
o servidor do setor de Tributos de

Jaraguá do Sul, Mauro Roberto Picci

nini (foto), foi preso ontem pela Polí
cia Civil. Ele é investigado por cobrar

propinas de corretores de imóveis. Para

isso, alegava que o estabelecimento imo-

o CORRE\O 00 povo UlILlIA
ODUlIDO A PARTIR DE

f;��� ::NOVÁVEIS PRESERVANDO
�s flORESTAS NO MUNDO,

Rt(\ClE A INFORMAÇÃO. PASSE ��
ESTE JORNAL PARA OUTRO ltITOR.

Fiscal é suspeito de
extorquir imobiliárias

" .

enlUlCla

"NossoAsfalto"
sob suspeita
Superfaturamento
e pagamento por
serviços não realizados
integram acusações
feitas por vereadores da

oposição. Denúncia foi
feita ao MP e ao TCE.

Plenário, página 5

Páginas 20 e 2

biliário possuia uma dívida de alto va

lor. Para aliviar a cobrança, ele oferecia
que fosse pago apenas 100/0 da multa.

Denúncia foi feita pelas vítimas da ação.I:
. Uma delas gravou um vídeo que com

t prova como funcionava o esquema.

m a

i
,
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. ,
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Torcedor bem que tentou apoiar o Juventus, que não conseguiu furar a defesa do Guarani. Página 22

Festival da Canção
Estudantes são premiados

,

Júri avaliou os quesitosmelodia, afinação,
dicção e interpretação. A aluna Bruna
Suelen Soares foi a primeira colocada.

Eleições 2012
Propostas paraMassaranduba

. Concorrentes à Prefeitura OdenirDeretti (PP) e Mario
Fernando Reinke (PSDB) falam dos planos traçados
para o município, caso sejam eleitos. Páginas 6 e 7

o fio da vida
A qualquermomento esse

fiozinho pode rebentar...
Luiz Carlos Prates

p'. 3agma
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Inovação em laser
Representantes de mais de

uma dezena de indústrias
catarinenses e de outros Estados
brasileiros apresentaram, na úl
tima segunda-feira, as deman
das atuais e futuras que têm em

relação às tecnologias a laser. O
encontro foi mais um passo na

construção do projeto do Ins
tituto Senai de Inovação (IS!)
que o Sistema Fiesc e a Confe

deração Nacional da Indústria
(CNI) implantarão na Grande

Florianópolis e que, a partir de
sua inauguração, em 2014, trans
formará Santa Catarina no pala
brasileiro de tecnologia a laser.

"Hoje, 95% da tecnologia a laser
utilizada no Brasil é importada,
o que significa que temos um

grande espaço de crescimento",
afirma Carlos Alberto Schuch
Bork, especialista em desen
volvimento industrial do Senai
Nacional. Ele explica que alguns
setores, como os de equipamen
tos para a exploração do pré-sal,
indústria hospitalar, indústria de
defesa e automotiva e aeronáu

tica' têm elevado potencial de
atendimento, embora saliente

que todos os segmentos econô
micos apresentem demandas re
lacionadas às novas tecnologias.

Instit"lltos de teenolo a
Além dos ISI, o Senai implantarámais 60 institutos de tecnologia - oito
dos quais em Santa Catarina. "Os ISI são voltados a áreas transversais
da economia, têm foco em pesquisa aplicada e são referência em
âmbito nacional. Já os 1ST são orientados para setores industriais
específicos, são referência estadual ou regional e atuarão com
consultorias e serviços laboratoriais e na replicação das tecnologias
desenvolvidas nos institutos de inovação", explica Bork.Um destes
Institutos deTecnologia será instalado em Jaraguá do Sul e certamente
representará um importante aporte de novas tecnologias. O Senai local

já está agilizando as providências para a instalação física domesmo.

Institutos de inovação
o de Tecnologia a Laser é um dos 23 institutos de inovação
que o Senai implantará em todo o País no's próximos anos,
atendendo oito áreas do conhecimento: produção, materiais
e componentes, engenharia de superfícies e fotônica,
microeletrônica, tecnologia da comunicação e da informação,
tecnologias construtivas, energia e defesa. Santa Catarina
receberámais um deles, na área de Segurança Integrada, a ser
instalado em Florianópolis, "o grande potencial e a cultura de
pesquisa da região", como afirma Bork. Além dos institutos
da Sociedade Fraunhofer, daAlemanha, a implantação
dos ISI tem o apoio do Instituto de Tecnologia de
Massachussetts (MIT, na sigla inglesa), dos Estados Unidos.

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFicIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGuA 00 SUL
Munllllpio$ que compõem a comatoa � Jarllgu1il do Sul iii Con,ipá.,

OFICIA:LA: !SA MARTA MOHR ZIEMANN

E01TAL
Se você viajar para aArgentina, não contemuito com o uso de

--.

cartões. de crédito. Omotivo é que a restrição à compra demoeda

estrangeira também afeta os cartões. Como o real é bem aceito, é
umaboa opção, ou então, o dólar em espécie que é disputado por
lá. Claro que para algumas coisas como os agradáveis passeios de
outrora ela tiCalle Florida" não tem solução, pois boa parte das lojas
fechou as portas por falta de acesso aos produtos que comercializava.

A. Angeloni & ela Ltda., CNPJ 86.646.984/0022 ...34

(LOJA 10). Relata o extravio de duas máquinas de frente
de caixa, marca Zanthus, modelo 28, versão 1.02 de série

21423 e 21434, conforme B.O. nO 00050 ...2012 ...06674.

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguã do SullSC

IMOVEL

iCit d.e

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de ImÓllels da

Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente editaL, que MARCATTO
ADMINISTRADORA DE BENS LTOA, Inscrita no CNPJ sob n° 76.874.70010001-77, estabelecida
na Rua Marina Frutuoso-Professora nO 90, casa 08, centro, nesta cidade; fequer com base no

art. 18 da lei nO 6,766f79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas

·418-Valdir José Manfriní, 1290,·SemNome, 1291-SemNome e 1292-JosephAugustHenning, 8airro
Jaraguá Esquerdo, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprova?o pela
Prefeitura: Municipal de Jaragué do Sul/SC, conforme Certldão nO 67/2012, expedIda em

22f03J2012, assinando coma responsável técnico, a arquiteta e urbanista Carins Eliza PicoU

MarcaUo. CREA n° 59182-6,.ART nO 42.3203'1-7. O desmembramenfo ê de caráter residencial.
possuí a área total de 44.894,86m·, sendo COllSt!tuido de 1(uma)p.arcela e remanescente.

O prazo de Impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados
da data da última publlcação do. presente edital, e devera ser apresentada por escrita perante a

Oficiala que subscreve este, no endereça da Serventia: Rua '16-Barão do Rio Branco, nO 414,
sala 02, centro, Jaraguâ do Sul/Se,

JARAGUÁ/.!i0 SUL, 17 de Agos� �JOt2.
A OF1CIALA ......o:;tp> t...... ""'.,.... ,,� ....x,��",....-

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 414 - �ala 02 - Cenlro· Jaragllá do Sol CEP: 89251-400
Fone; (47) 3371-3975 - Emlillt: reglstrodelmollelslsa@lerra.com.br.

Horl/lrlo de Expediente: 09:00 às 12:00 114:00 às 18:00

. '

www.ocorreiodopovo.conl.br
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LIBRA (EM R$) 3,2443 3,2469 t 0,37%

Migração
Embora não seja um fenômeno novo e não
exista nenhuma pesquisa, a conclusão de

dirigentes de RH do município é de que está
se acentuando a migração de trabalhadores
de Iaraguá do Sul para outros municípios,
principalmente os de sua origem. Isto se

deve à m-elhoria nas condições de vida
em regiões que tradicionalmente tem
fornecido trabalhadores para atuar por
aqui, assim como por uma relativa falta de

oportunidades em alguns setores e o alto
custo, especialmente damoradia.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1102
Primeiro Sorteio
01 - 17 - 30 - 33 - 34 - 37

Segundo Sorteio
11 - 17 - 27 - 34 - 36 - 39

QUINA
SORTEIO N° 2981
34 - 51 - 58 - 61 - 73
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Do leitor

O poder da adaptação
Muitos pensam que para so

breviver às adversidades que
a vida apresenta é preciso ser forte
e vigoroso fisicamente. Contudo,
mais forte são, na verdade, aqueles
que sabem adaptar-se, com inteli

gência, às novas situações criadas

pelas adversidades e conseguem
vencer os desafios que se apre
sentam. Esse princípio serve para
qualquer aspecto da vida, seja no
trabalho ou navida de relação. .

Na Física, temos a resilíêncía

que é a propriedade que alguns
corpos possuem e que lhes permi
te retomar à forma original após
terem sido submetidos a urna de

formação elástica. Esses corpos
nos dão urn bom exemplo de ca

pacidade de adaptação a mudan

ças. Muitas pessoas consideram

que a solução para seus problemas
está numamudança radical, como
se tudo o que vinham fazendo es

tivesse errado. Ao recordar meus

tempos de criança, observei uma
grande vontade de aprender, tive
muitas etapas de amadurecimento
que precisei cumprir para chegar
a ser quem hoje sou. Como seria a

minhavida se eu perdesse as diver
sas oportunidades que tive de me

superar? Aprendi que nem tudo
acontece como a gente quer, ou

gostaria que fosse, porque cada ser
tem dentro de si urn grande poder
de adaptação que pode ser usado
de forma consciente ou não.

O autor da Logosofia ensina

que "adaptar-se é, portanto, pre
parar dentro de si as condições
adequadas para que o equilíbrio
normal da vida perdure sem mo

dificações, ainda que a vida se

modifique tantas vezes quantas
sejam necessárias ou o reclamem
as circunstâncias. O contrário
seria nos entregarmos como pri
sioneiros de um inimigo invisível,
porém real, que estaria continu
amente abatendo nosso ânimo."
A vida me oferece oportunidades
de evoluir e ser melhor, mas é ne
cessário ser flexível e encarar os

problemas como oportunidades
queme darão o poderpara experi
mentar a felicidade da conquista.

EnníDioMoretti Santandrea,
Estudante de Logoso6a

Compartilhe a sua Opilliã,o.· Escl·eva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o fio da vida
Será que não seria muito estressante viver pen

sando que a nossa vida depende de um fiozinho
invisível que pode a qualquer momento rebentar?

Sim, porque a qualquer momento esse fiozinho

pode rebentar e termos que sair do palco da vida
sem qualquer chance de prorrogação. Quando
se esgota o prazo de validade da vida, adeus, não
adianta espernear, querer negociação. Ninguém
ultrapassa em um único minuto o seu prazo de va
lidade na vida, prazo sempre desconhecido ...

Há quem diga que se vivêssemos sempre a lem
brar que podemos ver apagar-se a vela da nossa

vida a qualquer momento que a vida não teria gra
ça, seria um sobressalto sem fim. Faz sentido. Mas
o contrário também nos faz estúpidos diante da
vida. Viver, por exemplo, como imortais é refinada
estultícia. E é assim que vivemos, sempre pensando
no amanhã, jogando os sonhos para o futuro, a vida
para um outro momento. Raramente vivemos com
toda a atenção e plenitude o "aqui e agora", que são
as nossas únicas chances de felicidade. Ou será que
podemos ser felizes lá e então, isto é, em outro lu

gar e em outro momento? Claro que não, ou somos
felizes aqui e agora, nestemomento, ou nada feito.

Dia destes, uma jovemmulher saiu de casa para
ir às aulas na faculdade em São Paulo e não voltou
viva para casa. Morreu de infarto em sala de aula.
Será que ao acordar pelamanhã lhe poderia passar
pela cabeça que não haveria outra manhã na vida
dela? E, todavia, essa é a realidade da vida, nin
guém sabe do momento seguinte, mas todos vive
mos como se fôssemos viver para sempre. Vem daí
a estupidez de estarmos sempre postergando os

momentos bons e felizes. Quem não viver intensa
mente este momento de agora pode não ter outra
chance ... Está jogando para o futuro incerto uma

vida que só pode ser vivida hoje, agora e aqui. Ou
será que você está planejando ser feliz em janeiro,
quando entrar em férias e viajar para a Bahia...?

T�mpo
Falei aí em cima do tempo na vida. Vida é tem

po. Isso me faz lembrar dos milhares de jovens
brasileiros, burros, que estão se candidatando

para trabalhar como voluntários na Copa de 2014

e depois na Olimpíadas no Brasil, em 2016. Dez a

12 horas por dia dando duro de graça. E alguns le
vianos dizem que isso é experiência. Se usassem

desse tempo para estudar língua portuguesa ou

dedicar-se a qualquer atividade profissional, logo
seriam artífices da qualidade e independentes fi
nanceiramente. Mas são burros, o que posso fazer?

Cabelos
Às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de

sair por aí sem olhar para trás, largar tudo ... AXuxa
é galega, você sabe. Pois aWella, linha de produtos
de beleza, ofereceu a ela dois milhões de reais para
ela pintar o cabelo de preto, claro, com as tintas da
Wella. Pronto, Xuxa pintou o cabelo e ganhou dois
milhões. Você, leitor, vai ficar careca e não vai ga
nhar dois milhões trabalhando ... É ou não é de sair

por aí pedindo socorro?

Falta dizer
Não tenho mais espaço hoje mas nos próxi

mos dias vou tratar de uma revelação médica so

bre exercícios. Eles matam. E o pior de todos é a

natação, natação liquida com as pessoas ... Além,
é claro, e sei disso há muito tempo; atletas não

. são longevos, "estranhamente" costumam morrer.

cedo. Não era para ser assim ...

Fale conosco

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
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.Jaraguá não vai quitar débito
Secretário de

Administração diz
. ,. ,.",

que mumcipro nao

é mais integrante da
entidade e nega que
tenha pendências

REGIÃO
Verônica Lemus

Com a pendenga de ter o

maior débito com a Asso

ciação dos Municípios do Vale
do Itapocu (Amvali), atual ad
ministração de Jaraguá do Sul
não pretende pagar a dívida de
R$ 259.736,20 com a entidade.

IA Prefeitura não deve um

centavo para ninguém, muito
menos para a Amvali", afirmou
o � secretário de Administração
da Prefeitura, Ivo Konell. Se

gundo ele, o município deixou
de fazer parte da Amvali em

março, quando a prefeita Ce-

cília Konell (PSD) anunciou o

afastamento, em razão de um

desentendimento com o então

presidente da entidade, Mario
Fernando Reinke (PSDB), pre
feito de Massaranduba.

Mesmo com o anúncio do

desligamento, a Amvali conti
nuou a contabilizar as mensa

lidades em atraso, já que este

não teria sido oficial. De acordo
com o Estatuto Social da enti

dade, o município que desejar a
desvinculação deverá ter o pe
dido referendado por 2/3 (dois
terços) dos membros da Câ
mara Municipal de Vereadores,
fato não respeitado.por Jaraguá.

IA decisão (de sair daAmva
li) é do Executivo, não tem nada
a ver com a Câmara", argumen
tou Konell, que disse ainda que.
o estatuto não é uma lei e que
não possui caráter oficial. As
sim, a entidade deixa de rece

ber do màior contribuinte da

região, responsável por cerca

de 50% da arrecadação mensal.

Do ponto de vista do secre

tário, a saída da associação aca

bou sendo mais vantajosa para o

município, já que o dinheiro que
seria repassado à entidade pode
ser aplicado diretamente em Ia
raguá.Ainda segundo Konell, um
retorno àAmvali só seria possível
depois de uma retratação do pre
feito de Massaranduba.

Criada em 1979, a Amvali
nasceu dentro de Jaraguá do Sul
e mantém a atual sede dentro
da cidade, no bairroVila Nova.

EDUARDO MONTECINO

. A decisão (de
sair da Amvali) é
do Executivo, não
tem nada a ver

com a Câmara.

