bem preparado
e atuante no mercado, o Orbitato mostra que é possível
formar profissionais mais bem seguros à exigente

• LIDERANÇA É TEMA DE TREINAMENTO
A partir de 29 de fevereiro a Treinamento de Liderança
Alhadeffpromove curso "Com experiência Internacional
no Coaching de Lideranças", em Iaraguá, Serão sete

encontros, sempre às quartas-feiras à noite, das 19h às
22h. Habilitar os participantes a serem melhores líderes,
principalmente, através da melhoria da sua atitude,
comunicação e de suas relações interpessoais. Entre os

principais temas a serem abordados: estão: influenciar
positivamente, conquistar os liderados, gerenciar
conflitos, reduzir o estresse, postura e gesticulação,
potencializar as apresentações, clareza e objetividade,
vender ideias, criatividade, tomarmelhores decisões,
enfrentar adversidades, relações Humanas, rede de
relacionamentos e muito mais. Contato e inscrições
através do e-mail treinamentoalhadeff@gmail.com ou

9975-2662 com Diego Sternheim. Consulte também
sobre outras soluções e treinamentos.'

• CONVOAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
A Sociedade Esportiva e RecreativaAliança
convoca todos os sócios para Assembleia Geral
Ordinária marcada para o dia 19 de fevereiro, em
primeira convocação às 8h30, ou em segunda
convocação às 9h, com qualquer número de sócios

presentes, na sede social, situada à Rodovia SC 416,
nO 4.355, Bairro Rio Cerro II, para deliberarem
sobre os seguintes assuntos: prestação de contas
de 2011, eleição de diretoria e assuntos diversos .

Orbitato se destaca por prepararwn ambiente

propicio ao desenvo�ento criativo e técnico

condição de criação contemporânea, seja para a atuação
industrial ou para abertura de pequenos negócios. Para
conferir a programação acesse: www.orbitato.com.br ou
escreva para contato@orbitato.com.br.

• NEIVOR BUSSOLARO ASSUME CDL
A Câmara de Dirigentes de Jaraguá do Sul realiza na

terça-feira a solenidade de transmissão de cargos e

posse da nova diretoria da entidade. O evento ocorre

no Clube Atlético Baependi, às 20h, assumindo a

presidência o empresário Neivor Bussolaro. O evento é
aberto a lojistas, associados da entidade e comunidade
em geral. Informações pelo telefone 3275-7070.
Fundada em três de agosto de 1968, a entidade é uma
das mais representativas de Santa Catarina, com 1.135
associados. Destaca-se pela atuação classista e pelo
desenvolvimento de projetos junto à comunidade,
nas áreas de responsabilidade social, educação e lazer
voltados aos trabalhadores e população em geral.

• AMVALI PARTICIPARÁ DE CICLO DE ESTUDOS
AAssociação dos Municípios do Vale do Itapocu através
da Secretaria Executiva e Assessoria de Movimento
Econômico, participará do XIII Ciclo de Estudos
do Movimento Econômico, entre os dias 14 � 16 de
fevereiro, no auditório da Associação Empresarial
de São Lourenço do Oeste. O objetivo é capacitar os
técnicos das Associações de Municípios que compõem
o grupo de trabalho do movimento econômico -

GT, para a adequada capacitação e nivelamento
técnico, visando a qualidade dos serviços prestados
e a consequente melhoria na partilha das receitas

compartilhadas pelos entes federados.

•111·;i'·iluHHUillitllill,íit!j.!jl§ii!!·!/r.t.llli./.lM!!!.+

C NSELHO
E FERIADÃO
SEMPRE É

BOM REPETIR.'

"

o feriadão vem aí e sempre é bom lembrar
o que fazer para não perder o melhor da
festa. Com estes cuidados, você se diverte
muito mais.

• Revise o carro antes de viajar.
• Respeite os limites de velocidade.
• Se beber, não dirija.
• Use sempre camisinha.
• Jogue o lixo no lixo.

SECBlTIlIllADf
ESTADODlmRISMO.
CULTURA E ESPORTE
www.sol.sc.gov.br
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[ I Estado]
Finanças: Knaesel sai, Vieira entra

os deputados estaduais catarinenses • .. Fid fino h
. '. �.a ue l'mllças

começam a e Ir oJe a composl- """,.
.

-

d
. -

'd ,ruy,açno
çao as conussoes e a que parti o

caberá a coordenação de cada comissão. O
debate é crucial para o desenvolvimento
do ano legislativo, uma vez que as maté
rias só seguem para discussão e votação
em Plenário após a análise nas comissões.
As alterações não devem ser grandes em

relação à composição do ano passado, mas
já chama a atenção a saída do deputado
Gilmar Knaesel (PSDB) da coordenação da

s, ,

Comissão de Finanças, uma das mais importantes do Legislativo es

tadual. Ele abre espaço para o deputado Marcos Vieira (PSDB) que,
ao que tudo indica, deixará a presidência da Comissão de Segurança

- Pública para Knaesel, num acordo firmado com as bênçãos da banca
da tucana. Knaesel sai satisfeito com o trabalho que realizou: "Após 14.
anos, o Orçamento Regionalizado foi aprovado por unanimidade pe
los deputados e acatado na sua totalidade pelo poder Executivo. Hoje,
graças à sensibilidade e o respeito do governador ao Parlamento, à

contribuição do secretário da Fazenda, Nelson Serpa, à contribuição
dos parlamentares, que abriram mão das suas emendas para priorizar
as demandas regionais, e de todos os demais envolvidos neste proces
so, conquistamos o sucesso do Orçamento Regionalizado", disse.

..Dlro... ··aforte
O presidente da Federação das Indústrias
(Fiesc), Glauco José Côrte, também diretor
da Confederação Nacional das Indústrias
(CNI), teve a missão de representar o se

tor industrial brasileiro em seminário que
reuniu uma centena de empresários e in
vestidores emRiad, capital daArábia Sau
dita. Ele destacou o interesse do Brasil e
de Santa Catarina em ampliar o comércio
bilateral, lembrando que o estado já tem

presença forte nesse mercado com carne de frango, motores elétricos e papel.
"Mas percebemos um ritmo forte de investimentos no país. Com isso, há gran
des oportunidades para setores corno móveis, revestimentos cerâmicos, metal
mecânico e alimentos O sentimento geral é que temos possibilidades de aumen
tar substancialmente as exportações para aArábia." Os embarques catarinenses
para o país somaram US$ 166 milhões em 2011, alta de 13% em relação a 2010.

As mudanças nas comissões da Assem
bleia vão além. Com o pedido de demis

são, na semana passada, do comando da
Secretaria de Estado da Assistência Social,
Serafim Venzon (PSDB) volta a ocupar
sua cadeira no Parlamento, dispensando o

suplente Ciro Roza (PSD). Venzon terá as

sento nas comissões de Saúde, no lugar do
lider dabancada doPSDB, deputadoDado
Cherem, e na de Constituição e Justiça,
na cadeira do deputado Dóia Guglielmi.
No PMDB também devem ocorrer trocas.

Na reunião de hoje da bancada, coordena
da pelo líder, deputadoManoelMata, que
voltou da China, serão definidas as posi
ções de destaque a serem ocupadas pela
sigla. Fala-se na possibilidade de mudan

ça na própria liderança e no comando de
comissões.

nais, ldeli Salvatti, acompanhou a presí
dente Dilma Rousseff, ontem, ao Rio de .

Janeiro, para a cerimônia de posse de Ma-.
ria das Graças Silva Foster na presidência
da Petrobras.

Pré-sal Uma das votações polêmicas do
ano, em Brasília, será a divisão dos recur
sos do pré-sal. Acontece que RJ, ES e SP

querem abocanhar as verbas sozinhos,
mas SC e os demais estados querem um

pedaço do bolo. "O mais importante para
é rediscutir a pauta dos royalties, para ter

uma maior participação dos estados não
confrontantes. No meu entendimento,
essa riqueza é do conjunto dos brasileiros.
A Petrobras recebeu investimentos que é
de todos os brasileiros", defende a depu
tada federal Carmen Zanótto (PPScSC).