IvoKone ,

Secretário de

Administração

I

KoneU disse que é mais vantajoso
para Jaraguá do Sul estar fora da Amvali

Prefeito deGuaramirim critica postura da entidade
Além de Jaraguá do Sul, as

prefeituras de Barra Velha, Co

rupá e SãO João do Itaperiú são

apresentadas como devedoras

para a Associação dos Municí

pios doVale do Itapocu (AÍnvali).
Guaramirim, que tinha uma

dívida ativa até ontem, acertou tanto, o governante considerou
o débito com a entidade. O pre- ser uma vergonha a forma como
feito de Guaramirim, e ex-presi- o presidente da associação está
dente Nilson Bylaardt (PMDB), tratando do assunto. "Fiquei sa
informou que o pagamento da bendo disso (da dívida) pelo jor
dívida, no valor de R$ 29.758,36, nal", alegou Bylaardt. Segundo
foi realizado ainda ontem. Entre- ele, um problema de conciliação

bancária foi o responsável pela
mensalidade não ter sido repas
sada automaticamente para a

conta daAmvali.
O presidente da associação e

prefeito de Schroeder, FelipeVoigt
(PP), disse .que só voltará a falar

do assunto na semana que vem,

depois que for realizada uma

reunião entre a entidade e os re

presentantes das prefeituras em

débito. O encontro está agendado
para a próxima segunda-feira. Ia
raguá do Sul não vai participar.

As explicações dosmunicípios em dívida
• São João do Itaperiú

Conforme informações da Pre

feitura, a justificativa pelo não paga
mento é devido a gastos feitos com a

realização de um concurso público.
Além disso, a queda na arrecadação
do município impossibilitou o pre
feito, Valdir Correa (PP), de fazer os
repasses mensais. O atraso é desde
2010. Como resultado, o município
deve hoje à Amvali o valor de R$
148.235,90.

Correa disse que tem o valor da
dívida em caixa, mas que pediu o

parcelamento do.débito, sendo que
o primeiro pagamento, no valor de
R$ 22,9 mil, já foi providenciado.
As demais parcelas, de R$ 35 mil,
serão quitadas até dezembro deste
ano. "Antes de sair (da Prefeitura)

,

.
tenho que deixar tudo em dia", res
saltou Correa.

• BarraVelha
Outro prefeito que pretende acer

tar as contas antes de deixar o Paço
é o de Barra Velha, Samir Mattar

(PMDB). Ele informou que o parce
lamento da dívida, de R$ 89.871,41,
já foi negociado com representantes
da entidade, há cerca de dez dias.

IA Amvali é uma organização
que sempre nos atendeu muito

bem, é obrigação nossa estar em

dia", declarou Mattar. O atraso nos

pagamentos, desde fevereiro deste
ano, teriam acontecido no período
em que o prefeito esteve ausente da

prefeitura, devido um afastamento

judicial, explicou Mattar.
L .,.. 1

• Corupá
A Prefeitura de Corupá também

se comprometeu a pagar o valor em
atraso, de R$ 15 mil. Segundo se

cretário de Administração e Fazen

da, Sandro Rogério Glatz, o número
é referente aos últimos dois meses,

período em que Corupá teve que
da 'na arrecadação do FPM (Fundo
de Participação dos Municípios) e

ICMS.
Além disso, o município estaria

tendo gastos com ajustes salariais,
como o pagamento do piso nacional
aos professores estaduais. "É uma si

tuação transitória, já notificamos a

Amvali", disse o secretário, que afir
mau ainda que Corupá deseja a re

gularização com a entidade, que tem ,

sidomuito boa para omunicípio.

• Art. 42 - § 2 o - Será excluído, pelo voto
de 2/3 (dois terços) dos presentes em
Assembléia Geral Extraordináriapara
este fim especialmente convocada,
o município membro que deixar de
contribuir financeiramente com a

associação por mais de 4 (quatro) meses
consecutivos ou 6 (seis) alternados.

I

• Art. 45 - Os municípios que tenham
suas contribuições em atraso por mais
de 3 (três) meses não terão direito a

serviços da associação.
• Art. 51 - Qualquermunicípio associado

poderá retirar-se da associação mediante
decisão do Prefeito Municipal, devendo,
porém, ser referendada por 2/3 (dois
terços) dos membros da Câmara
Municipal deVereadores. A decisão de
afastamento não exime, no entanto, o
município de recolher as importâncias
devidas até a data da respectiva retirada.
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Receberam, mas
não fizeram
Na representação, os
vereadores petistas
denunciantes afirmam

que namaioria das ruas
não houve colocação de
tubos, nem escavação
ou reaterro. Segundo
Francisco Alves e Justino
Pereira da Luz, ,as
drenagens pluviais não
foram substituídas. Os

parlamentares questionam
que, além de receber

'

valoresmaiores de que os

de mercado, as empresas
contratadas não teriam
realizado o serviço.

.

Muita terra
Em algumas ruas, os
denunciantes apontaram
fatos, no mínimo curiosos,
encontrados nos editais.
Conforme a denúncia, na
rua JéfersonMachado, no
Estrada Nova, tinham sido

retiradas, em:média, 249
caçambas com capacidade
de cinco metros cúbicos
de terra. Conforme os

parlamentares petistas,
moradores da comunidade

,

negam am9vimentação
e a retirada tlefterras'. Pdr/ I
isso, o caso é apontado por
eles como irregular por
"indícios de equívoco na
quantidade de materiais
de preparação do solo".

O líder do governo na
Câmara deVereadores,
José Antônio deÁvila
(PSD) disse que vai
convidar o secretário de

Obras.Odímír-Lescowícz,
para dar explicações sobre
as contratações das obras.

Treinamento
de mesários

.

As pessoas que trabalharão
como 'presidente de mesa
e primeiro mesário nas

eleições deste ano passarão
por um treinamento
no mês de setembro.
Em Jaraguá do Sul, as
capacitações acontecem
de 3 a 6, na Scar. Em

Corupá, nos dias 11 e 12 de

setembro, naAssociação
Empresarial (Aciac). Os
demais envolvidos no

processo eleitoral também
serão treinados no

, Cartório Eleitoral.

Retratação?
o secretário de Administração
de Jaraguá do Sul, Ivo Konell,
disse que o município só voltará
a fazer parte daAmvali quando o

prefeito de Massaranduba, Mario
Fernando Reinke, fizer uma
retratação pública sobre o caso

das antenas. Retratação do quê?
Pelo que ficou comprovado não
existiram irregularidades.

Nilson Antonio - Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Denúncias de
superfaturamento

/\ última sessão daCâmara deVereado
r\.res de Jaraguá do Sul foi o palanque
para o vereador e presidente do Legis
lativo, Francisco Alves (PT), apresentar
as denúncias que foram realizadas ao

Ministério Público e posteriormente ao

Tribunal de Contas do Estado (TCE). A
representação foi realizada pelo próprio
Alves e o colega Justino Pereira da Luz

(PT). As possíveis irregularidades estão

nas obras do Programa Nosso Asfalto.
Conforme o vereador petista, a ação

foi protocolada no dia 23 de agosto
do ano passado, mas as investigações
aconteceram em sigilo por orientação
do Ministério Público. Contudo, a pe
dido da promotoria, os denunciantes

protocolaram a representação junto ao

TCE, no dia 9 de julho deste ano.

Na denúncia, os vereadores relatam a

cobrança de serviços cobrados e não pres
tados pelas empresas contratadas e, tam-

O candidato a prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) está apostando em caminhadas
e bandeiraços durante os fins de semanas
com os candidatos a vereadores,
militantes e apoiadores. Neste sábado
está programada a visita ao bairro Avaí,
às 9h, com a concentração na rua 28 de

agosto, Skate Parque, e no domingo na

Vila Eccel, e amobilização acontece no

mesmo horário e local.

bém, superfaturamento nos preços.
Os parlamentares dizem que, duran

te as investigações, eles visitaram 13 ruas

em diversos bairros da cidade e recolhe
ram depoimentos de moradores con

firmando as possíveis irregularidades.
Para comprovar os superfaturamentos eles
apresentaram, por exemplo', as diferenças
dos preços unitários das bocas de lobo en
tre Iaraguá do Sul e Joinville. Em Iaragua do
Sul, o preço valor é de R$ 784. Em Joinville
é de R$ 342,37.A diferença é de R$ 441,63.

Todos os comparativos, segundo os

vereadores, foram analisados entre os

valores pagos pelas prefeituras de Ia
raguá do Sul e Ioinville. Alves disse que
as informações foram retiradas dos edi
tais de licitação publicados nos jornais
dos municípios. Se comprovadas as ir

regularidades, esse gasto a mais repre
senta uma má gestão com o dinheiro
dos contribuintes.

Cobrança
Sobre as pendências junto à

Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu, o prefeito de
Guaramirim, Nilson Bylaardt,
disse, em entrevista à repórter
do OCp, Verônica Lemus, que
"agora todo mundo vai querer
cobrar dívida pelo jornal".

Dívida paga
Na tarde de ontem, a Prefeitura
de Guaramirim enviou para
a imprensa uma certidão da

regularização do débito com
a entidade. No documento, o
presidente daAmvali, Felipe
Voigt, atesta que Guaramirim
não tem débitos pendentes
e está em situação regular
com a associação.

Apoio para
Bylaardt
O secretário de Estado da
Saúde, Dalmo de Oliveira,
esteve em Guaramirim

para reafirmar o apoio
à candidatura de Nilson

Bylaardt (PMDB). Além
do apoio, ele deixou em
Guaramirim a garantia de

que vai continuar a parceria
forte que sempre teve com

Bylaardt para atrair mais
investimentos ao município.
O secretário ainda gravou
depoimentos para o

programa de rádio.

Até que
enfim ...

Na sessão de hoje da Câmara
deVereadores vai entrar em

pauta o pedido de informação
dos vereadores Francisco Alves
e Justino da Luz, do PT, Natália
Lúcia Petry e Jaime Negherbon,
do PMDB, e Jean Carla
Leutprecht, do PCdoB. Eles

querem saber da Prefeitura

quais são os cargos, funções
e salários dos funcionários
com funções gratificadas. A
prefeitura terá 30 dias

para enviar a resposta à
Câmara de Vereadores.

De olho em 2014
As eleições não servem apenas para os candidatos

pedirem votos. É um período de fortalecimento partidário,
principalmente para os possíveis concorrentes ao próximo

pleito, que vai acontecer daqui a dois anos. Quem está
se articulando regionalmente é o vereador Jean Carlo

Leutprecht (PCdoB). Além de fortalecer o partido em

Jaraguá do Sul, trabalhou para que a sigla lançasse
candidaturas em Schroeder e Corupá. O comunista

possivelmente será candidato a deputado em 2014.

MARCELE GOUCHE

.'
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AspropostasparaMas duba
Os candidatos Mario Fernando Reinke (PSDB) e Odenir Deretti (PP)

revelam as metas para conquistar o eleitorado

MASSARANDUBA

Verônica Lemus

denir eretti para:propostas de
'"

'

de cargos e salários. Além disso,
temos a necessidade de ampliar
o transporte escolar gratuito do
Ensino Fundamental e implan
tar o serviço gratuitamente a

todos os estudantes do ensino

superior e profissionalizante.
Ameta é construir e implan

tar novos centros de educação
infantil. Vamos viabilizar um

curso de capacitação para pro
fissionais da área da educação
e investir na melhoria da quali
dade de ensino. Vamos incenti
var a existência de novos cursos

superiores de educação profis
sional e tecnológica em nosso

município, em parceria com

universidades da nossa região.
Está no nosso projeto utili

zar as escolas desativadas para o zer na cidade, no interior, con
uso das comunidades nos finais forme densidade habitacional.
de semana para atividades es-

portivas e socioculturais. Vamos
'!ti Saneamento

estudar a implantação de um

programa de bolsa de estudo

para jovens carentes que que- "Vamos investir em sanea

rem estudar. Pretendemos im- menta básico como forma de

plantar na EscolaMunicipalMi- prevenir doenças, eliminando
nistro Pedro Aleixo uma equipe esgotos a céu aberto, propor
multidisciplinar de apoio, aulas cionando melhor qualidade de
de reforço e acompanhamento vida para o cidadão. Pretende
com fonoaudiólogo, psicólogo e mos implantar um sistema de

psicopedagogo do l° ao 9° ano. galeria na rede fluvial e de es-·

Também vamos ampliar a esco- goto ao longo das ruas urbanas
la municipal Nicolau Iensen e que não dispõem de infraes

implantar o ensino de 5a a 8° sé- trutura de saneamento básico.

rie, além da construção de uma Vamos captar recursos a fundo

quadra esportiva." . perdido para programas de sa-

neamento básico, a partir de
tratamento de esgoto domésti
co, iniciando pela área central
da cidade".

'!ti Saúde
"Será o nosso carro chefe da

campanha. Concluir, equipar e
fazer funcionar definitivamen
te o Hospital Municipal 24 ho
ras por dia. Vamos contratar

médicos, enfermeiros e técni
cos de enfermagem e apresen
tar um atendimento eficiente e

humanizado à população.
Precisamos contratar mé

dicos, dentistas, enfermeiro

pessoal de serviço para atuar

nos postos de saúde. Vamos

ampliar os convênios com

hospitais da região para reali
zar as cirurgias paralisadas.

Uma das metas é dotar a far
mácia básica de medicamentos
necessários e suficientes para o

atendimento da população sem

deixar faltar essesmedicamentos.
Também vamos ampliar, treinar
e capacitar agentes de saúde da
saúde da família visando tomar

mais eficiente o atendimento do
miciliar. Temos de humanizar e

melhorar o transporte de pacien
tes para tratamento fora do domi
cilio, visando melhoria da quali
dade de vida aos carentes, idosos
e deficientes. Para isso, vamos
disponibilizar uma viatura

para as pessoas que necessi

tam de cuidados hospitalares
especializados dentre eles qui
mioterapia' radioterapia e he
modiálise.

Entre os trabalhos, devemos
.

aumentar o número de médi
cos pediatras, disponibilizando
atendimento diário nos postos
de saúde. E queremos ampliar
as autorizações de exames la
boratoriais pelo SUS conve

niados com o município. Mas
saranduba precisa de um novo

programa de prevenção. De
vemos ampliar o atendimento
aos dependentes químicos."

jetivo de ampliar e melhorar as
redes de distribuição de ener

gia elétrica no município, mi
nimizando os frequentes pro
blemas de desabastecimento.

.

,

Precisamos revisar o Plano
Diretor Municipal, criando lote
amentos legalizados em novas

áreas nos bairros para firmar con
vênios junto a órgãos federais e

agentes financeiros para viabili
zar recursos para implantação de
núcleos habitacionais do progra
ma "Minha Casa,MinhaVida".

Precisamos implantar pro
jetos de infraestrutura básica
no Centros e nos bairros para
evitar a desvalorização dos
imóveis. Dentro do plano, va
mos construirmais áreas de la-

FOTOS EDUARDO MONTECINO

de atender a demanda de qua
lificação de mão de obra das

empresas do município. Vamos
instituir programas de treina
mento e ampliação de serviços
e parcerias comAssociação Co

mercial, Industrial eAgrícola de
Massaranduba. Uma das ações
é reivindicar a implantação
de -telefonia celular e comu

nicação banda larga na área
industrial, Centro, bairros e

meio rural.

básico
"

Você deve ter
em mente a

Prefeitura como

sendo uma empresa
particular. Os

recursos públicos
têm de ser gastos

.

com os bens

públicos.

'!ti Sobre o cargo
de prefeito
"O cargo de administrador

público é você ter em mente
a Prefeitura como sendo 'uma

empresa particular. Os recur

sos públicos têm de ser gas
tos com os bens públicos. Eu
acredito que é muito mais fá
cil comandar o município do

que uma empresa particular."

móveis para uso da adminis

tração. Vamos implantar o pla
nejamento estratégico visando
o desenvolvimento sustentá
vel do município e estimular
a criação de micro e pequenas
empresas individuais.

Temos a necessidade de am-

'-

'!ti Infraestrutura
liA meta é ampliar a pavi

mentação asfáltíca com toda
a infraestrutura das ruas dos
bairros com maior densida
de habitacional. Vamos fazer
a manutenção permanente
de todas as estradas públicas
municipais, realizar os alarga
mentos e melhorias com novas

aberturas, conservação com

macadame, drenagem e desas
·soreamento de rios e ribeirões.

Temos ideia de promover
ações junto a Celesc com ob-

" .

econolDlco pliar a área industrial através
''A meta é criar a Secreta-de desmembramento de terre

ria Municipal do Desenvolvi-nos para a instalação de novos

menta Econômico, Indústria empreendimentos. O compro
e Comércio e o Conselho Mu - misso é implantar a incubadora
nicipal do Desenvolvimento empresarial, facilitando a ins
Econômico do Município. talação de novas empresas com

Precisamos valorizar o co- incentivos do Poder Público.
mércio local na compra de Vamos implantar cursos téc
máquinas, equipamentos e nicas profissionalizantes a fim

'!ti Gestão pública
"Vamos qualificar o servi

dor e valorizar o papel deles
para buscar eficiência da má

quina administrativa."

'!ti Educação
"Vamos revisar os vencimen

tos dos profissionais da educa

ção, implantando o novo plano
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As propostas ,le DlIario Fernando Reillke para:

� Saúde
"Ternos o plano de terminar

as melhorias do Posto de Saúde
do Centro. Há a necessidade de
um posto novo em Massaran
dubinha. Vamos construir uma
unidade no Primeiro Braço,
que termina esse ano. O gran
de problema na saúde é a falta
de mais pediatras, mas eu vou

trabalhar muito pra conseguir
mais um ou dois. Atualmente
só temos um médico.

A outra meta é colocar em
atividade o Hospital Municipal.
A estrutura deve ser inaugurada
no final do ano para atender si

tuações de pequenas e médias

complexidade.
Vamos trabalhar cada vez

mais com a distribuição de re

médios. Entregamos mais de

quatro milhões de comprimi
dos" Pretendemos incluir na

farmácia básica mais medica
mentos que ainda não são dis
tribuídos.

Na parte de exames, quere
mos melhorar o atendimento e

incluir ressonância, tomogra
fia, entre outros. Pretendemos
continuar com a parceria do
Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Nordeste de Santa
Catarina."

� Educação
"Nesses primeiros

.

qua
tro anos eu consegui renovar
a frota em cinco anos. Vamos
continuar nesse trabalho no

transporte escolar. Hoje temos

cinco novos ônibus, quatro já
estão aqui no pátio um ainda
está para chegar. Vamos cons

truir uma escola municipal
no bairro do Patrimônio. Nós
vamos ter que municipalizar
mais o Ensino Fundamental do

Colégio General Rondon e em

outras escolas. Para isso com �

pramos um terreno onde será
construída uma escola.

A meta é continuar com a

valorização dos professores.
Fizemos capacitações, a me-

lhoria no salário, mas dá para
melhorar mais."

� Infraestrutura

"Trabalhamos muito nessa

área. Para o próximo mandato

prevemos projetos arrojados
comq os investimentos na rua

Iode Maio. No rio que (passa
nesse local vamos colocar gale
rias. Os investimentos previstos
são de R$ 4 milhões, que estão

cadastrados no PAC II. Também
vamos trabalhar nas melhorias
da rua Eugenio Klein. Também

projetamos investimentos nas

ruas Tifa Tarnosti, Amelia Bra

morski, na rua 2 de Outubro e

IOde Maio. Vai ter muita pavi
mentação. Além disso, temos

dois projetos arrojados. Um é a

pavimentação do Ribeirão Gus
tavo até a divisa do Rio Molha,
em Iaraguá do Sul. O outro é a

ligação do bairro Guarani ao

Primeiro Braço. Eu vou trazer

dinheiro de Brasília. Também
vamos fazer a manutenção das
estradas municipais. Vamos
continuar com a colocação de
tubos e galerias. Nesses quatro
anos foram investidos 12 km de
tubos. E isso tem de continuar.
Temmuita coisa para ser feita."

� Saneamento

básico
"Fomos o primeiro municí

pio da região que encaminhou
um projeto pra Brasília para in
vestimentos num projeto para
os próximos 20 anos. O valor é
de R$ 10 milhões. Esperamos
que em 2013 sejamos contem
plados para termos esse recur

so paramelhorias nessa área.
A gente recolhe todo lixo do

interior. Sobre o abastecimen
to de água, durante esses anos

adotamos a gestão municipal
desse atendimento. A água hoje
é com qualidade, com quanti
dade e vamos ampliar cada vez
mais. Temos um projeto de le-

"
Eu sempre disse

que não sou político
profissional, sou
administrador. Eu
realmente vim aqui
pra administrar.
Sabemos onde
vamos investir.

var essa água para o bairro Ben

jamin Constant."

� Desenvolvimento
" .

eeenomieo
"Temos uma indústria con

solidada. Vamos apoiar novos

empreendimentos. O comércio
vai muito bem e a nossa ideia

para o próximo mandato é com

prar um terreno para fazer con
cessões pra empresas que qui
serem vir para Massaranduba.

Nesse mandato não conse

guimos dar muito apoio por
que gastamos R$ 3 milhões
com enchentes e o mesmo va

lor para a reforma do Hospital
Municipal. A meta é tentar tra
zer mais empresas.

A nossa agricultura é mui
to forte. Mas vamos investir na

piscicultura e em todas as pro
priedades fazer uma lagoa para
a criação de peixes. A Prefeitura
vai entrar como parceira tam

bém no conhecimento técnico."

� Sobre o cargo
de prefeito
"Eu sempre disse que não

sou político profissional, sou

administrador. Eu realmente
vim aqui pra administrar. Hoje
a Prefeitura é uma empresa. Eu
peço para que servidores eco

nomizem telefone, água, luz,
gasolina. Sabemos onde vamos
investir. Brigamos pelo preço,
compramos produtos de qua-

lidade. A equipe entende que
não é servidor por nada. É um

funcionário que atende o pú
blico. Por isso temos de ter um
bom atendimento. Ser prefeito
é cuidar bem do (linheiro pu
blico e administrar. Dizer sim
ou não com razões para isso. A

população entendeu bem isso."

� Gestão pública
"Exige muito trabalho e se

riedade na hora de admínis
trar. As empresas que traba
lham com a gente entenderam

que a Prefeitura de Massaran
duba quer produto de qualida
de, serviço de qualidade, tudo
o que for o melhor."

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

.

LICITAÇÃO N°: 138/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS EM PVC DN 250
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 28/8/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 14/9/201214h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotli, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente
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De Dedalo e Icaro
a Ary Carlos Pradi

Final

ma

Utiliza em suas jornadas vitoriosas o equipamento fabricado pela Sol

Paragliders. As competições são divididas nas categorias: distância livre
- distância pré-fixada e acrobacias. Três atletas da Sol Paragliders, Frank
Brow, Rafael Saladini e Marcelo Prieto, estabeleceram simultaneamente

_

o recorde mundial em distância livre (462 km). A dupla Saladini e Prieto
quebram também o recorde de distância pré-fixada. A atleta da Sol,
Camila Rodrigues Pereira é pentacampeã brasileira e detentora dos
recordes nacionais em distância livre e pré-fixada. Voando em dupla,
André Fleury e Cláudia Otília conquistaram o Campeonato Brasileiro.

Fran.kBrow
- Super
Campeão

M1Uldial em
acrobacias

com

parapente

Acrobacias
A grande estrelamundial em acrobacias é Frank Brow. Não deve ser fácil
tirar de letra os caprichos da gravidade ao sabor do vento. Entrar e sair
de um parafuso é um dom reservado só a pessoas que nasceram com um
parafuso de menos. Girar o corpo sobre o próprio eixo sem perder o prumo.
Homem e parapente põem-se a delirar no espaço. De fazer inveja ao beija
flor que flutua no ar ou à andorinha que voa em espiral. Frank acumula os

títulos de Tricampeão do Circuito Mundial, Campeão Mundial e nove vezes
Campeão Brasileiro. É detentor de 17 recordes mundiais.

Contabilidade.
ConsuUoria Er,npresarial
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SOL - Paragliders
É a fábrica de sonhos que concretiza o desejo do homem em voar. O parapente, engenho que
um diaDédalo criou, Ícaro voou eAryCarlos Pradi reinventou com a tecnologia do século
21. Fundada em 1991 a Sol Sports Indústria e Comércio Ltda. "Sol Paragliders", comercializa
os seus produtos para 68 países, dispõe da melhor infraestrutura no ramo: técnica e

científica. Entre os principais clientes estão a Petrobrás, Embraer e ForçasArmadas. São
110 funcionários especializados que produzem um artigo de primeiríssima qualidade.
Emmédia são produzidos entre 120 a 180 parapentesmês.A empresa projeta, desenvolve
e comercializa os seus produtos: parapente, selete (cadeira), paraquedas de emergência
e acessórios de voo. São comercializados também, o Paramotor (parapente no qual um
motor é empregado para propelir o piloto) e Flywer - roupas emoda. O objetivo primordial
da empresa é que os "Icaros" do século 21 possam voar bemmais alto, bemmais longe,
transcendendo seu espaço com segurança e tranquilidade, tanto no voo de lazer quanto o de

competição, do voo de distância ao voo acrobático, do iniciante ao experiente.

Os anjos
são eternos
"Os anjos nuncamorrem,
só mudam de lugar" dizem
os poetas. Pércio deixou a

esposa, Glória, grávida de
sua filha Giuliana, os filhos
Fheodoro e Tobias, e uma
cidade inteira entristecida.
Ficará eternamente em

nossos corações, bem ali,
no cantinho da saudade. Pércio C. Tomaselli preparando-se para alçar voo

Cantinho da saudade
Voar é preciso - Piere, com a voz embargada e com os olhos marejados pela emoção
foi falando: Jamais se viu um azul tão azul, um sol tão iluminado quanto naquela
manhã do dia 23 de janeiro de 2005. Pércio me ligou, eu estava veraneando no
balneário de BarraVelha: "Mano, vem para Jaraguá, o dia está esplêndido para voar".
Sempre fomos muito unidos e adeptos de esportes. Havíamos aprendido a voar com

o instrutor de voo Erwin Stalzer em 1999. Praticávamos trilha commoto e jogávamos
futebol pelo time da Ilha da Figueira nas disputas do CampeonatoVarzeano.

, Estudamos juntos na Escola Estadual Holando Marcelino Gonçalves (Homago).
Pércio era um ano mais jovem. Ele era proprietário da empresa Rota Segura de

I

Transporte Escolar. Eramuito mais quemotorista, sempre alegre, atlético, cabelos
, longos e encaracolados e era amigo de todos. Para os pequenos que transportava

para o Jardim de Infância, atuava como um verdadeiroAnjo da Guarda. Era querido
pelos alunos e pelos pais. Uma cidade entristecida - O Morro das Antenas onde
se localiza a plataforma de voo estava repleto de "lcaros" e seus engenhos de voos.

.I Pércio orientava cada um deles indicando a direção do vento e procedendo a vistoria
na "amarração" do piloto à asa, isto é: preso ao equipamento pelo "mosquetão"
(equipamento de segurança). Omeuirmão foi o último a voar. Empolgado, correu
para a rampa e alçou voo rumo ao infinito. Assim que decolou, notou que havia
se esquecido de fixar o seu cinto de segurança... Ainda tentou prendê-lo com uma

das mãos, mas não conseguiu. Desprendeu-se da asa e caiu em queda livre a uma

altura de 12 metros do solo. Foi socorrido ainda com vida e falando. Contou com
detalhes a sua distração de não ter efetuado a fixação de segurança. Um helicóptero
o transportou para o Hospital São José em Ioinvílle, porém não resistiu às fraturas e à

hemorragia. Partiu para a eternidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIO00 POVO QUINTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2012

VENCEDORES
Da esquerda para a direita,

Bruna Suelen Francisco

Soares, Gabriela Oliveira
Franke, Alison Andre da

.

Silva, José Ricardo Schmidt,
Felipe Michalach dos Passos

e Bruno Leite Martins

Música

Estudantes
peemíados
em Festival
daCanção
Bruna Suelen Francisco Soares,

representante da Escola Waldemar
Schmitz foi a primeira colocada -

com a música "Halleluah"

1ªNoite Brasileira
A diretoria da Associação de Funçionários, Pais, Alunos e

Benfeitores, da Escola de Música Jazz Band Elite convida para
a la Noite Brasileira, no dia 1 de setembro, no Salão Paroquial,
com início às 19h. Durante o evento, a Jazz Band Elite apresen
ta o concerto "Tributo a Músicas Brasileiras", em comemoração
aos 21 anos da escola. Haverá jantar com cardápio especíalbufê
à brasileira" incluindo caipirinhas. Ingresso antecipado R$ 10, à
venda na secretaria da escola. Mais informações: 3375-1399.

Desfile Cívico naVila Nova
Neste sábado, às 14h30, a

Associação de Moradores do
Bairro Vila Nova realizará seu

tradicional Desfile Cívico, na

rua Daniel Marangoni, em fren
te à Igreja Nossa Senhora Rai
nha da Paz.

Infantil "Carlo Andrei Emmen

doerfer"; E.E.E. Roland Harold
Dornbusch e Senai. Do bairro
Rio Molha pareticipam: Associa
ção de Moradores; Clube de Ido
sos "Rio Molhá'; Conseg; Escola
de Futebol Estrela do Rio Mo-

Participam do desfile enti- lha e EscolaMunicipal Ribeirão
dades convidadas do bairro Vila Molha (Boi de Mamão). Outras
Nova: Associação de Moradores; entidades convidadas são: Ban
Clube de Idosos "Iosé Marango- da Marcial Municipal; Núcleo
ni": Clube de Mães "Almerínda infantil "Caminhando"; E.E.B.

Maba": Circulo Italiano; Centro Valdete Piazera Zindars; Grupo
Infantil "Márcio Klinkoski" e da Marcha pela Paz; Clube de
"Nina Baby", Vila Nova Esporte Lambretas e BombeirosVoluntá
Clube e Associação Formigari rios de Iaraguã do Sul, totalizan
de Karatê Dô, Do bairro Barra do do 25 entidades. Após o desfile,
Rio Molha participam: Associa-haverá diversas brincadeiras e

ção deMoradores do Bairro; Clu- distribuição de refrigerantes e

be de Mães "Vento Sul"; Centro guloseimas.

-� a sexta - feira,
na Scar, acon
teceu o Festi
val Estudantil
da Canção, ca
tegoria "Inter

pretações", onde 12 aprovados
em seletiva competiram em

apresentação para o público.
A primeira colocada foi Bru

na Suelen Francisco Soares, re
presentante da EscolaWaldemar

Schmitz, que interpretou a mú
sica "Halleluah" Ela recebeu pre
miação de R$ 1,2 mil e medalha.
A segunda colocação, com prê
mio de R$ 800, ficou paraGabrie
la Oliveira Franke, do Senai, com
a música "Bela flor". Em terceiro

lugar, com R$ 600, ficou Alison
André da Silva, da Escola José
Duarte Magalhães, com a mú
sica IIFaz um milagre em mim".
A quarta colocação rendeu R$

400 para José Ricardo Schmidt,
do Instituto Jangada, com IIMeu
mundo caiu". A quinta coloca

ção, com R$ 300, ficou para a du
pla Felipe Michalach dos Passos
e Bruno Leite Martins, represen
tantes da' Escola Vitor Meirel

les, que interpretaram a música

"Ioão Ribeiro". Foram avaliados
os quesitos melodia (harmonia
e ritmo), afinação, dicção e in

terpretação.

Os prbneiros 15 assinantes do OCP que ligarelD para.
2106-1919, a partir das 8h de hoje, ga.nha.rão 1.UD par de ingressos.

Estadual de FlItsal
.

CSM futsal X r.ol1côrd�
Arena \30/08 \Quinta \2Oh15lnlll
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Previ ão do Te:mpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
TÂ
8° 17°

São Miguel
do Oeste
TÂ
9° 22° Joacaba

TÂ
7° 22°Ohapeeó

TÂ
9° 20°

a, as

TÂ
6° 19°

Ensolarado
�
Instável Parcialmente

Nublado

Tempo volta
a esquentar
Mais nuvens e nevoeiros
namadrugada emanhã
entre a Serra e o Litoral,
com chuva fraca no
Litoral. No decorrer do
dia, o sol volta a aparecer
em todas as regiões.
Temperatura em elevação.

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Umidade relativa do ar

• 6h Sudoeste 6km/h 99%
• 9h Oeste-Sudoeste 7km/h 98%
• 12h Sudoeste 5km/h 83% 80%
• 15h Sul-Sudeste 6km/h 48% de possibilidade
• 18h Sul-Sudeste 9km/h 71% de chuva °

Fonte: wwwventosorasü.com.br

HUD10r
Fio de cabelo no paletó
o sujeito chega em casa e leva uma violenta panelada na cabeça.
- Você ficou louca? - ele pergunta à esposa.
- Fiquei louca de raiva! - grita ela - Eu fui lavar o seu paletó e olha só o que
eu encontrei: um fio de cabelo loiro! Posso saber o que significa isso?
- Que coisa feia, hein Berenice? Fazem dez anos que você não usa o cabelo

oxigenado e "nesse tempo todo não lavou meu paletó!

udoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
.ca
QII
:::::I
-

O
cn

Previna-se!