Na maior cidade do estado a corrida está

esquentando. Pesquisa Univali ainda não
divulgada. aponta que Marco Tebaldi

(PSDB) tem 27,6% das intenções de voto,

Kennedy Nanes (PSD) tem 27,4%, Udo
D6hler(pMDB) aparececom14,6%,Carlito
Merss, atual prefeito, tem 9,6%. Caso o de
putadoDarci deMatos (PSD) venha para a
disputa no lugar de Kennedy; as intenções
de voto mudam: Matos (24,2%), Tebaldi

Posse A ministra de Relações Institucio- (23,8%), D6hler (13,2%) e Carlito (11,2%).
Andréa Leonora (Colaborou: FranciscoD'Carvalho- Brasília) Florianópolis· 14Fev12

CENTRAL DE DIÁRIOS
TiliNTA E UM INTEGRADOS

� [Pelo Estado) ,,:: UlI1l1r(ldlltcJ cm

Da) DIÁRIOS. PRE�IENÇA EM .. peloestado®centraldediarlos.com.br
_.;�,-" INTEGRADOS 62/0 DE se .

o retorno de Cesar Souza Jr. (PSD), hoje
secretário de Turismo, para a Assembleia,
além de sacar o quarto suplente, deputado
Edison Andrino (PMDB), vai gerar algo
que há muitos anos não se via: o PMDB,
que há várias legislaturas guarda o status

de maior bancada, ficará com o mesmo

número de deputados que o PSD, partido
do gevemador Colombo.

CESTA BÁSICA

. Café e feijão preto
mais caros este ano
Pesquisa do Procon de Jaraguá do Sul
mostra que oito dos 13 itens da cesta
básica estão mais caros que em 2011

JARAGUÁ DO SUL

'l'ITAPRETTI

Dois itens quase que indis

pensáveis na mesa do bra
sileiro são os grandes vilões da

pesquisa da cesta básica, realiza
da pelo Procon de Iaraguá do Sul
no primeiro dia de fevereiro.

A pesquisa foi feita em sete

supermercados da cidade: Ange
loni, Breithaupt, Brasão, Gumz,
Bertoli, Rancho Bom e Santa Lu
zia. Entre os estabelecimentos,
o café em pó (500g) mais barato
custa R$ 4,99, enquanto em fe
vereiro do ano passado, o pacote
mais barato custava R$ 2,99.A di-

ferença representa um aumento

de quase 70% no valor do produ
to. Ou seja, se o consumidor jara
guaense compra todos os meses

do ano ao menos um pacote de

café, ele terá que desembolsar R$
20 a mais que em 2011, apenas
com esse produto ..

Outro aumento significativo
em relação a 2011 é o do valor
do feijão preto. Para comprar um
quilo do feijão mais barato em fe
vereiro do ano passado, era pre
ciso pagar R$ 1,87. Já em 2012,
o preço mais acessível é R$ 2,38
- o que representa um aumento

de quase 28%. Considerando a

quantidade mínima do alimen-

to, essencial pará o consumo de
uma pessoa (ao mês), o consu

midor de Iaraguá do Sul passou
a pagar, no mínimo, R$ 27, 48 a

mais para ter o alimento em casa

todos osmeses do ano.
Dos treze produtos da cesta

básica, oito deles estão mais ca

ros em relação ao ano passado:
o arroz, a banana branca, a ba
tata suja, o café em pó, o coxão

mole, o feijão preto, o leite tipo C
e a manteiga. Outros cinco itens
estão pesando menos para o bol
so do jaraguaense: o tomate, o

pão francês, o açúcar refinado, a
farinha de trigo e o óleo de soja.
O campeão do desconto é o to

mate, clijo quilo custava R$ 2,25
no ano passado e agora custa R$
0,99. Já o quilo do pão francês
está custando R$ 3,29, enquanto
em 2011 era R$ 3,98.

DIVULGAÇÃO

ALEMÃ A primeira fábrica da BMW no país deverá produzir o modelo série 1

BMW estuda implantação em Iaraguá do Sul
A primeira fábrica da BMW

no país poderá ser instalada em

Jaraguá do Sul, segundo infor-'

mação divulgada no site da Isto
É Dinheiro. A publicação afirma

que a notícia deve ser confir
mada ainda este mês pelo pre
sidente da montadora no país,
Henning Dornbusch. Segun
do a fonte, um complexo com

200 mil metros quadrados será
montado na cidade para produ
zir o modelo série l. A fábrica
será totalmente automatizada,
com um investimento estimado
em R$ 700 milhões.

Ao O Correio do Povo, a as

sessoria de imprensa da BMW

Brasil, em São Paulo; disse que as

notícias veiculadas na mídia são

meras especulações. Entretanto,
a filial brasileira afirma que a im

plantação de uma fábrica no Bra
sil está em fase de estudos. Se
gundo a assessoria, a BMWBrasil

aguarda um comunicado oficial
da matriz, na Alemanha, sobre a

instalação da primeira fábrica no
país, por isso o local da possível
fábrica não pode ser assegurado.
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Apontamento: 201758/2012 Sacado: FERNANDO APARECIDO CASTILHO - ASSADOS
Endereço: RUA JOAO PlANINCHECK 220 -Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89252-280 Credor:
AUNETIO DISTRIBUIDORA DEAUMENTOS ITDA - ME Portador: - Espécie: DMI _ N°
Titulo: 493/298/ - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 582,85 - Data para pagamen
.to: 17/02/2012- Valor total a pagar R$657,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$
582,85 - juros: R$ 2,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 3 êü-Centro - 89251-201-jARAGUA DO SUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INI'IMAÇÃODE PRQTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGIISC.
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentadas a protesto neste
CartÓI;O, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 201529/2012 Sacado: ADEMIR GOIZINGER Endereço: RUA JOAO DA
CRUZ E SOUZA 26 - jARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-156 Credor. COOPERATIVA DE
CREDITO VALE DO fD\jAl-VIACREDI Portador: ENOC DE SOUZAME Espécie: DMI _ N°
TItulo: 02848/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 530,00 - Data para pagamento:
17/02/2012- Valor total a pagar R$607,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 530,00
-Juros: R$I,76 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$17,83

Apontamento: 201637/2012 Sacado: ALDENEI LECORACOES LIDA Endereço: R ADOlF
PUTITER 294 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-600 Credor: VlPEX TRANSPORTES UDA
Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 14025101- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 329,93
- Data para pagamento: 17/02/2012- Valortotal a pagar R$398,77 Descrição dos valores: Va
lor do titulo: R$ 329,93 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Dj!igência: R$ 9,96

.

Apontamento: 201716/2012 Sacado: ANA PAULA HIPPLERWEBER Endereço: RUA MARIA
NANETIE MENEL 144 - jARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-400 Credor: TELHAS KRUT
ZSCH COM VAR MAT CONST UDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 0892 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 476,00 - Data para pagamento: 17/02/2012- Valor total a pagar
R$552,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 476,00 - Juros: R$1,74 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 201589/2012 Sacado: ANTONIO AIRTON MARTINS NETO Endere
ço: RUA PAULO EGGERT 119 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-770 Credor: INFRA
SUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
0173659016 - Motivo: falta/de pagamento Valor: R$ 174,03 - Data para pagamento:
17/0212012- Valor total a pagar R$256,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$
174,03 - Juros: R$ 1,04 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$24,01

Apontamento: 201842/2012 Sacado: BRIMAX SERVICOS ESPECIALIZADOS DE UM
Endereço: RUA RElNOLDO RAU 60 SALA 07 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600
Credor: �ODER IMOVEIS LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0000015345
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 211,20 - Data para pagamento: 17/02/2012-
Valor total a pagar R$280,1I Descrição dos valores: Valor do título: R$ 21 1,20 - Juros:
R$ 1,05 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 201536/2012 Sacado: CARMEM ELIANE KRUEGER Endereço: JOAO MO
REI1l205 - VIlA RAU - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor. INFRASUL -1NFRAESTRUTURAE
EMPREENDIMENT Portador; - Espécie: DMI- N'Tirulo: 0176288014 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 152,22 - Data para pagamento: 17/02/2012- Valortotal a pagar R$228,86
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 152,22 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 201597/2012 Sacado: CLEMIUSAN AUGUSTO MACIEL Endereço:
. RUA FRANCISCO OUTRA 420 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-803 Credor: lNFRA
SUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - W Titulo:
OW6783008 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 152,36 - Data para pagamento:
17/02/2012- Valor total a pagar R$232,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$
152,36 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 201820/2012 Sacado: CONFEITARIA E PADARIA DAVO CH Endereço: RUA
TREZE DEMAIO 436 - Jaraguá do SuI-SC- CEP: 89255-400 Credor: ORBENKDISTRlBUIDO
RA P L UDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 23510lI01 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 334,95 - Data para pagamento: 17/02/2012- Valor total a pagar R$409,88 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 334,95 - Juros: R$ 2,12 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,7J

Apontamento: 201549/2012 Sacado: CRlSITANO )3ARAUNA Endereço: RUA ANGELO BE
NETIA 65 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-230 Credor: lNFRASUL - 1NFRAESTRUTURA E
EMPREENDIMENT Portador. - Espécie:DMI- N° TItulo: 0201877001 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 585,81 - Data para pagamento: 17/02/2012- Valortotal a pagar R$662,68
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 585,81 - Juros: R$ 3,51 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 201590/2012 Sacado: DANY DE MORAES VENERO Endereço: RUA
ARTHUR ENKE 475 -Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-755 Credor: INFRASUL - INFRA
ESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 0194934004
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 251,40 - Data para pagamento: 11J02/2012-
Valor total a pagar R$331,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 251,40 - Juros:
R$ 1,50 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 201812/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS LTOA ME Endereço: AVPRE
FEITO WALDEMAR GRUBBA 4489 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor: SCH
MOLZ BICKENBACH BR I CACOS Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 001042899 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 555,74 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valor total
a pagar R$634,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 555,74 -Iuros: R$ 2,77 Emolu
mentos: R$"11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Conduç:;o: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83
-----------------_--------------------------_-------------------------_----_-----_----------_-------------

Apontamento: 201547/2012 Sacado: EUSABETH DOEGE Endereço: ARTIillR BREI
TIlAlIPT 780 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-839 Credor: lNFRASUL -INFRAESTRUTURA
E EMPREENDIMENT Portador. - Espécie: DMI- N°TItulo: 0�84669009 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 270,74 - Data para pagamento: 17/02/2012- Valor total a pagar R$348,91
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,74 - Juros: R$ 1,62 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 201550/2012 Sacado: ERIBERID PREIS Endereço: RUA SANTh CLARA 40 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-812 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREEN
DIMENT Portador: - Espécie: DMI- Ns'lltulo: 0201826001 : Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$1.781,96 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valor total a pagarR$1.866,01 Descrição
dosvalores: Valor do título: R$1.781,96 - Juros: R$10,69 Emolumentos:R$1I,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 201797/2012 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL LIDA ME Endereço:
RUAjOAOWIEST JUNIOR 969 -jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: BANCO SO
FISASA Portadór: COM DE PROD QillMlCOS RE Espécie: DMI- N°TItulo: 0000746604-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$4.522,09 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valor
total a pagar R$4.606,86 Descrição dos valores: Valor do título': R$ 4.522,09 - Juros: R$
9,04 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$17,83

Apontamento: 201818/2012 Sacado: ESD\MPARIA MAIS BRASILUDAME Endereço: RUA
JOAOWIEST JUNIOR 969 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251·000 Credor:WEITfEC COML
!MP E EXP lIDA Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 4793.02 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 46.367,82 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valortotala pagarR$47.l39,06 Des
crição dos valores: Valor do titulo: R$ 46.367,82 - Juros: R$ 695,51 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 201707/2012 Sacado: FABRICA DE ARTEFATOS CIMENTO FIRMINO En-
.

dereço: RUA FRIDA KRUEGER 570 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-490 Credor: COOPE
RATIVA DE CRED P I R ORN CAL CALe ES-SICOOB Portador. GRAPIRES M G UDA ME

Espécie: DMI- N° TItulo: 2299/3-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 963,93 - Data para
pagamento: 17/02/2012- Valor total a pagarR$1.048,89 Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$ 963,93 -juros: R$ 6,10 Emolumentos:R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 201708/2012 Sacado: FABRICA DEARTEFAlDS OMENTO FIRMINO Ende
reço: RUA FRlDAKRUEGER 570 - jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-490 Credor. COOPERATI
VA DE CRED P I R ORN CALCALe ES-SICOOB Portador: GRANFER GR FERREI L Espécie:
DMI - N'Titulo: 2354/2-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.126,71 - Data para paga
mento: 17/02/2012- Valor total a pagarR$1.212,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.126,71 - Juros: R$ 7,13 Emolumentos: R$ll,60 - PUblicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 201544/2012 Sacado: FERNANDO ERSCHING Endereço: RUASANTA)UUA
23B - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-650Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAE EMPRE
ENDIMENT Portador. - Espécie: DMI- N°TItulo: 0201892001- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$190,43 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valor total a pagar R$264,93 Descrição
dos valores: Valor do título: R$19O,43 - Juros: R$I,14 Emolumentos: R$II,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46 _

Apontamento: 201602/2012 Sacado: GLEBER KRAHL Endereço: RUA FRANCISCO OUTRA
480-JaraguádoSuI-SC-CEP:89255-803Credor:lNFRASUL-1NFRAESTRUTURAEEMPRE
ENDIMENT Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 0186763007 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 97,75 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valor total a pagar R$178,36 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 97,75 - Juros: R$ 1,75 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 201799/2012 Sacado: INDAlAL REFEICOES UDA Endereço: R VICTOR
ROSEMBERG 33 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-400 Credor: SILVIA GOMES DE OLI
VEIRA ME Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 908 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
819,00 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valor total a pagarR$893,52 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 819,00 - Juros: R$I,91 Emolumentos: R$1I,6O - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 201692/2012 Sacado; JEAN CARLOS SOARES Endereço: R FRANCISCO
PANSTElN 470 - JOAO PESSOA -jARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: DIRCEU
PIANEZER Portador. - Espécie: CH - N°TItulo: 000113-9 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 1.300,00 - Data para pagamento: 17/02/2012- Valor total a pagar R$1.433,47 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 1.300,00 - Juros: R$ 51,56 Emolumentos:R$II,60 - Publicação
edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

pontamento: 201530/2012 Sacado: JONAS MOREIRA Endereço: RUA BERTOLDO DREWS
43 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor. COOPERATIVA DE CREDrro VALE DO fD\jAI-VIA
CREDl Portador: MORSCH ElEfRICA UDA Espécie: DMI - N° TItulo: 002/0001 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 238,90 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valor total a pagar
R$313,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 238,90 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 201713/2012 Sacado: JOVINA IND E COM DE PROD ALIM LTDA En
dereço: RUA FELICIANO BORTOLlNI 62 - jARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-180
Credor: GLUCOSUL COM DE DOCES E AUM lIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 2872 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.550,00 - Data para pagamento:
17102/2012- Valor total a pagar R$1.636,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.550,00 - Juros: R$ 7,75 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 201634/2012 Sacado: KAROISA ITDAME Endereço: RUAWALTER MAR
QUAlIDT 3050 SALA 02 - BARRA DO RIO MOLHA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: H
I INDUSTRIA DE ETIQUETAS S A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 010004733� -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.053,60 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valor
total a pagar R$J.l23,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.053,60 - Juros: R$
2,45 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$ 9,96

Apontamento: 201635/2012 Sacado: KAROISA UDA ME Endereço: RUA WAlTER MAR
QUAlIDT 3050 SALA 02 - BARRA DO RIO MOLHA - jaraguã do SuI-SC - CEP: Credor: H I
INDUSTRIA DE ETIQUETAS SA Portador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 0100047334 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$181,65 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valortotal a pagar
R$249,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$181,65 -Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 201222/2012 Sacado: LUCIA CANDIDO BALBINO LISBOA Endere
ço: RUA ANTONIO PEDRI 225 - Iaragué do SuI-SC - CEP: 89258-750 Credor: INFRA
SUL - INFRAESTRUTURA'E EMPRBENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - W TItulo:
0199663002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 316,47 - Data para pagamento:
17/02/2012- Valor total a pagar R$392,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$
316,47 - Juros: R$ 2,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

.