/
Mafra
TÂ
9° 17°

Joinville
TÂ
14° 19°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 2h56: 1,7m .1h11: 1,2m
·14h51: 1,6m • 13h58: 1,1m
• Baixamar • Baixamar

-

.

CHEIA 31/8 • 7h34: -0,1 m • 7h43: Om

Tábua
• 19h06: 0,3m • 21 h41: 0,5m

° MINGUANTE 8/9 das marés Itajai ° Imbituba
• Preamar • Preamar

NOVA 16/9
• 1h02: 1,1m • Oh09: 0,6m
• 13h38: 1,1m • 13h43: 0,6m
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 22/9 • 7h42: Om • 7h11: -0,1 m
• 20h49: 0,4m • 19h51: 0,3m

HORIZONTAIS
1. Presilha usada para levantar, puxar ou prender

alguma coisa I O ex-piloto alemão de Fórmula 1
Schumacher

2. Departamento de Urbanização I Que foi ou se foi f
Interjeição de apelo

3, Violar, transgredir
4. Família de línguas faladas no Sudeste Asiático I A

letra entre o cá e o eme

5. Nascidos no país do Coliseu e da ilha de Capri
6. (Fig.) O tempo de existência ou de funcionamento

de uma coisa / Barco, em inglês
7. Apartado, isolado
8. A nota musical simbolizada pela letra C I Central

Única dos Trabalhadores I As iniciais do arquiteto
Niemeyer

9. Feijão verde
10. Espetáculo teatral cantado e dançado
11. A passagem, casual ou determinada, de um fluido 10

através de um diafragma poroso
12. Aquele que é / Pertencente a um lugar não muito '1'1

distante do falante e do ouvinte
13. (lngl.) Porta / Produto utilizado para reduzir o atri- 12

to.

VERTICAIS
1. Diz-se de combustível ao qual se acrescenta um

produto para melhorar suas propriedades I Sigla
do banco central norte-americano

2. Homem volúvel, inconstante, nervoso / O jornalista
brasileiro, nascido na Itália, Carta

3. Alinhamento I Sombra, figura mal distinta
4. (Ingl.) Ar / O ator norte-americano Burt (1913-

1994), de :'A Um Passo da Eternidade"
5. O apelido do comediante Renato Aragão I Dizer em

voz baixa
-

6. O cineasta norte-americano Howard, de "O Código
Da Vinci" I (Pop.) Que foi agarrado pela gola do
casaco ou da camisa, para ser agredido

7. Vela triangular de proa, içada em estaí de moder
nos veleiros I O músico e ator S'jdney

8. Vendido em hasta pública, a quem ofereceu maior
lance / (Pop.) Barulho, confusão, desordem

9, Famosa marca de pneus I Elmento de composição:
músculo ou mosca.

Rio do Sul
T Â
10° 17°

Blume . U

T Â
11 ° 20°

São Joaquim
TÂ
5° 15°

MÁX: 20°C

SÁBADO
MíN: 10°C
MÁX: 23°C

DOMINGO
MíN: 11°C
MÁX: 25°C

'lÍlna
TÂ
11° 20°

Palavras Cruzadas

1 234 5 6 7 8 9

i II
'II II

-

II II

II II

II
II

2

3

4

5

7

9

"13
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A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTELlG ENTES
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contato@poracaso.com @poracaso

DIVULGAÇÃO

Luckas Daufenbach e o gerente comercial da
Acrílic�s Santa Clara, Marcos Cezário da Silva. i
Luckas foi o sortudo ganhador do sorteio f
do baldinho Budweiser que promovemos na

.

última semana, em parceria com a empresa
jaraguaense e a Agência Domp
................................................................................................................................

Stannis e pai ta de javali
Produto jaraguaense caiu nas graças do canal liAMaravilhosa Cozinha
de Jack" noYouTube, e a cerveja do tipo Dunkel produzida pela
Stannis foi a coadjuvante principal num vídeo que ensina exótica
receita de Paleta de Javali àModaGaulesa. A degustação caiu bem
na rede levando o vídeo amais de 8mil visualizações, e segundo
a equipe Stannis, a uma nova legião de fãs no Facebook. Grande
merchan para amarca e prato que vale arriscar preparo, confiram no

PorAcaso.com o resultado.Vamos publicar o vídeo hoje.
REPRODUÇÃO

ERICDELlMA

Bruna Larissa Bruch
marcando presença no especial j
Hip 1I0p da Patuá Music

:

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

iPocl Battle no Oca
Tens amanha demontar um playlist
responsa e entrar numa competição
pra provar isso? Próximo dia 7, feriado,
vai rolar no Espaço Oca a primeira iPod
Battle de Jaraguá do Sul. Monte uma

equipe, separe as melhores faixas e

venha duelar! Dando corpo ao evento, DJ
SO lndie - fera do índie rock e alternativo
- também foi um dos convidados para
apresentar-se na noite. Mais infos:
batalhadeipodoca@gmail.com.

ERIC DE LIMA

Jéssica Decker e o shot

para a coluna em noite
de balada no London Pub

....
/

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

Marca e produto em

oficina Orbitato
Nos dias 21 e 22 de setembro, a Orbitato realiza a oficina
"Posicionamento demarca e produto: observatório de
hábitos de consumo", com o designer industrial Raúl
Trujillo H. Diretor da cadeira de pesquisa demercados
na Universidad de Palermo (Argentina), fará a oficina
com carga de 16 horas que é do interesse desde designers
de moda a gestores e equipes demarketing. Acessem
orbitato.com.br paramais informações.

r ,

eam

E até que enfim começa a tomar corpo o festival

que a GreenValley promoverá no Beta Carrero
dias 16 e 17 de novembro. Com os nomes publicados
nesta terça-feira, passamos a contar com sete

confirmações no line do evento. São eles: Armin
Van Buuren, Calvin Harris, Dubfire, Magda, Mario
Fischetti, Hardwell e Dixon. Nome na agenda de
eventos da cidade, Mario Fischetti será atração em
balada no club TheWay dia 22 de setembro.

o sorriso de Adriele Pradi na

pista do club The Living, em
noite de Quarta Sertaneja .

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

FaÇaDl suas reservas
Essa é quente: dia 11 de setembro tem show de
stand up comedy com o figura Luciano Feitosa na

Cachaçaria Água Doce. Não bastando o show único
na cidade, a noite ainda será incrementada com boa

gastronomia, figurando no cardápio um rodízio de
scondidinho. Liguem já no 33718942 para reservas.

I ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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12a Feijoada
do Moa

f)s ingressos para a 12a Pei

Vjoada do Moa, que acon

tece dia 22 de setembro, nas

piscinas do Beira Rio Clube de

Campo, já podem ser adquiri
dos. O primeiro lote está sendo
comercializados ao preço úni
co de R$ 35, na Revista Nossa e

Capital Imóveis.Mais informa
ções no fone 3370-2900.

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Propaganda
enga�osa
Vou procurar saber com o

meu amigo Adilson Macário
Ir, diretor do Procon, se
propaganda enganosa é crime.

Porque o que tem de político
se apresentando no horário
eleitoral, é crime explícito!

Previsão
o tempo é de muito sol para
sábado. Dá-lhe, Stammtisch.

Buxixo
Dizem por aí que uma

coligação estaria comprando
o apoio de candidatos
adversários a vereador. O
valor seria' em torno de R$
ummil. O evento teria sido

gravado e o babado ainda vai
arder mais que pimenta do

Quintal de Casa. Seguindo o

mote: quem viver, verá!

f
KAY�ÓS
H O T E L

3370-3242 '
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Moa Gonçalves'
moagoncalves@netuno.com.br

Cícero

ENCONTRO

O radialista

Celso Luiz

Nagelcomo
cantor Daniel,
em recente

encontro de

radialistas,
em Palhoça

Existirá algo
mais agradável

do que ter

alguém com

quem falar de
tudo como se

estivéssemos
falando conosco

mesmos?

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Pensando bem
Dê uma virada na página.
Um ponto final nas coisas

que te fazem mal. A vida é um

círculo, não um quadrado.
Tenha pressa de ser feliz

porque nós não sabemos

quanto tempo nos resta.

Arrasando
-

coraçoes
O jovem empresário Samuel

Reeck, que andava sumido,
reapareceu nas baladas da

moda, com uma bela loirinha.
Dizem que o clima estava

de muita alegria 'entre os

pombinhos. Será que ele foi

fisgado? Quem era essamoça?
Informações dão conta de
que é uma advogada e não é

daqui de Iaraguá.
BELDADE Sissa Souza toda bonitona,

na Upper Floor, em Guaramirim

• Não ousem esquecê
lo: o arquiteto Rafael

" Cavalcante, um dos
mais pontuados da
urbe sorriso, é 'O grande
aniversariante da cidade.

I

Liguem! Ele vai adorar
saper que foi lembrado.
Mil vivas!

.

• O candidato a vereador

Nelson "Behling" virou
garimpeiro nesta eleições.
Como se fosse ouro, atrás
de votos, está fuçando em
todos os lugares.

• Depois de um tempo
longe da terrinha, quem
está de volta é aminha

amiga e artista plástica
Tânia Cotrim.Welcome!

Vai peder?
Envie e-mail para
moagoncalves@netuno.com.
br e concorra a uma camisa

autografada da equipe
CSM/Pré Fabricar. Para

participar é fácil. Basta dizer
quando e onde será o jogo
entre CSM X Concórdia.
A partida vale o título de

campeão do lo turno do

Campeonato Catarinense.
Dica: naArena, dia 23, às
20h15. O sorteio será dia
3 de setembro.

Living
Amanha, mais conhecida
como sexta-feira, o cantor
sertanejo Gabriel Borges vai
movimentar a casa noturna

The Living. O mulherio entra
free até 23h.Vai ser festão.

3275-0393
�,lrc ��

Valeu!
o técnico de futebol Joarez
Silvano visitou este colunista,
ontem. Trouxe um mimo

espetacular. Uma caneca
mágica com o símbolo do

'

melhor time do mundo, o
Palmeiras.Valeu, irmão!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é

o grande amigo Iurandír
Rossi, da Celesc, que sempre
lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa
sociedade.Valeu mesmo!

MAURICIO HERMANN /DNULGAÇÃO

...._
BALADA Hemy K1utckowski foi conferir

o show Chimarruts, na Patuá

FLORADA
Floricultura

Leit res
um abraço especial aos
amigos Elias Raasch e Giovane,

que comandam a empresa
Cliczoom e estão sempre
lendo esta coluna.
Valeu mesmo, galera!

Niver

da Grazi
quem recebe hoje coro de

parabéns pela estreia de mais
um aniversário é Graziela
Micheluzzi. Cheers!

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

ROCK Liab Bueno e Marcio Grabatek, no

show nacional VeUtas Virgens, no London Pub

"

E O amor!
A cantora Bárbara Luiz, que pinta como novidade na
urbe, está cada diamais apaixonada pelo seu amado

Toninha Lucena. E ele sempre registra cada gesto da

sua amada, que está cantando de coração e encantando

todos. Muitas felicidades para o casal.

Jardins e interiores I

ArranjOS I Buquês I Acessórios I Árvores frutíferas !

t,Q�j�;dJ�
� �-� �, ��;��;;:�l����:. �,� >}St�:" .:1 �: �,'.' 'tO' -'

,

, • o jovem engenheiro
bem lançado Thiago
Leoni está desfilando
numa reluzente BMW
branca. '

• O meu abraço de ',.

hoje cheio de energias
põsitioas vai para Inês
Grein, da Pastelaria LS,

,

de Guaramirim.Além 'de t

fazer um dos salgadin�qs
mais gostosos da região,
acompanha a coluna
todos os dias. Aquele
abraço. 'I

• A"Bsc()la deMúsica li

Jazz Band Elite
movimenta no sábado,
às 19 horas, em Corupá,
a laNoite Brasileira. O
evento acontece no Salão

Paroquial

• Quem esqueceu
ainda está em tempo
de desculpar-se:
Mimo Rocha foi o
aniversariante mais

festejado do dia 29.Mil
vivas!

• Hoje, a partir das 19

horas, rola o coquetel :
de inauguração da
Mercearia Dona Rita.
IulmirJoséRozza e Cesar

, Augusto Corso serão ps

gràndes anfitriões.
li ,I'

I

• Valorize seus pais.
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serão defenestrados. Acho chato
ter que fazer isso, mas já chega
dessa política podre que está em
todo lugar. Pedi várias vezes para
deixarmos a propaganda política
de lado ali, que talvez a plataforma
mais apropriada seja o twitter.

Os espaços são democráticos, mas
se a maioria não quer esse tipo de

propaganda, que a minoria ache

outro veículo. Existemmuitos

lugares onde a propaganda política
não vai conseguir nenhum voto

Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspot.com

E começou a propaganda eleitoral
na televisão. Ainda bem que é só

na TV aberta, que eu assisto muito

pouco, pois vai ficar insuportável.
'

Já não dá pra aguentar os santinhos
nos jornais, os outdoors e placas
que começaram a aparecer pela
cidade, os carros de som fazendo a

maior poluição sonora, os santinhos

que começam a mandar pra gente,
imagine isso também na televisão.
Até as redes sociais estão ficando

impraticáveis. Eu e outras pessoas
dentre os muitos amigos que
tenho no Facebook já postamos
vários ·pedidos para que as

pessoas não façam propaganda
eleitoral naquela rede. Mas não
está adiantando. Já deletei dois
cabos eleitorais e já apareceram
outros dois que insistem e também

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Rodrigo constata que Elisa e Solange fugiram e vai ao antigo apar
tamento onde Solange morava. Josué procura Valéria. Rodrigo afirma
que encontrará Elisa. Elisa lê a carta de Angélica e descobre que Me
lissa e Dimas planejaram o sequestro do sobrinho. Pedro finalmente

se declara para Gracinha. Rodrigo visita Angélica. Henrique vai à casa
de Jáqui para fotografar a produção dos brigadeiros. Bruno pede para
Tati não revelar à mãe seu envolvimento com Cris. Valdirene J'Divina
desconfiam de que Henrique esteja interessado em Jáoul, Elisa chega
a uma velha casa noturna. Valéria reclama do tamanho de sua barriga
e Josué a repreende. Solange conta para Melissa que Rodrigo desco
briu a farsa de Elisa. Rodrigo inicia uma cura energética em Angélica.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19H

Inácio expulsa Tom do bufê. Isadora critica a conversa entre

Cida e Sarmento. Chayene inventa uma nova prova para Socorro.
Otto pede para ficar com Penha. Sônia sonha com Sandro. Bru
nessa fica abalada ao saber que Rodinei está casado com Liara.
Máslova tenta enganar Conrado para conseguir dinheiro. Penha
comenta com Ivone que não acredita que Otto a fará esquecer San
dra. Ivone recupera as peças que Máslova roubou de Otto. Branca

estraga o serviço de Sandro para que ele volte. Elano convence Pe
nha a ir à praia com ele. Isadora descobre o endereço de Conrado.

Cida visita o namorado. Inácio tenta fazer com que Rosário desista
de Fabian. Gilson vê Penha na praia e fica encantado.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21H

Tufão decide ir à chácara. Carminha faz um escândalo durante a

cerimônia do casamento simbólico de Nina e Jorginho. Lucinda impe
de Santiago de agredir Nilo. Carminha inventa uma história para Tufão
e pede para passar a noite com ele. Begônia visita Nina no hospital.
Cadinho recebe um decreto de falência. Tessália reata com Leleco e

Darkson fica arrasado. Suelen tem ciúme da cumplicidade de Roni e
Leandro. Ivana conta para Tufão o que aconteceu com Nina. Cadinho
se irrita com Jimmy. Jorginho se surpreende ao encontrar Tufão no

hospital. Tufão diz a Jorginho que está apaixonado por Nina.