Apontamento: 201548/2012 Sacado: LUCIA CANDIDO BALBINO LISBOA Endereço: RUA
ANTONIO PEDRl225 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89258-750 Credor: lNFRASUL - INFRAES
TRUTURA E EMPREENDIMENT Portador. - Espécie: DMI-N'Título: 0199663001-Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 316,44 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valor total a pagar
R$395,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 316,44 - Juros: R$ 5,69 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 201533/2012 Sacado: PAULO ROBERTO CANANI Endereço: ANTONIO KO
CHELLA95 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-470 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 0178033013 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ IIp,06 - Data parápagamento: 17/02/2012- Valor total a pagar R$190,1I
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 116,06 - Juros: R$ 0,69 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 201538/2012 Sacado: REGlANEAPARECIDA FABIANO COSSA Endereço:
ARTHUR BREITHAUPT 716 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-839 Credor: INFRASUL -

INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - W TItulo: 18735
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 162,92 - Data para pagamento: 17/02/2012- Valor
total a pagar R$240,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 162,92 - Juros: R$ 0,97
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$18,65

Apontamento: 201638/2012 Sacado: RLG COMERCIAL I.TI>A Endereço: RUA JOSE THEO
DORO RIBEIRO 658SALA02 - Jaraguádo SuI-SC- CEP: Credor. CRZONGSHEN FABVEICU
WS SA Portador. - Espécie: DMI-N'Título: 0000113835 - Motivo: falta de pagamentoValor: _

R$ 16.515,75 - Data para pagamento: 17/02/2012- Valor total a pagarR$17.oo2,00 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$16.515,75 - Juros: R$ 412,89 Emolumentos:R$II,60 - Publica
ção edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 201537/2012 Sacado: ROMILDO ANICETE DE SOUZA Endereço: RUA
ANTONIO PEDRl300 -jaraguã do SuI-SC - CEP: 89258-750 Credor: lNFRASUL - INFRAES
TRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMI-N'Titulo: 0199683001- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$153,61 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valortotal a pagar
R$229,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 153,61- Juros: R$ 2,76 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23, IQ Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 201588/2012 Sacado: SEBASTlAO RIBEIRO Endereço: RUA FRITZ SET
TER 245 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPRE
ENDIMENT Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 0173545016 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$149,16 - Data para pagamento: 17/02/2012-Valor total a pagarR$231,96
Descrição dos valores: Valor do título: R$149,16 - Juros: R$ 0,89 Emolumentos: R$II,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 201698/2012 Sacado: STYLUS COM D� ROUPAS E ACESSORlOS ir En
dereço: RUA PASTOR ALBERTO SCHNEIDER 699 SL 02 - jARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89260-300 Credor: CONFECCOES THAROG crDA Portador: - Espécie: DMI - W Titu
lo: 0033635502 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.598,31 - Data para pagamento:
17/02/2012- Valor total a pagar R$1.680,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.598,31 - Juros: R$ 3,72 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 201699/2012 Sacado: STYLUS COM DE ROUPAS E ACESSORlOS tr
Endereço: RUA PASTOR ALBERTO SCHNEIDER 699 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89263-
000 Credor: ROBE BELl.E CONFECCOES ITDA EPP Portador: - Espécie: DMI - W Ti
tulo: 2965.4/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 492,00 - Data para pagamento:
17/02/2012-Valortotal a pagarR$573,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$492,00
- Juros: R$ 2,78 Emolumentos: R$ 1J,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 201700/2012.Sacado: STYLUS COM DE ROUPAS E ACESSORIOS tr
Endereço: RUA PASTOR ALBERTO SCHNEIDER 699 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89263-
000 Credor: ROBE BELl.E CONFECCOES LIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Ti
tulo: 2974.2/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 452,90 - Data para pagamento:
17/02/2012-Valor total a pagarR$534,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 452,90
-Iuros: R$ 2,56 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10,Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo",
na data de 14/02/2012. JaraguádoSuI (SC), 14defevereiro de2012.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 36

COMUNICADO >EXTRAVIO
SUL INGREDIENTES ALIMENTíCIOS inscrito no

CNPJ sob o n? 03.509.687/00012-20 ,

estabelecido na Rua José Emmendoefer, 92 -

Nova Brasília, Jaraguá Do Sul, DECLARA para os

devidos fins de direito que extraviou DESCRiÇÃO
DE TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS DA

EMPRESA EXTRAVIADOS. AS NOTAS FISCAIS DE
SÉRIE N° 051 ATÉ 150.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

RETIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N°005/2012_

A Prefeitura Municipal de Guaramirim,(SC), torna público para conhecimen
to dos interessados a RETIFICAÇÃO ao Edital de Tomada de Preços n",
005/2012 que tem por objeto a_Contratação de Empresa para execução da
obra de pavimentação asfáltica e urbanização da Rua Hervino Hanemann com

extensão de 646,65 metros, conforme termo de convenio firmado entre este

Município e a União, por intermédio do ministério das cidades - contrato de
repasse n.? 334.673-92.
Onde lê-se:
11.1.5 - c) ( .. .), comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico,
na data de abertura das propostas, com profissionais de nivel superior com
formação em engenharia civil e arquitetura, ( ... ).
Leia-se:

b) 11.1.5 - c) ( ... ), comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico,
na data de abertura das propostas, com profissionais de nivel superior com
formação em engenharia civil, ( ... ).
Exclusão do item:
Para arquiteto:
- Execução de projeto urbanistico classificação A0209.
Sendo assim, a data de abertura da licitação será no mesmo dia, local e horá
rio disposto no edital de Licitação, mantendo inalteradas as demais cláusulas
do Edital.
GUARAMIRIM (SC), 13/02/2012_

NILSON BYLAARDT
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA PROJETO
INCENTIVANDO TALENTOS

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e a Fundação Cul
tural de Jaraguá do Sul, tornam público o Edital de seleção
do Programa Incentivando Talentos cujos objetivo descobrir e
incentivar os talentos artísticos de crianças e adolescentes Ja

raguaenses nos mais variados segmentos da arte.
O Projeto Incentivando Talentos oferecerá bolsas de estudo
conforme segue:
Música: abrangendo canto e instrumentos musicais de sopro,
cordas, fole e eletrônicos.
Artes Visuais: pintura, desenho e história em quadrinhos.
Artes Cênicas: dança, teatro e contação de histórias.
Para concessão da bolsa de estudos o aluno deverá atender a
todos os 'critérios do regulamento e o período de vigência das
bolsas será de abril a dezembro/2012.
RESOLVEM tornar público o presente Edital para seleção de

crianças e adolescentes no âmbito do Município de Jaraguá do
Sul, no sentido de concorrerem a bolsas de estudo de música,
artes plásticas e artes cênicas, no período de abril a dezembro
de 2012.
PERíODO DE INSCRiÇÃO DE PROJETOS: As inscrições para
o Projeto Incentivando Talentos estarão abertas a partir de 09
de fevereiro à 09 de março de 2011, no horário das 8hOO às
11hOO e das 13hOO as 16h. A inscrição é gratuita devendo ser

entregue, pelo aluno, se menor, acompanhado por um dos

pais ou responsável, na Fundação Cultural, situada na Avenida
Getúlio Vargas, 405, Centro, (Prédio da antiga Estação Fer

roviária) em frente Terminal Urbano. A ficha de inscrição está

disponível no site http://cultura.jaraguadosul.com.br
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e os esclarecimentos po
derão ser obtidos no seguinte endereço: Avenida Getúlio Var

gas 405, Centro, município de Jaraguá do Sul - SC ou no site

http:cultura.jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul, SC, 09 de fevereiro de 2012

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I Estado]
Entrevista

/IAqui tem que valer o espírito do nosso estado"

[ ,,Essa é uma reclamação muitoforte no Congresso:
,

o governo não atendeu as solicitações e não liberou
recursos queforam colocadospara SC.',

EDINHO BEZ

Nascido em Gravatal, começou trabalhando como agricultor e mais tarde foi professor,
contador e bancário. Filiado ao PMDB,foi eleito deputado estadual em 1991. Jáem

1995, foi eleito deputadofederal, estando agora em seu quinto mandato na Câmara dos

Deputados, sendo o vice-líder de seu partido na Casa. Atualmente, é coordenador do Fórum
Parlamentar Catarinense, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Espanha
e Coordenador de Portos e Vias Navegáveis da Frente PárlamentarMista em Defesa da

InfraestruturaNacional. Edinho Bezfalou com exclusividade à reportagem da Associação
dos Diários do Interior (ADI-SC), Central de Diários e Central de Notícias Regionais.(CNR
SC). Na entreoista.falou da frustração por não ver liberadas recursosjá aprovados para
Santa Catarina e afirmou que os resultados do Brasil em 2012 dependerão em grande parte
dos rumos da crise que atinge a Europa.