GABRIELA - GLOBO - 23H

Ramiro percebe que Sandra e Anabela planejaram um golpe
para extorquir seu dinheiro e as leva de carro para um local afastado.
A pedido de Conceição, Gerusa pede a Mundinho que tente fazer
um acordo político com o avô. Pirangi liquida a dívida de Lindinalva

com Machadão, deixando todas no Bataclan curiosas a respeito do
coronel que o patrocina. -Ramiro manda seus capangas desaparece
rem com Sandra. Jesuíno depõe na delegacia sobre o assassinato

de Sinhazinha e Osmundo, mas não é preso pelo delegado. Doroteia
e Amâncio aconselham Jesuíno a se casar com uma mulher mais

velha, mas o coronel escolhe a jovem Iracema. Gabriela conversa

com Arminda e compara o casamento a uma prisão. Glória conta a

Coriolano que Rômulo é casado. Mundinho dá dinheiro para Anabela
e Sandra reconstruírem suas vidas longe de Ilhéus. Mundinho vai à
casa de Ramiro tentar negociar com o coronel.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

Propaganda política
a favor do candidato, muito pelo
contrário. Acaba-se adquirindo mais
aversão pelas promessas e mentiras
na cara dura e a gente marca o nome

do candidato para NÃO votar nele.

Aliás, votar é uma coisa quase
impossível, pois está difícil
encontrar um candidato decente.
Aí alguém poderá dizer: mas é
necessário conhecer os candidatos

para poder escolher. Como escolher,
se a gente só ouve mentiras,
promessas que nunca serão

cumpridas?
Precisamos renovar os agentes dessa
política corrupta que aí está. Se não
houver em quem votar, votemos

nulo, para manifestar a nossa
insatisfação, o nosso protesto contra
a corrupção e impunidade que
grassa nesse País.

lUiás, votar é uma coisa
quase impossível, pois éstá

difícU encontrar um

candidato decente.

Clique animal

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Vende-se cão macho com 20 meses, da raça pequinês,
vacinado e com documentação em dia. Interessados, entrar

em contato pelo telefone 3371-6362, com Nivaldo

Aniversariantes
30/8 Nestor C. Machado
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Rogério Hauck
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Gabriel Schmoelier
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Marlindo Hoengen
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Bruna Drews
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Elia M. Celestino
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Tirinhas

inema
PROGRAMAÇÃO DE 24 A 30/8
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
.ARCOIRIS 1
• O Vingador do Futuro - Leg. - 14h20, 16h40, 19h, 21 h20
.ARCOIRIS2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h20
• Para Roma com Amor -16h20, 18h30
• Batman Ressurge - Leg. - 20h4eJ
.ARCOIRIS3
• E aí, Comeu? - Nacional - 17h, 19h, 21 h
• Valente - Dub. - 15h

PARK EUROPEU BLUMENAU
.ARCOPLEX1
• Outback: Uma Galera Animal- 3D - Dub. - 1 Sh40, 15h30,
17h15

• O Vingador do Futuro - Dub. - 19h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 21 :30
.ARCOPLEX2
• O Ditador - Leg. -14h20, 16h40, 19h, 21 h20
• ARCOPLEX3
• O Vingador do Futuro - Leg. - 14h, 16h20, 18h40, 21 h
.ARCOPLEX4
• Batman Ressurge - Dub. - 1 h20h, 17h30
• Batman Ressurge - Leg. - 20:40
.ARCOPLEX5
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h40
• O que Esperar Quando Você Está Esperando - 16h40, 19h,
21h10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOUS 1
• O Vingador do Futuro - Dub. - 13h20, 16hOO, 18h40
• O Vingador do Futuro - Leg. - 21 h30
• CINÉPOLlS 2
• Batman Ressurge - Dub. -12h10A, 15h30, 18h55, 22h10
• CINÉPOLlS 3
• Outback - Uma Galera Animal - Leg. - 13h, 15h, '17h, 19h
• 360 -16 anos - Leg. - 21hOO
• CINÉPOLlS 4
• O Ditador - Dub. - 14h30, 17h10, 1'9h30, 21 h50
• CINÉPOUS5
• E aí, Comeu? - Nacional - 13h30, 16h25, 19h20, 22h
• CINÉPOLlS 6
• À Beira do Caminho -14h20, 17h50, 20hOO
• CINÉPOLlS 7
• A Era do Gelo 4 - Dub. -12hA, 14h, 16h10, 18h30
• Batman Ressurge - Dub. - 20h50
* A - Somente sábado (25) e domingo (26)

SHOPPING NEUMARKT
.GNC1
• Batman Ressurge - Dub. -15h10
• Batman Ressurge - Leg. - 18h20, 21 h30
.GNC2
• O Vingador do Futuro - Dub. - 14h,19h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 16h30, 21 h50
.GNC3
• Batman Ressurge - Dub. - 20h30
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. - 18h 1 °
• Outback - 'Uma Galera Animal- Dub. - 14h15, 16h20
.GNC4

·ODitador-Leg.-14h30, 16h45, 19h10,21h10
.GNC5
• À Beira do Caminho - Dub. -19h30
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h30, 15h30 17h30

• Na Estrada - Dub. - 21 h40
.SALA VIP
• 360 - Leg. -13h45, 16h10, 19h20, 22h

SHOPPING MUELLER JOINVIUE
.GNC1
• Batman Ressurge - Dub. -14h30
• Batman Ressurge - Leg. - 17h45, 21 h
.GNC2
• A Era do Gelo 4- Dub. - 13h
• O Vingador do Futuro - Leg. -17h, 19h25, 21h50
• Valente- Dub. - 15h
.GNC3
• Rock of Ages: o Filme - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• O Vingador do Futuro- Dub. - 14h,19h
• O Vingador do Futuro- Leg. - 16h30, 21 h30
.GNC2
• Batman Ressurge - Dub. -14h15, 17h45, 21h
.GNC3
• À Beira do Caminho - Dub. - 17h30
• A Era do Gelo 4- Dub. - 13h30, 15h30
• Um Divã Para Dois - Leg. - 19h30, 21 h50
.GNC4
• Batman Ressurge - Leg. - 14h45, 21 h20
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -18h10
.GNC5
• O Ditador - Leg. - 14h30, 16h45, 19h1 0, 21 h1 °
.GNC6
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h
• Fanaa - Leg. - 18h50, 21 h40
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. - 17h
• Valente (3D) - Dub. - 15h

Em "Um Divã Para Dois"Dr. Bernie (Steve
Carell) é um famoso terapeuta de casais que
já resolveu muitos casos bem complicados.
Quando Kay (Meryl Streep) finalmente
consegue arrastar seu teimoso maridoArnold

(Tommy Lee fones) para o divã do DrBernie
nunca mais nada será como antes, pois dividir
o mesmo divã com o marido serámuito mais

complicado do que dividir a mesma cama.

�
�

"Idolos" dara meio
milhão de reais

A quinta edição do "Ídolos" estreia na
próxima terça-feira, com um atrativo e

tanto para os aspirantes à fama. A partir
de agora, além da visibilidade e os conse

lhos do júri, o vencedor levará para casa o
prêmio de R$ 500 mil para poder investir
na carreira. MarcosMion substitui Rodri

go Faro na apresentação. Os jurados serão
o já conhecido Marco Camargo, e os can

tores Fafá de Belém e Supla.

�

"Idolos Kids" estreia
dia 5 na Record

Dez mil crianças de 5 a 12 anos entra

ram na disputa para concorrer ao título de
novo ídolo infantil do Brasil. Eles' soltam
a voz em 15 episódios, às 21h45, a partir
do dia 5, no "Ídolos Kids", a versão para
os pequenos do reality musical "Ídolos",
da Record, apresentada por Cássio Reis.
O vencedor da disputa vai levar para casa

um prêmio de R$ 100 mil. Os jurados são

João Gordo, Kelly Key e Afonso Nigro.

'.' ",

.

p ",

rando a listada revista Forbes sobre as celebridades
mais bem pagas do showbizz.Apesar de ter deixado o

comando de seu talk show no último ano, ela continua
faturando com seus outros negócios. A publicação

estimQugueOprah recebeu eercaâe US$ 165milhões
" .entre inruQ �e;�20rr e rom,o cl� '2Q:l2. Na lista também
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aparecem 08 diretoresMichael Bay e Steven Spíelberg,
com US$ 160mi e US$130mi, respectivamente.

Sylvester Stallone
perde a irmã

Sylvester Stallone foi abalado por outra
tragédia familiar. Pouco mais de um mês

após o filho Sage ter sido encontradomor
to, Toni-Ann Filiti, meia-irmã do ator, per
deu a batalha contra o câncer. Ela tinha 48
anos e faleceu no domingo. Toni-Ann es

tava internada por causa da doença, mas
foi liberada para' que pudesse passar seus
últimos dias em casa. Toni-Ann deixou um
filho, a quem Stallone prometeu ajudar.

Miley Cyrus em
"Two and a HalfMen"

A notícia de que Miley Cyrus poderia
se juntar ao elenco da série "Two and a

Half Men" foi confirmada. A cantora será

Missi, uma amiga da família de Walden
Schimidt (Ashton Kutcher). Ela chega
paramexer com o coração de Iake Harper
(Angus T. Jones). A atriz fará dois episó
dios da série que tem sua 10a temporada
marcada para começar no dia 27 de se

tembro nos Estados Unidos .

CVl ÁRIES
-

I
-

Aprenda a aceitar o ponto de vista dos outros, mesmo
que não concorde. Há diferentes maneiras de se

chegar ao resultado desejado e, hoje, o mais indicado
é considerar outras decisões. Na relação a dois,
demonstre sua lealdade a quem ama Cor: bege.

� TOURO '.

U Problemas de comunicação não estão descartados
neste dia. No trabalho, procure se expressar com mais
clareza para que não su�am mal-entendidos. No amor,

ouça o que sua cara-metade tem a dizer antes de tomar
decisões importantes. Cor: tons claros.

Ir GÊMEOS
Contato com chefes e superiores está favorecido neste
dia Aproveite para divulgar seu trabalho e colher
os resultados de seus esforços. Comemore suas
conquistas com a pessoa que ama e se não esqueça de

agradecer por seu apoio. Cor: verde-claro.

� CÂNCER '

� Mantenha o foco em suas atividades de rotina,
pequenas distrações podem ser prejudiciais. É um dia

para pensar mais antes de falar. No relacionamento

afetivo, o momento é ideal para tomar a iniciativa.

Aproxime-se da pessoa amada Cor: bege.

11 LEÃo
UL O dia é propício.a jUlgamentos precipitados, por isso

tenha cautela! E melhor refletir antes de tirar suas
conclusões. Na vida a dois, a comunicação pode deixar
a desejar. Procure entender melhor e satisfazer os
desejOS de quem ama. Cor: rosa.

rrk VIRGEM

II-f Cuidado para não acreditar em tudo que dizem ou

poderá ser enganado(a)! Fofocas envolvendo seu nome
não estão descartadas, principalmente quando se trata

.

de sua vida afetiva. Mantenha a discrição para não
atrapalhar seu romance. Cor: branco.

.o, UBRA
- No trabalho, às vezes, é necessário ser mais direto(a)

na comunicação com os colegas ou poderá se
sobrecarregar. É hora de colocar ordem em sua vida
familiar e esclarecer questões malresolvidas em casa.

Hoje, declare seu amor com atitudes. Cor: azul.

m ESCORPIÃO

111. Manter a discrição em suas tarefas será a melhor
forma de prevenir fofocas. Dedique parte de seu dia
aos seus familiares e conseguirá relaXar um pouco. A

dois, converse e conheça melhor sua cara-metade. Na
paquera, cuidado para não se iludir. Cor: roxo.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Dedique-se a atividades que tragam mais alegria ao

seu dia, seja no trabalho ou em casa. Mas mantenha a

discrição. Em família, envolver-se nas brincadeiras das

crianças pode ser prazeroso. A dois, participe mais das
atividades do seu par. Cor: cinza.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Hoje, a comunicação será seu maior obstáculo. Avalie
melhor suas ideias antes de dizer o que pensa ou pode
arrumar confusão. Não tenha pressa em responder,
se não quiser cometer algum engano. No romance,
discussões não estão descartadas. Cor: cinza

NY\ AQUÁRIO
NY\

Ouça com atenção os conselhos que receber neste
dia e aproveite-os em sua vida profissional. Organize
as finanças e tente mantê-Ias. sob controle. No amor,
podem surgir impasses. Aprenda a lidar com conflitos
e deixe o orgulho de lado. Cor: laranja

PEIXES
Evite tirar conclusões do que os outros dizem para
não criar confusão à toa. Seu dia será agitado e pode
não ter muito tempo para o seu amor. Tente driblar
os problemas com finneza e dê atenção ao par. Ele
saberá rebibuir seu carinho. Cor: laranja
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Quer publicar sua foto' gÉ só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. -.......,;

As amigas Salete, Darci, Celinha e Inês
curtiram o show de humor doWillmutt na

Scar, em Jaraguá do Sul, no dia 23

Ederson e Jéssica

completaram 2

anos de namoro no
dia 28 e ela envia o

recado: "Esquecer
você seria: perder a
minha identidade,
mudar a minha

personalidade,
apagar a melhor

parte daminha
vida. Tudo isso

porque te amo!"

A esposa
Vivian, a

rIlhota Laura e

toda a família

desejam
felicidades

para Fabio

Romão, que
comemora

mais um
. "'.

a:auversano

no dia 31.

"Te amamos
muito!" t

Mimo Rocha completa 63 anos no

dia 29 de agosto. Quem deseja os

parabéns são seus rIlhos Moa,
Marcio e Maicom e sua esposa Maria

Daiane Hubner, mais conhecida
como Paraguaya., recebe os

.>

parabéns pelo aniversário no dia
25. Sua irmã Débora Oenning e

sua mãe Noeli Hubner desejam
toda felicidade do mundo

PATROCINADOR OFICIAL

Bradesco

Contar com o Gerente Bradesco
é contar com alguém que dá crédito
à, sua história de vida.
Segundo o dicionário, crédito é a confiança que as qualidades
de urna pessoa inspiram. Por isso, o Bradesco valoriza cada
um de seus clientes e faz questão de conhecer suas necessidades
e seus valores para oferecer opções de crédito sob medida.
Fale com seu Gerente Bradesco. Lado a lado com você.

[!]� [!] Baixe um leitor de

�LI.....
QR Code em seu celular

....
e aproxime o telefone

[!] .. do código ao lado.

Fone Fácil Bradesco: 400� 0022 I 0800 510 0022
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Ol.lvidoria: 0800 72'1 9933

bradesco.corn.br
t,.uitte,·�'" @Bradesco
.{y'.:\jj"'I�11 facebook.com/Bradesco
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QUALIFICAÇAOAEM BUSCA
DA EXCELENCIA

Ariston Sal Junior

Quando O assunto é educa

ção profissional em Corupá, a

Escola Anadon é referência em

seus 12 anos de atuação e man

tém firme e atual seu compro
misso de ensinar, aprimorar, en
riquecer e solidificar o ensino na
área tecnológica e profissional.

Baseado na utilização de

computadores como um meio
de atingir a aprendizagem, a fi
losofia da Anadon contempla a

construção do conhecimento
com o uso da informática como

condição básica para alcançar o
melhor nível de conhecimento.

De acordo com a sócia

-proprietária da escola, Adria
na Peixoto Anadon, a equipe de

profissionais faz uma reciclagem
a cada seis meses, com cursos

em São Paulo, para que todos

estejam sempre atualizados e

em busca de novos cursos para
a instituição. 110 investimento no
nosso quadro de funcionários é
uma premissa básica. Os cursos,
os temas, os equipamentos, mu
dammuito rápido e é necessária
essa constante atualização", ava
liaAdriana.

Um dos diferenciais da Esco-

laAnadon é a oportunidade que
os alunos com melhor aprovei
tamento têm em se tornarem só
cios da escola. IIPor ano fazemos
uma seleção e os dois melhores
alunos classificados podem abrir
uma filial da Anadon", explica o

sócio-proprietário Luiz Carlos
Woiczekoski. Já existe uma fi
líal em Schroeder e em setem

bro será Nereu Ramos a cidade

que vai receber uma unidade da

Anadon, administrada por um
aluno-sócio. Hoje são quatro
escolas da rede. IIAté o final de

2013, a meta é estarmos com 10

unidades em funcionamento",
diz Luiz Carlos.