[PeloEstadol - Pelo menos

até. abril o senhor é o co

ordenador do Fórum Par
lamentar Catarinense em

Brasília.Como foioprimei
ro ano de trabalho?
Edinho Bez - Nosso princípio
é objetividade.Afinal de contas,
são três senadores e 16 deputa
dos federais, uma força da qual
nãopodemosabrirmão. Estees
paço não representa ninguém
individualmente, mas Santa
Catarina. No Congresso nacio
nal e aonde for! Sob esta lógica,
realizamos, porexemplo, várias
reuniões sobre a duplicação da
BR-I01 Sul, criamos um fórum
na Comissão de Transportes e

Desenvolvimento Urbano da
Assembleia Legislativa, presi
dida pelo deputado Valmir Co-:
min (PP), com quem fizemos
um belo trabalho, somando as

forças da Assembleia e do Fó
rum Parlamentar Catarinense.
Essa integração também ocor

reu com a Federação das Indús
trias, a Fiesc, que teve um pa
pel importantíssimo dentro do
nosso fórum. Resumindo, es

tamos trabalhando de maneira
integrada com a Assembleia, a
Fiesc e o setor produtivo catari
nense, o Executivo e cada se

cretaria de Estado. As ações
que desenvolvemos e os recur

sos que buscamos para Santa
Catarinajunto ao governo fede
ral resultam de muita conversa

para definir o quede fato é im
portante para o estado.

[PEl - Então o balanço é
bastante positivo. .

EB - Eu diria que o resultado foi
muito positivo, sim. O negativo,
que eu lamento em falar, é que
o governo federal não liberou
as emendas das bancadas, em
2011, no Congresso nacional.
Praticamente não liberou ne

nhuma. Não só de Santa Cata
rina, mas de todos os estados.

Essa é uma reclamação muito
forte no Congresso: o governo
não atendeu as solicitações e

não liberou recursos que foram
colocados para Santa Catarina.
Nemmesmo as emendas indivi
duais. Nunca foi tão difícil como
no atual governo para liberar as
emendas individuãis. Cada par
lamentar tinha direito a R$ 13
milhões e só foram liberados R$
6 milhões. É menos da metade!
Nunca houve isso.

[PEl - E as emendas apre
sentadas pelas bancadas?
EB - Também aí a reclamação
é forte. As emendas da bancada
catarinense foram coordenadas
pelo Fórum Parlamentar, reu
nindo as emendas de todos os

deputados federais e senadores.
Lamentavelmente, não foram li- .

berados nem 20% do direito que
nós tínhamos. Mas a choradeira
não é só em Santa Catarina. É
geral. Em todos os estados. Não
há discriminação contra Santa
Catarina especificamente. Na

verdade, o Congresso nacional
está muito decepcionado com

a frieza com que o governo tem
tratado a liberação dos recursos,
todos aprovados, transformados
em lei e partes do Orçamento.

'

[PEl - Em que pese essa

frustração, a bancada cata
rinense inovou aojuntar as
emendas individuais a :fim
de termais peso politico.
EB - Eu participei de reuniões,
como coordenador do fórum,
com o governo e com a Comis
são Mista do Orçamento. Tra
tamos, por exemplo, do Plano
Plurianual, o PPA, definido
para períodos de quatro anos,
no caso, 2012-2015. Se uma

ação estiver prevista no PPA,
você pode colocar no orçamen
to de cada ano. Cada bancada,
cada estado, tem direito a cinco
emendas. E cada deputado tem

direito a dez emendas. Olha a

contradição! As cinco emen

das da bancada serão aprova
das. Apenas são analisados os

valores. Dificilmente o relator
do Orçamento iria aprovar
uma sequer das emendas in
dividuais, até pela restrição do
governo. Afinal, seriam 190
emendas. Qual a inovação que
nós fizemos? Definimos cinco
emendas fundamentais para
Santa Catarina entre os depu
tados federais e mais cinco dos
'senadores. AS 190 emendas
foram descarregadas, digamos
assim, em dez emendas. E ain
da consegui barganhar e apro
varmais uma. Como centramos
esforços, as perspectivas de
aprovação cresceram. Foi uma
inovação fantástica!

[PEl - O que se pode espe
rar dessas emendas?
EB - Muito. Colocamos R$'400
milhões para as ferrovias. E o

trabalho passa a ser do relator,
que terá que trabalhar com o

governo, com o Ministério do
Planejamento, e ver as necessi
dades do Brasil e de cada esta
do. Nossa estratégia foi .basear
a emenda no Plano Nacional de
Ferrovias. Ou seja, ao invés de
tratarmos o assunto ferrovia só
com base nas necessidades de
Santa Catarina, combinamos
nossas necessidades com o pla
no nacional. Na hora em que for
liberado, a gente sabe que essa

parte é de Santa Catarina.

[PEl - Isso demandou uma
boa coordenação de sua

parte e a disposição dos
parlamentares para traba
lhar em conjunto.
EB - Sem dúvida. Muitas reu
niões, muita conversa. Olha,
estou no sexto mandato, cinco
como deputado federal e um

como estadual. E a experiência
na coordenação do fórum tem

sido formidável. Porque é ela- , de desenvolvimento sustentável
ro que cada parlamentar quer para o Sal brasileiro. Quanto
buscar recursos para a sua re- às eleições, é claro que sempre
gião. Mas aqui tem que valer interfere. Mas todos estão cons
o espírito do nosso estado. As cientes de que a disputa vai se
emendas não têm nome do de- dar nos municípios e que aqui o
putado A ou B. Prova de cons- trabalho é por Santa Catarina e

ciência política e de responsa- pelo Brasil como um todo.
bilidade com Santa Catarina.
Mas nós tivemos o cuidado de
buscar o equilíbrio e todas as

. regiões foram contempladas.

[PEl - Em sua avaliação, o
trabalho que vocês desen
volvem no Congresso na

cionalébempercebidopela
. população catarinense?
EB - Sim, e neste sentido a mí
dia regional é de extrema im
portância. Venho dizendo isso
há muito tempo. Os jornais do
interior nos permitem chegar
mais perto do leitor, do cidadão,
do eleitor. E é através da comu
nicação que se faz lá-no interior,
com o falar regional,.que conse
guimos prestar contas emostrar
o trabalho que buscamos fazer
em prol do nosso estado.