Prazer em formar novos
profission is.

Dentro da Filosofia da Esco

la Anadon, mais do que ensinar,
dar a oportunidade de profissio
nalizar uma pessoa é o objetivo
maior da instituição. "Pegar uma
criança, às vezes recém iniciada
na alfabetização, e ensinar os ca
minhas básicos que ela terá que
percorrer para lhe ajudaremuma

profissão é gratificante", confes
sa Adriana. 110 mesmo vale para
alguém da melhor idade, que
muitas vezes não teve nenhum

contato com um computador e

sai daqui 'surfando' nas ondas da
internet", completa.

Para Adriana, participar dos
sonhos dessas pessoas, dar uma

oportunidade real de emprego é
o que motiva o investimento no

aprendizado, na reciclagem da

equipe e sempre estar atualizada
com as necessidades domercado.

Além de investir na educa

ção, a Anadon sempre buscar
efetuar trabalhos sociais, como
ministrar o curso a Arte de se

Empregar, promovido na Aciac,
onde para se matricular, bastava
doar um brinquedo, que foram
distribuídos em entidades bene
ficentes. "Páscoa, Dia das Crian

ças' Natal, sempre buscamos
colaborar com a cidade em dar

oportunidades a quem necessi

ta", dizAdriana.
A Anadon conta atualmente

com 10 cursos profissionalizan
te, como Secretária; Recepcio
nista; Telefonista; Operador de

Telemarketing; Vendedor; Au
xiliar "Administrativo; Auxiliar
de Contabilidade e Auxiliar de
Escritório entre outros. "Cada

passo a frente da nossa escola, é
sempre em busca da excelência

profissional", afirmaAdriana.
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j.st�a
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

Paraolimpíadas!
Não foram poucas as vezes

que escutei da minha na

morada a seguinte frase: "Amor,
você podia escrever um dia, um
artigo sobre as pessoas portado
ras de necessidades especiais".

Não vejo melhor momento

para escrever sobre o assunto do

que durante o período em que
são disputados os Jogos Paraolím
picos em Londres, na Inglaterra.

A origem das Paraolimpíadas
encontra-se no longínquo ano de
1939. Naquele ano, um neurolo

gista alemão, Sir. Ludwig Guttman
(o criador dos Jogos Paraolím

picos) foi forçado pelo governo
nazista da Alemanha a deixar o

País, sendo que foi junto com sua

família para a Inglaterra. Quatro
anos após, Guttmann a pedido
do governo britânico foi chefiar o
Centro Nacional de Traumatismos
na pequena cidade de Stoke Man

deville, seu desafio era reabilitar
os soldados que tinham lutado na

Segunda GuerraMundial.
A filosofia de tratamento de

senvolvida por Guttmann para
seus pacientes era uma simples
soma: trabalho + esporte. Os

primeiros esportes praticados
foram basquete, tiro com arco,
dardos e bilhar. E foi no dia 28 de

julho de 1948, que ocorreu o pri
meiro evento esportivo exclusivo

para portadores de deficiência.
O evento

.

era realizado anual
mente. Até que no ano de 1960,
tivemos a realização da primeira
Paraolimpíada em Roma, na Itá
lia, com 400 atletas de 23 países.

Uma curiosidade que faço
questão de partilhar com os lei
tores, é que no ano de 2001, o

Comitê Olímpico Internacional
(COI) e o Comitê Paraolímpíco
Internacional (IPC) assinaram
um acordo para que as cidades
sede gerenciem na mesma edi

ção tanto os' Jogos Olímpicos
como os Paraolímpicos.

Vale mencionar a atleta para
olímpica mais condecorada na

história. A americana Trischa Zom

competiu nas provas de natação
para cegos e chegou a ganhar 55
medalhas em 7 (nas edições de
1980 a 2004) edições do Jogos Pa

raolímpicos, destas 41 de-ouro. O
Brasil estreou' nas Paraolimpíadas
na edição do ano de 1976. Na últi
maedição disputada, a de 2008, em
Pequim, na China, o Brasil encer
rou a edição entre os dez primeiros
no quadro de medalhas, 'termi
nando em nono lugar com 47 me
dalhas ao todo. Os maiores meda-

lhistas brasileiros são os nadadores
Clodoaldo Silva e Daniel Dias, e os

corredores Lucas Prado, Terezinha
Guilhermina eÁdrla Santos.

Esta última é um exemplo de
vida para todos nós. Ádrla perdeu
avisão devido à retinose pigmentar
e astigmatismo congênito. Atual
mente mora e treina na cidade de
Joinville. Foi mãe com apenas 15
anos e por causa de sua filha, além
do apoio de seus familiares e ami

gos consegue a cada dia que passa
superar as dificuldades da vida, e

ser exemplo a ser seguido. Ádria é
auxiliada pelo seu treinador e .guia
Luiz Rafael Krub. Ver os dois cor

rendo juntos, nos mostra o quão
importante é o trabalho em equipe.

Quando a Caixa Econômica
Federal completou 145 anos, a

mesma produziu um pequeno
comercial baseado num fato real

que aconteceu em uma competi
ção de atletas portadores de ne

cessidades especiais em Seattle

(EUA) no ano de 1992. E termi
nava com os seguintes dizeres:
"Vencer sim, mas não sozinho".

O fato foi o seguinte:
Nove participantes, todas com

deficiencia mental ou física, ali
nharam-se para a largada da cor
rida dos rbo metros rasos.

Ao sinal, todas partiram, com
vontade de dar o melhor de si,
terminar a corrida e ganhar. To
das, exceto uma garota, que tro
peçou, caiu e começou a chorar.

Porém, as outras gurias ouvi
ram o choro, diminuíram o passo
e então olharam para trás.Viram
a garota no chão, pararam e num

r gesto único todas voltaram. Uma
das meninas, com síndrome de
Down, ajoelhou-se, deu um beijo
na guria que estava caída e disse:

- Pronto, agora vai sarar!
E todas elas se deram os bra

ços e andaram juntas até a linha
de chegada. O estádio inteiro
levantou-se e todos estavam com

lágrimas caindo pelos seus rostos.
Os aplausos duraram p,ormui

to tempo. A pergunta que faço é:
"Por que as gurias fizeram isso"?

A resposta para esta pergunta
é a frase ao final do comercial. O

que importa na vida, não é ga
nhar sozinho, mas sim ajudar os
outros a vencer, mesmo que isso

algumas vezes possa significar di
minuir seu próprio passo no que
você se propôs a fazer diarimente,
e talvez até mudar o rumo de sua

própria vida. Porém, essamudan
ça será o melhor para quem você

ajudou, e mais ainda para você.

www,oconeiodopo'VO,COliu.br
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'� vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que
amo, sem tirá-Ias do meu coração". Charles Chaplin

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASll.-ESTADO DE SANfACKrARINA
Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - CHRISTAINGEHlLLEWAGNER,

Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

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. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 34922 Sacado: APP DO PRE ESCOlAR MAMÃE GANSA E SEUS FIlHOTES CNPJ:
79.377.719/0001-04 Endereço: Rua Carlos Borgmann nO 261, Guamiranga, 89270-000, Guara
mirimCedente: NATUlARITOAMECNPJ: 04.191.412/0001-07Número doTítulo: 872Espécie:
Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERALDataVencimento:
10/08/2012 Valor: 195,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 27,20, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 34688 Sacado: BORCHARDT & BORCHARDT TRANSPORTES ITOA - EPP CNPJ:
82.857.988/0001-74 Endereço: Rua Fundos Butuca nO s/no, Fundos Butuca, 89108-000, Mas
saranduba Cedente: SUSPENSYS SISTEMASAUTOMOTIVOS ITOACNPJ: 10.523.280/0001-76
Número do Título: 000626845001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 31/07/2012
Valor: 18.000,00 Liquidação após a íntímação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
35,69, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34843 Sacado: DANl MOVEIS LTDA ME CNPJ: 13.890.088/0001-06 Endereço: Rua
l° Braço doNorte nO s/n, 1° Braço doNorte, 89108-000, Massaranduba Cedente: RAC - REPRE
SENTAÇÃO ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA CNPJ: 05.610.239/0001-05 Número do Título:
724/2. Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 14/08/2012 Valor: 1.701,00 Liquidação após a
intimação: R$11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 34778 Sacado: DANlELE PEREIRA CPF: 026.547.079-03 Endereço: Rua Expedi
cionário Olimpio José Borges nO 4205, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: AYMORE CRE
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número do Título:
20016210601 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOS
ASSOCIADOS DataVencimento: 23/12/2010 Valor: 14.291,64 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 34894 Sacado: DANlEILE PRISCIIA BACHMANN CPF: 612.620.489-15 Endereço:
Rua Sete de Setembro nO 566, Não Informado, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 74980
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 09/08/2012 Valor: 776,90 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34903 Sacado: DENILSONAMARALDEOLIVEIRA CPF: 061.173.599-77 Endereço: Rua
São Rafael nO s/no,Avai, 89270-000,Guaramirim Cedente: BELUNO INDUSI'RIADEMOVEIS ITOA
CNPJ: 02.985.238/0001-49 Número do Título: 8264-007 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: ID\UUNll3ANCOSADataVencimento: 07/08/2012 Valor: 1.021,44 liqui
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 34744 Sacado: DJONIGERAlDO GUDINHO CPF: 079.414.239-79 Endereço: Ro
dovia SC-413 nO 7014, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONFECÇOES E CALÇADOS
DERETI1 LIDA - ME CNPJ: 03.915.466/0001-05 Número do Título: 272/0 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento:
05/06/2012 Valor: 236,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 35002 Sacado: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA IADIANI ITOA ME CNPJ:
02.536.629/0001-86 Endereço: RuaVicente de Borba nO s/no, Corticeira, 89270-000, Guarami
rim Cedente: ANACIETO & CIA ITOAME CNPJ: 02.533.334/0001-56 Número do Título: 0046
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNIBANCO SAData
Vencimento: 10/08/2012 Valor: 320,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 34714 Sacado: EUGENIASAFANEUWUlF CPF: 899.189.839-49 Endereço: Rua 11
de Novembro nO 4501, Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente: COOPERATNACRED. RU
RAL INTER. soun LIDS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título:
758 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 10/08/2012 Valor: 1.758,98 Liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34828 Sacado: EVANDRA JUCARAVONZ CPF: 036.340.569-08 Endereço: RuaAl
dano JoseVieira nO 102,Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: JOAO LIDZROSADEBEM CPF:
097.068.449-53 Número doTítulo:X237/11 Espécie: Duplicata dePrestação deServiçosApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 10/08/2012

.

Valor: 700,70 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34817 Sacado: FRANCIELE PRUSSE - COMERCIO E CONFECCOES CNPJ:
13.032.991/0001-36 Endereço: Rua Emilio Prusse n° 35, Nova Esperança, 89270-000, Guara
mirim Cedente: NR AVIAMENTOS LIDA EPP CNPJ: 04.533.686/0001-37 Número do Título:
000.000.997 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 14/08/2012 Valor: 186,70 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34764 Sacado: IL RESTAURANTE E PIZZARIA ITOA CNPJ: 06.921.745/0001-70
Endereço: Rua Antonio Zimmermann nO 119, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: IPE
DISTRIBUIDORA ITOACNPJ: 09.524.870/0001-34Número doTítulo: 208247/1 Espécie:Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento:
01/08/2012 Valor: 1.305,24 Liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34925 Sacado: JEFFERSON JOSÉ STEIN CPF: 028.818.039-97 Endereço: Rua 28
de Agosto nO 3847, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: CIZESKI INCORPORADORAADM.
E EMPREENDIMENTOS IMOBIUARIOS ITOA CNPJ: 79.251.534/0001-40 Número do Título:
5371/11 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE
DERAL DataVencimento: 10/08/2012 Valor: 1.500,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 34888 Sacado: JKSERVICOSVETERINARlOS ITOACNPJ: 07.436.866/0001-99 Ende
reço: Estrada Jacu-Açu n° s/n, Jacu-Açu, 89270-000, Guaramirim Cedente:ARDOSIACONCRE
TO LTDACNPJ: 11.240.895/0001-58 Número doTítulo: GM000037 Espécie:Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 14/08/2012
Valor: 2.976,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 34930 Sacado: MIRIANIMILDAJACOBOWSKICPF: 521.371.989-91 Endereço: Rua
11 deNovembro nO 2760, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: DECORAÇOESBANDO
CH LIDA ME CNPJ: 72.117.500/0001-19 Número do Título: 250612-2/2 Espécie: Duplicata de
Venda Merçantíl Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 12/08/2012
Valor: 450,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34769 Sacado: NOVA ESTAÇÃO MODAS ITOA CNPJ: 12.859.233/0001-23 Endere
ço: Rua Estanislau Vick nO 6927, Guamiranga, 89270-000, Guaramirim Cedente: MARA RUBIA
BATISTA ME CNPJ: 06.871.423/0001-63 Número do Título: 530/2 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 29/07/2012
Valor: 371,65 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

.

Protocolo: 35006 Sacado: OSIANE ALVES DA SILVA RIBEIRO CNPJ: 15.205.128/0001-69 Ende
reço: Rua SantinaMachado de Borba n° 20, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BAS
SO COMERCIAL l:rDA CNPJ: 13.357.802/0002-86 Número do Título: 20 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Data Venci
mento: 15/08/2012 Valor: 233,17 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34685 Sacado: OSNILDOVOELZ CPF: 674.901.589-15 Endereço: Rodovia Guilher
me Iensen, Km 13 nO s/no, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO DE
RETI1 ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número doTítulo: 000001165 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM
DataVencimento: 10/08/2012 Valor: 142,30 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34983 Sacado: REINKE & CIA ITOA CNPJ: 09.084.231/0001-03 Endereço: Avenida
Izidio Carlos Peixer nO 2500, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONEXAO CR CO
MERCIO DE CARTOES TELEFONICOS ITOA CNPJ: 09.290.093/0001-00 Número do Título:
18176EN Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCO SA. DataVencimento: 27/06/2012 Valor: 259,17 Liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 34805 Sacado: ROSANA KATIA MASSANERO GESSER CPF: 729.569.689-04 En

dereço: Rua Helda Gesser n° s/n°, Não Informado, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO
FRANCISCO DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 00001194 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencimento: 12/08/2012 Valor: 319,54 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 34811 Sacado: SILVANA PUBUTZ ROMSSONI CPF: 086.201.559-62 Endereço:
Rua Santa Paulina n° 50, Caixa D'Agua, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATNA
DE cRÉDITO DE liVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE GUARAMIRlM - CREVISC CNPJ:
10.143.743/0001-74 Número do Título: 1546/0002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
06/08/2012 Valor: 100,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 34845 Sacado:TEREZINHADEJESUSTABORDAWPESMECNPJ: 10.265.298/0001-
15 Endereço: Estrada Rio Bonito n° 100, Interior, 89108-000, Massaranduba Cedente: FABRI
CADE PAPElAO TlMBO ITOA CNPJ: 86.376.217/0001-16 Número do Título: 7766/1 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA

. GUARAMIRlMDataVencimento: 21/06/2012 Valor: 4.102,88 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34423 Sacado: WAlDIR FREITAG CPF: 372.424.908-04 Endereço: Rua 8 de
Março nO 45, Butuca, 89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número do Título: 131031255 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento:
25/03/2010 Valor: 19.402,56 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34798 Sacado: YURI ALEXEI SUAREZ SARDINAS CPF: 009.250.279-28 Endereço:
Rua 28 de Agosto nO s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: VLJ EMPREENDIMENTOS
IMOBILiÁRIOS ITOACNPJ: 14.979.112/0001-40 Número do Título: c5OO/03 Espécie:Duplicata
dePrestação deServiçosApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMData
Vencimento: 10/08/2012 Valor: 2.692,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 30 de agosto de 2012.

CHRlSI'A INGEHILLEWAGNER, Interventora

ISA MARTAMOHR ZIEMANN, Oflcialado Registro de Im6veisda
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, toma público pelo presente edital, que EVALO'b ZEMKE, CI nO
.928.640-SESP-SC, CPF nO 292.204.249-91 e sua esposa OOROTI ZEMKE, CI nO
1.982.768-7-SESPOC-SC, CPF nO 936.442.219-87, cobrador e do lar, brasileiros, casados pelo
regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515177, residentes e
domiciliados na Rua João Tozini nO 500, em Corupá-SC; requereram com base no art. 18 'da Lei
nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 55-Domingos Salvador,
Bairro João T�zlni, perímetro urbano ge Corupá/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura MUniCipal de Corupá/SC, conforme Certidão nO 163/11, expedida em 12.12.2011,
assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Franklin de Oliveira, CREA nO
24869-3, ART nO 4351476-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de
15.973,36m2, sendo constituído de 1(uma) parcela, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros 'é de 15(quinze) dias, contados
da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a
Oficiala que subscreve este. no endereço da serventta: Rua 16-Barão do Rio Branco nO 414
sala 02, centro, Jaraguá do sul/se.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
OFiCIO pE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL '

Municfpios que compõem a comarca: Jaraguá (lo l?ul e Corupá.
OFJCIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SUIfSC

JARAGU�O SUL, 23 de Agosto �, 2012.
A OFICIALA'\d-:;i k =- .......� k"..., �-�

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 414 - s13la 02 - Centr'b - Jaraguá do Sul CEP: 89251-4�
Fone: (47) 3371-3975 - Ema": registrodeímoveisisa@terra.com.br-

Horário de Expediente: 09:00 às 12:00/14:00 às 18:00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa de isopor cai 0,0 bairro Amiz e
EDUARDO MONTECINO

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL - SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO
Apontamento: 220217/2012 Sacado: ADRlEL SILVA MANUTENCAO ME Endereço: RUA AFFONSO Nl
COLUZZI 1617 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-300 Cedente: MANNES MANGUEIRASVUDA Sacador:
- Espécie: DMI - N" TItulo: 0630660101 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 204,33 Data para paga
mento: 30 de agosto de 2012ValorR$23,94Descrição dosvalores: Valor do título: R$148,36 - Juros: R$ 0,84
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 220028/2012 Sacado:AUNEVlEIRADEIlANl Endereço: RJOAOPI.ANlNCHECK407 SAIA
01- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-275 Cedente: WGISTICADISTRIBUIDORAUDA Sacador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 00602699 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 477,88Data para pagamento: 30 de agos
to de 2012ValorR$27,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 421,80 - Juros: R$ 4,07 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 220114/2012 Sacado: AUNEVIEIRA DEUANI Endereço: R JOAO Pl.ANlNCHECK 407 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-100 Cedente: DISTRIBUIDORA DE CARNES DISTRIBOI UDA Sacador:
- Espécie: DMI - N'Título: 82065/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.515,86Data para pagamento:
30 de agosto de 2012Valor R$26,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.460,45 - Juros: R$ 3,40 Emo
lumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 220256/2012 Sacado: ARILDO PAVARIN Endereço: RUA ERMINlO NlC0UN180 - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: 89267-140 Cedente: D AGOSTIN PNEUS COMANDITA EPP Sacador: - Espécie: DMI -

N" TItulo: OS22251 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 289,35 Data para pagamento: 30 de agosto de
2012ValorR$24,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 208,33 - Juros: R$I,38 Emolumentos:R$l1,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

-Apontamento: 220102/2012 Sacado: BEILARTE INDDEESTOFADOSUDA Endereço: RUAFRANCISCO
HRUSCHKA 798 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-690 Cedente: TRANSPORrES LEOPOLDO UDA
Sacador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 8892/1/12 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.056,35 Data para
pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$31,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 994,50 - Juros:
R$ 8,28 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 220289/2012 Sacado: CIP EMBAlAGENSUDAME Endereço: RUA JOAOTOZINI661- CO
RUPA - CEP: Cedente: BANCOVOTORANTIM SA Sacador: UNK COMERCIAL IMPO Espécie: DMI - N°
TItulo: 72325-3/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.292,18 Data para pagamento: 30 de agosto de
2012Valor R$29,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.234,00 - Juros: R$ 6,17 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 219867/2012 Sacado: CIAUDINEI PEREIRA SOARES COSME Endereço: RUA PROCOPIO
GOMES DE OUVElRA 1626 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Cedente:TELEVISAO IAGESUDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N° TItulo: UNI041838 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 564,39 Data para
pagamento: 30 de agosto de 2012ValorR$26,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 514,22 - Juros: R$
2,91 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220031/2012 Sacado:COND RESD JADE Endereço: RUAGOVERNADORJORGE IACERDA
398 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-390 Cedente: 1WI ELEVCOMASSTECUDA Sacador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 2012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.708,35 Data para pagamento: 30 de agosto
de 2012ValorR$30,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.653,93 - Juros: R$ 7,16 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220194/2012 Sacado: CORUPA MAQUINAS COSTURA UDA Endereço: RUA JORGE IA
CERDA 125 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: EW ASSESSORIA EMPRESARIAl. LDA Sacador:
MEfALNORTE INDUSTRIA Espécie: DMI - N° TItulo: 1007813D - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
443,64 Data para pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$23,69 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 354,30 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 51,45

Apontamento: 219788/2012 Sacado:DIAS DESIGNUDA Endereço: RUAPARANA201- laraguã do SuI-SC
- CEP: 89255-320 Cedente: LUMAASSESSORIA E FOMENTO UDA Sacador: DIGRAF IND GRAFICAa

Espécie: DMI - N°TItulo: 746/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 586,41 Data para pagamento: 30 de
agosto de 2012Valor R$24,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 533,34 - Juros: R$ 1,06 Emolumen
tos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 220118/2012 Sacado: DONAWAL EMPREENDIMENTOS UDA Endereço: RUA OLIVIO
DOMINGOS BRUGNAGO 60 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-260 Cedente: METALURGICA MASTER
LIDA Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 553-1/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 478,26Data para
pagamento: 30 de. agosto de 2012Valor R$24,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 430,00 - Juros: R$
1,00 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 9,96

-Apontamento: 219801/2012 Sacado: EDENlLREPRESEND\COESUDA-ME Endereço:REMIUAHORN
BURG 221 - AMIZADE - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89255-520Cedente: DINAMICATRATORES lMPLE
MENTOS E PECAS UDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 072081-2/3 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 336,64 Data para pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$23,74 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 277,74 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 220149/2012 Sacado: ELIAS LOPES DOS REIS Endereço: PEDRO FRANCISCO FREIBER
GUER 182 - TRES RIOS DO SUL - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-212 Cedente: PARIWITO COM
MAl' CONSTRUCAOUDAME Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 167/2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 427,47 Data para pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$24,19 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 365,00 - Juros: R$ 1,09 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 220300/2012 Sacado: FIDEUS COM E DIST DE BEBIDAS lIDA Endereço: RUAMAXWI
LHELM 604 FUNDOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Cedente: AGUADA SERRA INDUSTRIAL DE
BEBIDAS UDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1 000079446 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
825,26 Data para pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$24,90 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 771,45 - Juros: R$ 1,80 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 14,71

Apontamento: 220299/2012 Sacado: INDUSTRIA DEMAQUINAS KNISSUDA Endereço: RUAESTRADA
PEDRA DEAMOLAR /CONDOMINlO INDUSTRIAL - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000Cedente: RGA CO
MERCIODE COMPONENTESELETRICOS lIDAME Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo:NI543 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.032,11 Data para pagamento: 30 de agosto de 2012ValorR$25,29Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 941,17 - Juros: R$ 2,19 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 220061/2012 Sacado: IZILDA ABIGAIL APARECIDA PEDROSO Endereço: RUA JOSE AL
.
BOOINO PLEBATI, 550 - IlliA DA FIGUElRA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: COOPERA
TIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador: STECKLING COMEROO E Espécie: DMI - N°
TItulo: 534/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 116,73 Data para pagamento: 30 de agosto de
2012Valor R$23,27Descrição dos valores: Valor do título: R$ 63,80 - Juros: R$ 0,17 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

APontamento: 220012/2012 Sacado: JAIRSEBASTIAO LIMA Endereço: RUA IDABRIOl 99 - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-510 Cedente: BVFINANCEIRASA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sa
cador: - Espécie: CBI - N°TItulo: 131040445 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.107,40 Data para pa
gamento: 30 de agosto de 2012ValorR$1.212,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.864,06 - Juros:
R$1.l89,77 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 219736/2012 Sacado: JOSE CAIRU ZEFERINO Endereço: RUA ANGEW TORINElli 78
APTO 102 C - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-200 Cedente: CONDOMINlO RESIDENCIAL AMARYlLIS
Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 9200055305 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 169,60 Data para
pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$23,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$126,65 - Juros: R$
0,38 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 220014/2012 Sacado: JOZEU FONTANA Endereço: RUAPEPASTORALBOO SCHNEIDER
822 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300Cedente: SEGALASALIMENTOSUDA Sacador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 010425721- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.278,10 Data para pagamento: 30 de agosto
de 2012ValorR$27,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.215,39 - Juros: R$ 4,45 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 219646/2012 Sacado: JUCINEI PERElRA DE MATTOS Endereço: RUA RIl, a SOUZA, PT
8, DEF 288 - TRES RIOS DO NORTE - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89266-300 Cedente: KAZZATEC CONS
TRUTORA E INCORPORADORA ITD Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: BOO 102COO - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 183,45 Data para pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$23,54 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 120,00 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 219643/2012 Sacado: KAYAN FELIXROMAO Endereço: RUARICARDOMARQUARDT 124
AP 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: IAUDffi SEBASTIAO NOVACK Sacador: -

. Espécie: DMI
- N°TItulo: 03052012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 670,49 Data para pagamento: 30 de agosto de
2012ValorR$24,84 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 580,00 - Juros: R$I,74 Emolumentos:R$l1,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 220166/2012 Sacado: LIll LUNElliME Endereço: AVPREFWALDEMAR GRUBBA4937 SL
02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente:VINHEDODISTRIBUIDORADE INSUMOS EPRODUTOS
FARM Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 1 020071-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 272,64Data para
pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$23,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 218,56 - Juros: R$
0,51 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 219806/2012 Sacado: MARCIO DUARTE Endereço: RUA RICARDO GRIMM, APTO 14 -

CHICO DE PAUlA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-760 Cedente: COOPERATIVADE CREDITOVALE
DO ITAJAI - VIACREDI Sacador: NlITQN SERGIO MULLER Espécie: DMI - N° TItulo: 30/0004 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 353,83 Data para pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$24,09 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 299,27 - Juros: R$ 0,99 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 219712/2012 Sacado: MARLUCI SASSE Endereço: RUANIVALDOPERElRA, 46 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89259-000Cedente: MATIZ COMMOVEIS DECORACAOUDA Sacador: - Espécie: DMI - W
TItulo: 1/9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 510,44 Data para pagamento: 30 de agosto de 2012Valor
R$25,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 456,00 - Juros: R$ 2,43 Emolumentos: R$ 11,60 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 219713/2012 Sacado:MARLUO SASSE Endereço: RUA NNALDOPEREIRA, 46 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89259-000Cedente: MATIZCOMMOVEISDECORACAOUDA Sacador: - Espécie:DMI - N°

. TItulo: 01/9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 511.10Data para pagamento: 30 de agosto de2012Valor
R$25,53 Descrição dos valores! Valor do título: R$ 456,66 - Juros: R$ 2,43 Emolumentos: R$11,60 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 220156/2012 Sacado: MG REFEICOES UDA Endereço: EXPEDICIONARlO FIDEUS
STHINGHEN 71 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: SEGALAS ALIMENTOS UDA Sacador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 010221691 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 567,95 Data para pagamento: 30 de
agosto de 2012Valor R$24,96Descrição dos valores: Valor do título: R$ 509,40 - Juros: R$I,86Emolumen
tos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 219482/2012 Sacado:MIRANDASERVICOSEMPRESARIAIS UDA Endereço:RUAITABIRA
622 - JARDIMDASAMERICAS - PATO BRANCO-PR - CEP: 85502-000Cedente: ARENADMINlSTRADORA
DE BENSUDA Sacador: - Espécie: CD - N° TItulo: S/N - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 22.726,71
Data para pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$1.l04,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$
21.621,54 - Juros: R$ 1.081,07 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00 -

Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 219739/2012 Sacado: PERSONALLI'ZZA BRASIL IND ACESS VEST UDA Endereço: RUA
ARGENTINA 80 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-260 Cedente: AUNEPIAST IND COM PIASTUDA
Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 2195/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 503,95 Data para paga
mento: 30 de agosto de 2012Valor R$24,46Descrição dos valores: Valor do título: R$ 455,33 - Juros: R$ 1,36
Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220021/2012 Sacado: PERSONALLI'ZZA BRASIL IND ACESS VEST UDA Endereço: RUA
ARGENTINA 80 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-260 Cedente: AUNEPIAST IND COM PIASTaDA
Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 2097/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 639,03 Data para paga
mento: 30 de agosto de 2012Valor R$24,87Descrição dos valores: Valor do título: R$ 590,00 - Juros:R$I,77
Emolumentos; R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220103/201? Sacado: PERSONALLI'ZZA BRASIL INDUSTRIA DE ACESSO Endereço: R
ARGENTINA 80 - JARAGUA-DO SUL-Se - CEP: 89251-260 Cedente: BANCOVOTORANTIM SA Sacador:
INDUSTRlATElCl1LAP Espécie: DMI - N°TItulo: 89159-1/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 347,45
Data para pagamento: 30 de agosto de 2012ValorR$24,29 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 299,00 -

Juros: R$1,l9Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220104/201? Sacado: PERSONALLI'ZZA BRASIL INDUSTRlA DE ACESSO Endereço: R
ARGENTINA 80 - JARAGUADO SUL-SC - eEP: 89251-260 Cedente: BANCOVOTORANTIM SA Sacador:
INDUSTRIATElCl1LAP Espécie: DMI - N°TItulo: 89115-2/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 248,06
Data para pagamento: 3.0 de agosto de 2012ValorR$23,9ODescrição dos valores: Valor do título: R$ 200,00-
Juros: R$ 0,80Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Ontem, por volta de 6h40, tuna casa de

isopor desabou na rua Maria Kanzler

Menegotti, no bairro Amizade. A Defesa
Civil foi chamada pelos vizinhos da obra,
que se assustaram com o barulho. Em

seguida, o proprietário da construção
chegou ao local jW1tamente com o

engenheiro e a arquiteta responsáveis.
Moradores contam que a obra despertou
curiosidade, por usar nas paredes UDt

material alternativo, o isopor. Os pedreiros
chegaram poucos minutos após a casa cair.
Um deles, o Sr. Waldemar Baade, conta

que o novo sistema de construção deveria
suportar até sete mil quilos e acredita que
o acidente aconteceu devido a UDt espaço
entre a laje e a parede. A construção foi
iniciada há quatro meses.