[PEl - O trabalho legislativo
começou agora. O senhor
acredita que o Fórum Par
lamentar Catarinense vai
manter esse bom clima ao

longo de 2012 mesmo com

as disputas municipais?
EB - Nosso maior objetivo para
2012 vai seraumentar a soma de
esforços no Fórum Parlamentar
do Sul, ou seja, reunindo Santa
Catarina, Paraná e Rio Grande
do Sul, juntamente com as fe
derações das indústrias dos três
estados. Queremos a integração
regional porque muitas deman
das são idênticas, como infraes
trutura e logística para ampliar
a competitividade do setor pro
dutivo, o que tem como conse

.

quência a geração de empregos
e o aumento da renda dos traba
lhadores. Queremos um projeto

[PEl - Quais as principais
preocupações para o ano?
EB - Na minha avaliação, va
mos depender muito da crise
dos países da União Europeia,
além dos Estados Unidos. Eu
diria até que hoje é mais psico
lógica. E a nossa economia não
está crescendo de acordo com o

planejado. Os números de 2011

comparados com os de 2010

não foram nada bons. Temos

que tomar cuidado com essa

crise para não nos afetar. Com
isso, a liberação de recursos por
parte do governo federal, indis
pensável para nossos planos, vai
dependermuito dos reflexos da
crise internacional sobre o Bra
sil. Fora isso nós vamos tocar
nosso trabalho e exigir nossos
direitos. O atraso na conclusão
da BR-I01... nós vamos bater
muito fortemente nisso. As in
formações não batem cada um
diz uma coisa e enquanto isso
a obra segue em ritmo muito
lento. Também vamos cobrar a
duplicação da BR-470, de Na

vegantes a Indaial. Outra ver

gonha! Morre gente lá quase
que diariamente. A BR-280, de
São Francisco a Jaraguá do Sul,
também precisa da atenção do
governo

- federal. Outra situa
ção vergonhosa é o anel viário
da Grande Florianópolis. Não
é mais possível suportarmos o

que está ocorrendo ali e o jogo
de empurra entre concessioná
ria, ministérios e a Agência Na
cional deTransportesTerrestres
(ANTI). Está um caos e vai pio
rar se as obras não começarem
no máximo até o mês de abril.

1
1

André? Leonora (Colaborou Regina Alpinil Florianópolis - 13Fev12

lPelo Estado) :::; Um produto eNR
peloestado@centraldediarios.com.br

CENTRAL DE DIÁRIOS
VINTE E SETE INTEGRADOS
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Maior preço do carbono pode salvar espécies
T"Y acordo com umestudo

Vpublicado na revista
-

"Nature Climate Change"
por pesquisadores europeus,
coordenados pelo economista
brasileiro Bernardo Strassburg,
quanto maior o valor demercado

-

da tonelada de carbono não
emitido na atmosfera, mais
espécies de plantas e de animais

que vivem nasflorestas são
preservadas.
Os pesquisadores partem do

pressuposto que as políticas de
_ crédito de carbono ajudam a

manter asflórestas em pé.
Ainda de acordo com os cientistas,
sem estas políticas, cerca de 36mil
espécies de animais e de plantas
florestais seriam extintas até 21 00.
No atual cenário, em quea tonelada
de carbono vale aproximadamente
US$ 7no mercadoglobal, cerca
de'SO% dessas espécies seriam
preservadas até2100.
Já num cenário otimista, em

que o valor do crédito subisse

para US$2S a tonelada, a
preservação aumentaria para
aproximadamente 94% das

espéciesflorestais,
De acordo com Strassaurg.
o IPCC (painel do clima da
ONU) considera que até US$
100 por tonelada são aceitáveis,
entretanto o mercado de crédito
de carbono está desaquecido por
falta de acordo nas convenções
internacionais de clima,

FOTOS DIVULGAÇÃO

207 KJn2 de Iloresta
amazônica desmatada
De acordo com o Deter, sistema de
monitoramento em tempo real do INPE

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais),
somente nos meses de novembro e

dezembro de 2011, a floresta amazônica

perdeu 207,59 km2 de cobertura vegetal por
desmatamento, um salto de 54% em relação
ao mesmo período do ano anterior.

Empresas
francesas

-.

apolamuso
de bicicletas
o governo francês anunciou
nesta quinta-feira uma
iniciativa para estimular
o uso da bicicleta, através
do finànciamento pelas
empresas das despesas de
transporte dos funcionários

que a adotarem. A idéia é
similar ao sistema existente
na Bélgica, onde paga-se
EUR 0,21 por quilômetro
rodado. Em troca, serão

garantidas isenções fiscais
às empresas na ordem
de EUR 20milhões por
quilômetro para indenizar
os dois milhões de pessoas
que vão de bicicleta ao

trabalho. Na França, o
percursomédio é de 5 km.
Mas o governo francês não.
será prejudicado com este.

processo, pois a utilização
desse meio de transp()rte

_ permite economizar
EUR 5,6 bilhões, além de

proporcionarmais saúde
às pessoas e de limitar a
emissão de gases poluentes.

GUMZ_
----

Contabilidade

(41)33114147 liMA PAUEIII. fluuA CEmo.

Maracanã terá usina
de energia solar-
Um cons6rcio envolvendo a companhia energéticaLight
irá desenvolver, construir e operar'uma usina de geração
elétrica por energia solar, com capacidade de 391kW,
que será instalada na cobertura do estádio doMaracanã.
A conclusão da obra está prevista para dezembro deste
ano, com investimento total estimado de R$ 7milhões.

Brasil pode ter
cálculo do PIB verde

/

Através do projeto de lei 2900/11, criado pelo deputado Otavio
Leite (PSDB·RJ), o Brasil poderá ter um cálculo anual do PIBVeÍ'de"
a exemplo do que já ocorre na China desde 2006.Além de calcular
a riqueza nacional a partir de dados econômicos e sociais, o Brasil

.

pode considerar também o impacto ambiental ao definir o Produto
Interno Bruto (PIB). A proposta é que o PIBVerde demonstre
cálculos que auxiliem a preservação do patrimônioecológico
brasileiro, tendo como órgão responsável o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas), que já é o responsável
pelas medições tradicionais quanto à riqueza do país.

Tesla apresenta .Crossover
elétrico model X
Amontado;a norte-americanaTeslaMotors apresentou na
semana passada oModel X, seu novo modelo de carro elétrico,
com previsão de fabricação em 2013 e chegada às lojas no ano

seguinte. OModelXpossui capacidade para sete passageiros,
portas traseiras que abrem para cima (imitando as asas de um
falcão), possui autonomia de até 482 quilômetros rodados sem
recarregar, e é capaz de chegar de O a 100km/h emmenos de cinco

segundos. Nos Estados Unidos, o novo modelo deve custar a partir
de 49mil dólares com impostos, enquanto no Brasil ...
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TAÇA LIBERTADORES
�

Altitude 'preocupa o Santos
CORINTHIANS

Adriano será
o camisa 10

o adversário
invisível é a maior

preocupação
santista na estreia

da competição
continental

AGÊNCIA FOLHAPRESS

'Antes do embarque da delega-
ção do Santos para a Bolívia,

o meia Paulo Henrique Ganso
afirmou que jogar na altitude
será uma experiência nova para
o elenco. Na quarta-feira, o Peixe
enfrenta o The Strongest, na alti
tude de 3.660 metros de La Paz,
na estreia na Taça Libertadores.

"Será uma experiência nova

para nossa equipe. Só vamos

saber como são as dificuldades

quando estivermos lá e aí enten
deremos melhor como é que fun
ciona a altitude", declarou Ganso.

De acordo com o jogador, o

treinador santista, Muricy Rama
lho, já conversou sobre as dificul
dades que o time encontrará na

altitude. "O Muricy vem conver

sando bastante com a gente para
atuarmos sempre juntos, porque
a altitude é-prejudicial. Isso pode

ajudar a melhorar nosso jogo,
ainda mais porque conhecemos
bem pouco sobre o adversário".

Para tentarminimizar os efei
tos da altitude, o elenco do San
tos ficará concentrado em Santa

Cruz de la Sierra até o dia do jogo.
Quatro horas antes da partida, a
equipe viaja até La Paz. O time
encara o The Strongest, amanhã,
às 19h4S.

Flamengo
O técnico Ioel Santana fechou

a lista de jogadores que embar
caram para a Argentina, onde o

Flamengo enfrenta o Lanús ama

nhã, às 22h, pela primeira rodada
da fase de grupos da Libertado
res. O atacanteVagner Love, o za
gueiro chileno Marcos González
e o lateral direito Rafael Galhar
do são as novidades. Saem Iael,
que foi negociado. com o Sport,
Marllon e João Felipe.

Depois da vitória sobre o

Nova Iguaçu, pela Taça Guana

bara, os jogadores fizeram um

treino físico na praia da Barra da
Tijuca ontem. Em seguida, viaja
ram para Buenos Aires. Hoje, o

time fará um trabalho no estádio
do Lanús e seguirá em concen

tração na capital argentina até o

horário da partida.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LlCllAÇÃO N°: 24/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAR SERViÇO DE CARÁTER CONTINUADO PARA

LOCAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE CAÇAMBAS COM RESíDUO
CLASSE I MATERIAL RECiCLÁVEL E CONSTRUÇÃO CIVIL.

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 14/2/2012 das 8h às 11 h30 e das

13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 28/2/2012 14h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°:23/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA'MÃO DE OBRA PARA

AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO E COZINHA NA ETE FIGUEIRA.

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 14/2/2012 das 8h às 11 h30 e das

13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 6/3/2012 14h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-

2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

1-

RlCARDO SAIBUN/SANTOS FC O Corinthians divulgou
a numeração da camisa
dos atletas inscritos para
a Taça Libertadores da
América. Adriano, que
foi confirmado na lista,
vai vestira camisa 10 no
torneio sul-americano. Já
o meia Douglas, último
reforço contratado pelo
clube, usará o número 15.

O Corinthians estreia na
Libertadores na quarta-

.

feira, quando enfrenta
.0 Deportivo Táchira, na
Venezuela. A equipe ainda
enfrentará na fase de

grupos o CruzAzul (MEX)
e o Nacional (PAR).

I

FATOR
ALTITUDE

Muricy Ramalho illstl'uiu sua equipe para
jogar compactada, na altitude de La Paz

PRQGRAMAÇÃO:
1Sbàs1811

PREFEITURA DE
JARAGUA DO SUL

I
=<;
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nhas, Texfio Ix4 Águia Garibaldi,
Barrabaxo 1x3 Bangu, Jaraguá 99
4x3 Forte Acessórios, Carila Ma

lhas 3xO Cruz de Malta e Batavo

Ixl2000 Multimarcas e Barraba
xo 3x2 Cruz de Malta.

Dezesseis equipes disputam a

competição, divididas inicialmen
te em quatro grup.os. As duas me
lhores de cada chave avançam ao

mata-mata. Os jogos acontecem

no estádio Luís Carlos Ersching. A
terceira - e última - rodada da pri
meira fase acontece no dia 25.

AMISTOSO

Leãogoleia osAmigos doPerdigão
Com gols de Zé Vitor, Guilherme e

Geléia, Jaraguá faz 5 a O em amistoso

JARAGUÁ DO SUL aos 7' e aos 42' - este driblando o

HENRIQUE PORTO goleiro - fechou o placar em 5 a O
favorável ao Sport Club Iaraguá.

OLeão do Vale rugiu alto na "Mostramos o nosso fute
tarde de sábado, dia 11. Co- bol, com pegada, determinação

mandada pelo capitão Zé Vitor, e qualidade. Estamos todos de
a garotada do Sport Club Iara- parabéns e agora é seguir com os

guá não se intimidou diante de treinamentos visando os próximos
nomes consagrados do futebol, campeonatos", comenta o artilhei
como Perdigão e Paulo Miranda, ro da tarde, se referindo à Copa
e goleou a equipe de Amigos do Pomerode e à Divisão de Acesso.

Perdigão por 5 a O, em amistoso "A garotada está de parabéns,
realizado no estádio do Botafogo. Jogaram 'bem e fizeram por me-

A equipe treinada por Da Silva recer a vitória", reconhece o go
foi à campo com Rafael; Zangheli- leiro Das Neves. "Realizamos este

ni, Matias, Rangel e Jefinho; Oba, amistoso para dar experiência
Geléia, Diogo e Zé Vitor; Adilson à gurizada. Jogar contra atletas
e Guilherme. Depois de um início renomados, mesmo não estando
de jogo estudado, onde os Amigos no auge, acrescenta muito", ana
do Perdigão foram melhores, o Ia- lisa o técnico Da Silva.

raguã se soltou em campo. O amistoso arrecadou cerca

Aos 17', Guilherme avançou de 650kg de alimentos - incluindo
em velocidade e finalizou cruzado, a significativa doação da Chama
abrindo o placar. O segundo gol Colorada -, que serão repassados
saiu aos 32', quando Geléia entrou para as famílias carentes de Iara
na área driblando e marcou um guá do Sul. Após o jogo, um chur

golaço. O segundo tempo foi todo rasco de confraternização foi rea
do meia Zé Vitor. Com gols aos 3', . lizado na sede social do Botafogo.

Observado por PauloMiranda, Zé Vitor conduziu o Jaraguá para a vitória

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Global Pisos venceu a Sociedade Barra e assumiu a ponta da Chave A

CopaTricolor daBarra segue indefinida
A Copa Tricolor da Barra (Tro

féu Global Pisos) vem apresen
tando um grande equihbrio. Após
duas rodadas, nenhuma equipe
está classificada por antecipação
às semifinais e os oito times se

guem com chances matemáticas.
A segunda rodada foi reali

zada no sábado, dia 11, com 16

gols marcados em quatro jogos.
Na Chave A, a Global Pisos/Elé-

trica MCV está em vantagem
após vencer a Sociedade Barra/
Nei Automóveis e chegar' aos 4

pontos. A Sociedade Barra tem

3 pontos, mesma pontuação do
Barrabaxo, que se reabilitou ao

golear o Juriti (l ponto), por 5 a 1.

Na Chave B, o Galácticos/Esto
packEmbalagens assumiu a ponta
ao empatar com o Roma, por 1 a

1. O Roma assim chegou aos dois

pontos. Quem entrou na briga pela
vaga foi o Nova Geração/Mime, que
bateu o Operário por 2 a 1, de vira
da. Com o resultado, o Operário
estacionou em 1 ponto ganho.

Denis, do Barrabaxo, é o arti
lheiro da Copa Tricolor da Barra

com 3 gols. Amelhor defesa é dos
Galácticos, com apenas 2 gols so
fridos. A próxima rodada aconte
ce no dia 18, o próximo sábfld�.

Apenas uma equipe
classificada naCopa Flamengo
A Copa Flamengo de Fute

bol Suíço realizou sua segunda
rodada no sábado, dia 11. Com
os resultados, apenas a equipe, '

Mega Tranze o Pé/Amizade as-

segurou vaga na segunda fase,
pelo Grupo A. Apesar de ter ven
cido seus dois primeiro jogos, a
Néki ainda não garantiu mate

maticamente classificação.
Confira todos resultados da

rodada: Mega Tranze o Pé 6x3 JJ
Bordados, Néki 4xl Escolinha

TC, Metalúrgica TS lxl Palrneiri-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Néki faz boa campanha, maS ainda não se
gíll'alltiumatematicamente na outra fase
'. j I.; r: I�' I,i' , 'II Ir " 'I ,
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AFOGAMENTO

Corpo demenina
é, resgatado em rio
Caroline Martendal desapareceu no rio
ao tentar salvar a irmã, no último sábado

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Poram 37 horas de buscas nas

águas do Rio Itapocuzinho.
O trabalho intenso do Corpo de
Bombeiros de Guaramirim ter

minou às llh de ontem, próximo
à Ponte do Portal, limite entre

Jaraguá do Sul e Guaramirim,
local onde foi resgatado o corpo
da adolescente Caroline Suelen

Martendal, 14 anos. Ela estava

desaparecida desde as 17h de sá

bado, depois que tentou salvar a
irmã que se banhava às margens
do Rio Itapocuzinho, no bairro
Recanto Feliz, em Guaramirim.

No sábado, à tarde, Caroline
brincava em um campo de fute
bol com a irmã Camila, 12 anos,

e mais duas amigas. Por volta
das 16h, as quatro foram tomar

banho às margens do Rio Itapo-

cuzinho, ao lado do campo onde
estavam. Segundo informações
do comandante dos Bombeiros
de Guaramirim, Laury Carlos
Leite, a parte é rasa e a água batia
no joelho das meninas. Porém,
devido ao desnível, Camila caiu
em uma parte mais ·funda do rio
e se afogou. A irmã mais velha

pulou e conseguiu segurar amão
de Camila. Mas, com a força da

correnteza, as duas foram arras

tadas por cerca de 50 metros. Ca
mila se perdeu da irmã e conse

guiu se segurar em um graveto. Já
Caroline, desapareceu nas águas.

A equipe dos Bombeiros (cin
co mergulhadores e três pro
fissionais em terra) realizaram
varreduras até às 20h de sábado.
No domingo, as buscas foram
retomadas até às 19h. "Hoje (on
tem),mudamos a estratégia, pas
samos a procurar na superfície e

a provocar ondas nas águas com
o barco para que, se ela estives
se presa em galhos, fosse solta.
Às llh45, tivemos a informação
de populares do corpo da meni
na próximo à ponte do Portal".
O corpo de Caroline foi enca
minhado para São Bento do Sul,
onde será enterrada hoje.

Cuidados

O comandante dos Bombei-.

ros de Guaramirim alerta para
os cuidados no Rio Itapocuzi
nho. "Nenhum lugar é apropria
do para banho. Ontem mesmo

vi adolescentes no mesmo lugar
em que a adolescente se afogou.
Todos os pontos são irregulares.
A população precisa se conscien
tizar dos perigos", aconselha.

Dia 21 de dezembro do ano

passado, Jonathan Calixto, 15 anos,
morreu afogado quando nadava
no Rio Itapocu, próximo à ponte
que liga os bairros Nereu Ramos

e Santo Antônio, em Jaraguá.

PM apreende duasmil pedras de crack
A Polícia Militar de Jaraguá do Segundo a PM, a dupla tocava um e uma balança de precisão dentro

Sul desbaratou na madrugada de esquema de entrega de drogas à de uma máquina de música, em

domingo, um esquema de "Dis- domicílio que chegava a render um bar desativado. No total, mais

que-Droga", realizado em Jaraguá cerca de R$ 300 por dia. Na casa do de 2.300 pedras de crack foram
do Sul e região. A operação resul- . primeiro acusado, a equipe poli- apreendidas.
tou na apreensão de 90 gramas de cial encontrou 86 gramas de coca- No sábado, um homem de 24

cocaína e mais de duas mil pedras ína, oito gramas de crack e R$ 600, anos foi flagrado com 80 gramas
de crack, no bairro TifaMartins. além de materiais para embalar a de maconha. Ele teria escondido a

Após denúncias, policiais pas- droga e uma balança de precisão.
-

droga emum jardim, na ruaEmilio
saram a monitorar a movimenta- Na residência do comparsa, foram Steinn. Ele foi preso com R$ 1.370

ção de dois moradores no bairro. apreendidos 455 gramas de crack e responderá por tráfico de drogas.

CARLOS EDUARDO PETHIS

Acidente ocorreu no Km 21 da SC-416, no
bairro Rio Cerro 1, em Jaraguá do Sul

Acidente deixa ummorto

e outro gravemente ferido
O técnico em informática

Francis Evaldo Schoeninger, 29

anos, morreu por volta das 9h de

ontem, após se envolver em um

acidentenoKm21 daSC-416,pró-,
ximo à Nanete Malhas, no bairro
Rio Cerro 1, em Iaraguá do Sul.

Francis guiava um veícu
lo Gol, com placas de Iaraguá,
quando colidiu frontalmente
com outro automóvel de Iara
guá, guiado por Cristian Iones
Morbis, 24 anos. Francis morreu

na hora. Segundo informações de

familiares, o morador da Barra do
Rio Cerro, estava a caminho de um
curso de parapente no bairro.

Cristian fOI encaminhado ao

Hospital São José pelo helicóp-
.
.r

tero Águia da Polícia Militar. Ele

permanece internadoem estado

grave na UTI.
Namadrugada de sábado, um

motorista de 42 anos, conduzia
um Gol com placas de Jaraguá
quando perdeu o controle do ve

ículo em uma curva, na rua Ro
berto Ziemann, bairro Amizade.
O veículo chocou-se contra um

poste que ficou completamen
te destruído. A Celesc precisou
substituir a estrutura elétrica. O
condutor foi levado ao Hospital
São José com vários ferimentos.

CRIME

Homicida é condena'do
HevertonArruda de Oliveira, 22 anos, foi condenado a cinco
anos e quatro meses de prisão por lesão corporal grave seguida
de morte contra o irmão Helton de Oliveira, 21 anos, crime
ocorrido dia 24 de março do ano passado. Heverton foi preso
ontem em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela
comarca de Jaraguá do Sul. A prisão foi liderada pelo delegado
David Queiroz de Souza. O'crime ocorreu no bairro Iaraguá 99.
Heverton usou uma faca de cozinha paramatar o irmão, .após
uma discussão. Os dois haviam ingerido bebidas alcoólicas.

TIRO POR ENGANO

Mulher baleada passa bem
Está fora de perigo amulher de 24 anos baleada por engano
na noite de sábado, na ruaErvin Rux, no bairro Rio da Luz, em

.. Jaraguá. Se@lndo testemunl;las, dois homens dentro <te um Gol,
dispararam três vezes contra uma casa. Um tiro acabou atingindo
a perna da irmã do dono da casa, que estava sentada ao seu lado,
na varanda. Segundo a PM, o alvo era o irmão da vítima.

'

r
}
,
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Mais opções para especialização
LICASC

ação lato sensu e agora buscam

aprimorar seus conhecimentos e

compartilhar informações.
Os cursos são desenvolvidos

e endossados com exclusivida
de pelos niaiores nomes inter

nacionais, como Philip Kotler,
uma das personalidades mais
influentes do mundo na área
de marketing, David Ulrich, em
liderança, Ieffrey Pfeffer, em

gestão de pessoas, e John Da

vis, da área de family business.
Também na unidade de Ioinvil
le a Católica de Santa Catarina

oferece em parceria com a PUC
RS o curso de especialização em

Iornalismo Digital. Os professo
res e a certificação serão cedidos

pela instituição gaúcha. As aulas
iniciam no dia 23 de março e

acontecerão quinzenalmente, as
sextas-feiras das 18h30min as 23
e sábados das 08h às 12h30min.

Em Jaraguá do Sul os profis
sionais da área de marketing,
comunicação e criação interes
sados em se especializar, têm a

opção dos cursos de Comuni

cação Integrada de Marketing,
também ofertado em Joinville, e

EDUARDO MONTECINO

Gestão de Design e Inovação. Os
cursos são certificados pela Ca
tólica SC e os docentes também
são da instituição.

As aulas da especialização
em Comunicação Integrada de

Marketing terão início no dia 9

de março e acontecerão quinze
nalmente nas sextas-feiras das
18h30 às 22h30 e aos sábados
das 8h às 12h. Já os alunos que
optarem pelo curso de Gestão
de Design e Inovação, iniciam as

aulas no dia 23 de março com pe
riodicidade quinzenal sendo as

.

......_

sextas-feiras das 18h30 às 22h30
e aos sábados das 8h30 às 12h30
e das 13h às 17h.

Mais informações pelos tele
fones (47) 3275-8226 / 3275-8219
em Jaraguá do Sul e (47) 3043-
5200 em Joinville, ou pelo e-mail

pos@catolicasc.org.br.

lls aulas da

especialização
em Comunicação
Integrada de

Marketing começam
no dia 9 de março.

As aulas iniciam no

dia 23 de março e

serão realizadas

quinzenalmente:
nas sextas à noite e

sábados de manhã

JARAGUÁ DO SUL

DA REDAÇÃO

ACatólica de Santa Catarina
em parceria com PUC-PR,

PUC-RS e HSM Educação ofere
ce cursos de especialização em

várias áreas. As inscrições estão

abertas e podem ser feitas no en

dereço eletrônico http://www.ca
tolicasc.org.br /especializacao / .

Em Joinville são ofertados
cursos de MBA e EDP (Executi
ve Development Program) em

parceria com a HSM Educação.
Os modelos de cursos de aper

feiçoamento são destinados aos

executivos em posições de lide
rança, que preferencialmente já
realizaram MBA ou pós-gradu-

Os cursos de Comunicação IntegJada de
MarketiDg são oferlados nas duas cidades
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