Apontamento: 220105/2012 Sacado: PERSONALIYZZA BRASIL INDUSTRIA DE ACESSO Endereço: R
ARGENTINA 80 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-260 Cedente: BANCOVOTORANTIM SA Sacador:
INDUSTRIATElCl1LAP Espécie: DMI - N°TItulo: 85666-3/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 287,47
Data para pagamento: 30 de agosto de 2012ValorR$24,05 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 239,26-
Juros: R$ 0,95Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220106/2012 Sacado: PERSONALLI'ZZA BRASIL INDUSTRlA DE ACESSO Endereço: R
ARGENTINA 80 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-260 Cedente: BANCOVOTORANTIM SA Sacador:
INDUSTRIATEXTILAP Espécie:DMI - N°TItulo: 85630-3/-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 552,87
Data para pagamento: 30 de agosto de 2012ValorR$25,11 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 503,60-
Juros: R$ 2,01 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220107/2012 Sacado: PERSONALIYZZA BRASIL INDUSTRIA DE ACESSO Endereço: R
ARGENTINA 80 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-260 Cedente: BANCOVOTORANTIM SA Sacador:
INDUSTRIATEXTILAP Espécie: DMI - N°TItulo: 86370-3/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 321,35
Datapara pagamento: 30 de agosto de 2012ValorR$24,19 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 273,00-
Juros:R$l,09Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 219731/2012 Sacado: PORTALGAUCHO PRODUCOES ARTISTICA Endereço: RUAFRAN
CISCO TODT 185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-170 Cedente: GUMZ CONTABILIDADE E CONSUL
TORIA EMPRESA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 9200138057 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
404,85 Data para pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$24,38 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 350,00 - Juros: R$ 1,28 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$16,27

Apontamento: 220083/2012 Sacado: RAIO DE SOL MODAS UDA ME Endereço: RUA JOSE TEODORO
RIBEIRO 974 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-000Cedente: BANCO COOPERATNO SICREDI SA Sacador:
E F DE lATORRE PAIVA CONFEC ES Espécie: DMI - N° TItulo: 38 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
670,06 Data para pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$24,74 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 615,66 - Juros: R$ 1,64 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$15,46

Apontamento: 219749/2012 Sacado: REST.xA.NGHAI FOOD IlDA ME Endereço: RUA BARAO DO RIO
BRANCO 805 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Cedente: OESACOMEE REPRESUDA Sacador: - Es

pécie:DMI - N°TItulo: 2431599U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 528,73Data parapagamento: 30 de
agosto de 2012ValorR$25,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 479,40 - Juros: R$ 2,07 Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220088/2012 Sacado: RLG COMERCIALUDA Endereço: RUA JOSETHEODORORIBEIRO
658 SAIA 02 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Sacador: NEXOS
SAUDE OCUPACIONAL Espécie: DMI - N' TItulo: 18717 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 109,53
Data para pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$23,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 56,61
- Juros: R$ 0,16 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
15,46

Apontamento: 220148/2012 Sacado: SONEITI ALIMENTOS UDA Endereço: RUA EXP FIDEUS STIN
GHEN 71 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: INS1AlADORA ELETRICA CONTI LIMITADA Sacador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 1238851- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.866,20Data para pagamento:
30 de agosto de 2012Valor R$31,96Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.800,65 - Juros: R$ 8,86 Emo
lumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 220154/2012 Sacado: SONEITI ALIMENTOS UDA Endereço: RUA EXP.FIDEUS STIN
GHEN 71 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: COMERCIALHAVEGUDA Sacador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 15426/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 7.745,71 Data para pagamento: 30 de agosto de
2012Valor R$46,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.666,03 - Juros: R$ 22,99 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 220193/2012 Sacado: SONEITI ALIMENTOS UDA EPP Endereço: E EXP FIDEUS STIN
GHEN 71 - CENTENARl- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-740 Cedente: TRAMONTINA SUL S/A Sa
cador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 00171475-1- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ '181,09 Data para
pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$23,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 423,56 - Juros:
R$ 0,84 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 220220/2012 Sacado: SONEITI ALIMENTOS aDA EPP Endereço: E EXP FIDEUS STIN
GHEN 71 - CENTENARl- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-740 Cedente:WEGTINTAS ITDA Sacador:
- Espécie:DMI - N°TItulo: 0015352801 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.064,28 Data para paga
mento: 30 de agosto de 2012ValorR$33,09Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.997,60 - Juros: R$ 9,99
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 219719/2014 Sacado: THIAGO AMARAL Endereço: RUA PAUW LEONI 403 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-845 Cedente: KAZZATEC CONSTRUTORA E INCORPORADORAUD Sacador: - Es

pécie: DMI - N'TItulo: BERTZ02D003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 554,77 Data para pagamento:
30 de agosto de 2012ValorR$24,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 497,00 - Juros: R$I,82 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 220147/2012 Sacado: URBANO AGROINDUSTRIAL UDA Endereço: RUA JOAO JANUA
RIOAYROSO 3183 - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89253-100Cedente: JARTECAUTOMACAO INDUSTRIAL
UDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 111589-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 77,04 Data
para pagamento: 30 de agosto de 2012ValorR$23,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 25,01- Juros:
R$ 0,02 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 220135/2012 Sacado: VALDOMIRO JOAQUIM DA SILVA-EPP Endereço: RUA MANOEL
LUIZ DA SILVA 163 - JARAGUÁDO SUL-Se - CEP: 89259-360 Cedente: MBR COMERCIO DE ISOlANTES
TERMICOS E REFRATARIOS Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1275-2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.011,85 Data para pagamento: 30 de agosto de 2012Valor R$26,99Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.949,70 - Juros: R$ 3,89 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 219728/2012 Sacado: ZILDAALVES Endereço: RUA LEOPOLDO MANHKE 35 APTO.202
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Cedente: CONDOMINlO RESIDENCIAL PlATANUS Sacador: - Es
pécie: DMI - N° TItulo: 9200011251 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 280,13 Data para pagamento:
30 de agosto de 2012ValorR$23,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 232,02 - Juros: R$ 0,85 Emolu
mentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na data de
30/08/2012. Iaraguá do Sul (SC), 30 de agosto de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulospublicados: 46
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esuígaçã
Servidor é preso por corrupção

Fiscal do setor Tributário da Prefeitura de Jaraguá do Sul usava multas para extorquir dinheiro de imobiliárias

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga / Débora Remor

O fiscal tributário da Secreta
ria da Fazenda de Jaraguá

do Sul, Mauro Roberto Picci

nini, de 46 anos, foi preso pre
ventivamente na manhã de on

tem. Ele é suspeito de criar um

esquema de corrupção no setor

imobiliário da cidade, através do
uso de ameaças para a cobran

ça de multas com valores altos
e negociações financeiras para
evitar a aplicação das mesmas.

O cumprimento da prisão
aconteceu por volta das 10h30,
na residência do acusado, de
onde também foram levados
um computador e diversos do
cumentos. Na residência esta

vam ainda a esposa gestante
e a filha. O fiscal é acusado de

"-

corrupção passiva e, se conde-
nado, poderá pegar de dois a 12

anos de prisão.
De acordo com o delegado

responsável pelas investiga-

ções, Leandro Mioto, Piccinini
comparecia nas imobiliárias,
ameaçava aplicar multas que
não apresentavam justificativas
para serem feitas, calculadas
em valores altos, que chegavam
até R$ 600 mil.

Depois de assustar os cor

retores de imóveis com a exis
tência de uma infração, ele

procurava negociar. Para rela
xar o valor da suposta multa, o
fiscal da Prefeitura convidava o

corretor para ir até a sua casa.

Como justificativa dizia que
.quería fazer uma avaliação do
imóvel. Porém, no local, ofere
cia um acordo para evitar que a

multa fosse cobrada, mas para
isso teria de receber em troca o

correspondente a 10% do valor
total da multa. Assim, Peccinini
não aplicaria a notificação.

Após o acordo, o pagamento
era realizado na Prefeitura, onde
ficavam'apenas a vítima e o acu

sado. "Após o acerto da propina,
o fiscal pedia que os responsá-

veis pela imobiliária voltassem
ao local para pagar uma multa

"simbólica" num valor baixo,
apenas para justificar a ida ao

órgão executivo, tudo para pas
sar uma impressão de licitude",
explicou o delegado Mioto.

A orientação do responsável
pelo caso é que os demais em

presários e comerciantes que
sofreram situações semelhan
tes com o fiscal procurem a de

legacia para fazer a denúncia.
"Esse caso é bem complicado e

pode ter alterações a qualquer
hora", disse o delegado.

Esse caso é bem

complicado e

pode sofrer
alterações a
qualquer hora.

Leandro Mioto,
delegado

FOTOS EDUARDO MONTECINO

"

POLICIA Delegado Leandro Mioto coordendou as

investigações que resultaram na prisão do fiscal

Denúncia contra fiscal foi feitapor corretores de imóveis
O golpe foi denunciado por

corretores de duas imobiliárias
de Jaraguá do Sul há cerc� de 15
dias. Uma delas é representada
pelos advogados Thiago Ma
rkiewicz e Carlos Rodrigo Thie
me. De acordo com eles, o fiscal
da Prefeitura Mauro Roberto

Piccinini, usava o cargo para co

agir os empresários. "Ele (fiscal)
dizia, eu tenho o poder de fazer
uma multa de arbitramento, mas

Profissionais indignados

ela não existia necessariamente",
disse Markiewicz.

Depois de terem conheci
mento do caso, os corretores le
varam a situação para a Polícia
Civil. Os advogados orientaram
a vítima sobre como proceder
para registrar todo o processo. O

empresário utilizou uma câmera
escondida em um relógio de pul
so para flagrar o pagamento da

-propIna.

Uma das imobiliárias acertou

pagar quatro parcelas de R$ 5mil

para o fiscal, totalizando R$ 20

mil, para que a multa não fosse

aplicada. O pagamento foi mar
cado para acontecer na Prefei
tura. (� forma como o fiscal agia
era de alguém que não estava

fazendo isso pela primeira vez",
disse o advogado, Markiewicz.
Além disso, os advogados argu
mentaram que o padrão de vida

que Piccinini levava não con

dizia com o salário que recebia
como fiscal tributário.

O advogado de defesa do
fiscal preso, Flávio Alexandre

Laube, disse 'que ainda hoje de
verá entrar com pedido de rela
xamento da prisão preventiva.
((O meu cliente tem endereço
fixo, família constituída em Iara
guá do Sul e se dispôs a colaborar
com as investigações", ressaltou.

A forma como o

fiscal agia era de

alguém que não
estava fazendo isso

pela primeira vez.

Thiago
Markiewicz,
advogado

/
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Acusado foi afastado da Prefeitura
o fiscal da Prefeitura de

Iaraguá do SulMauro Roberto
Piccinini responderá ainda a

um processo administrativo.
O procedimento foi instau
rado pela administração mu

nicipal. Se for comprovado o

crime de corrupção, o funcio
nário poderá ser demitido do

quadro de servidores.
Ontem de manhã ele foi

afastado do cargo de fiscal

tributarista, mas continuará
recebendo o salário base de

R$ 3 mil, mais benefícios, até
o julgamento do processo.

De acordo com o Procura

dor do município, Mário Sér

gio Peixer Filho, a Prefeitura
recebeu a denúncia de uma

das vítimas, há 15 dias. A ad

ministração pública foi acon
selhada pelos policiais que

PROCURADOR
Mário Sérgio

Peixer Fillio disse

que a Prefeitura
vai investigar se

houve mais

irregularidades

investigaram o caso de não

afastar o servidor de imediato

para não prejudicar a apura
ção das denúncias.

A operação investigou o

modo de atuação do servidor.
Piccinini era responsável por
fiscalizar irregularidades no

recolhimento de impostos
junto às imobiliárias. Segun
do o secretário da Fazenda
de Jaraguá do Sul, José Olívio
Papp, o fiscal estaria cobran-.
do propinas em relação ao

Imposto Sobre Serviço (ISS).
O tributo corresponde a 3%
do serviço prestado.

Não há um levantamento
de quanto o fiscal teria reco

lhido de dinheiro com esse

ato, nem há quanto tempo o

crime vinha sendo praticado.
.

\

A Prefeitura estuda refazer

todas as operações de fisca

lização realizadas por Picci
nini para tentar identificar se
não houve outras irregulari
dades. "No processo admi
nistrativo vamos investigar
se houve lesão ao erário e,
se isso for comprovado, ele
será condenado a devolver o

dinheiro", disse o procurador.
Aprovado em concurso

público, Piccinini assumiu o

cargo de fiscal tributarista em
maio de 2008. Mas ele tinha
uma participação mais ampla
dentro das instâncias da ad

ministração pública.
Em 2010, o acusado foi

conselheiro municipal de

desportos e, no ano seguinte,
nomeado integrante do Con
selho Municipal de Contri
buintes. A gestão iria até 2014.

Fiscal já foi condenadoporpeculato
Não é a primeira vez que o

servidor Mauro Roberto Pie
cinini vai responder um pro
cesso. Em 1998, ele foi conde
nado pelo crime de peculato
- apropriar-se de bem ou va

lor para uso próprio. Naquela
época Piccinini intermediava
acordos da Vara de Pequenas
Causas, no Fórum de Iaraguã
do Sul. Ele foi denunciado por
se apropriar indevidamente
de R$170.

A sentença determinava a

perda do cargo público, de

volução dos recursos e a pena
de dois anos e quatro meses

em regime aberto e multa.
Ele teria cumprido a pena e o

processo foi arquivado defini
tivamente em junho de 2008.

O cartório da vara criminal

,de Iaraguá do Sul confirmou

que, até a prisão efetuada on
tem, o servidor público não
tinha processo em aberto
contra ele, porém os casos

encerrados permanecem na

certidão de antecedentes cri-
.. .

mmais por CInco anos.

O Procurador do Municí

pio, Mário Sérgio Peixer Filho,
pretende investigar como o

servidor apresentou a certi-

dão negativa de antecedentes
. . . .

cnmmars para assumir o car-

go de fiscal em 2008.
A Prefeitura informou que

Piccinini prestou concurso pú
blico em 2007 e foi admitido
em maio de 2008, mas ele não
atendia a duas exigências pre
vistas na Constituição Federal.
Entre os requisitos exigidos
para preencher um cargo pú
blico estão: a apresentação da
certidão negativa de antece

dentes criminais e a condição
de não ter sido demitido ou

exonerado por justa causa por
improbidade administrativa.

Como o fiscal agia para
enganar as imobiliárias

o fiscal da Prefeitura de Jaraguá do Sul ia até as imobiliárias e

informava ao corretor de imóveis que o estabelecimento seria

multado num valor elevado, que chegava ai até R$ 600 mil.
O servidor não especificava as razões da multa.

,

Para fazer a negociação, o fiscal atraía os corretores até a casa

dele para que fizesse uma avaliação do imóvel. Ele ligava o som

alto e levava a pessoa poro um cômodo afastado, onde pedia
uma propina de 10% do valor da multa que havia aplicado.

�
Após o acordo, o pagamento acontecia dentro da Prefeitura.

Lá, o corretor pagava o valor estipulado. Para mascarar a ação,
o fiscal aplicava uma multa de valor baixo e justificava que era

melhor pagar uma multa de R$ 1 mil do que de R$ 600 mil.

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particular e a sociedade em geral"
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Juventus

Empate semgols e sem
Resultado de O a O

mantém a vantagem
do Guarani, complica
a vida do Juventus e

frustra os torcedores

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Faltou competência ao lu
ventus na noite de ontem.

Jogando em casa e com um

atleta a mais na maior parte do

segundo tempo, o tricolor não

conseguiu superar a bem pos
tada equipe do Guarani. O O a

O frustrou o torcedor que en

frentou o frio para acompanhar
a partida no João Marcatto e

manteve a vantagem do time de

Palhoça na semifinal do turno

do Campeoriato Catarinense.
Precisando vencer, para re

verter a vantagem bugrina, o

tricolor começou a partida no

tradicional 4-4-2, com Wan

derson; Pará, Charles, Peixoto e

Márcio Goiano; Alemão, Almei
da, Rogério Souza e Max; Kiko e

Lourival. O time não se encon

trou com Alemão jogando de

volante, até que uma alteração

ça
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DESVANTAGEM Com o empate sem gols em casa, time precisa vencer fora

tática fez a equipe crescer.

O Iuventus passou atuar

com três zagueiros, no 3-5-2,
e viu o futebol de Kiko e Pará

aparecer. Eles infernizaram
a defesa no Guarani no pri
meiro tempo, criando as prin
cipais chances de gol. Kiko

também carregou a defesa
adversária de cartões ama

relas. Os visitantes só saíam

DIVULGAÇÃO

,

DUVIDA Com wna fissura no dedo, ala Dian é
dúvida para a partida de logo mais (20h15)

com segurança, sempre com

perigo, exigindo boas inter

venções deWanderson.
Na segunda etapa o Guara

ni anulou as descidas de Kiko
e Pará. O Iuventus demorou a

se encontrar e foi favorecido

após a expulsão de Lion, por
segunda advertência. Nervo

so em campo, o tricolor não
soube se aproveitar da van-

tagem numérica, enquanto o

adversário se fechou na defe
sa e comemorou o resultado.

Os 90minutos restantes da
decisão serão disputados no

domingo, no estádio Renato

Silveira, em Palhoça. O Bugre
joga pelo empate. O Iuventus
precisa vencer, por qualquer
placar, para manter vivo o so

nho do acesso ainda no turno.

De olho no Carlos Barbosa,
CSM enfrenta oConcórdia hoje

Em preparação para o de

cisivo jogo contra Carlos Bar

bosa, pela Liga Futsal, a CSM
. recebe o Concórdia na noite de

•

hoje (20hI5, na Arena Jaraguá).
.

A partida, válida pelo Campe
onato Catarinense, pode dar o
título simbólico do turno aos

jaraguaenses.
Até aqui, os -comandados

de Sérgio Lacerda cumprem
uma campanha impecável. Es
tão invictos após seis partidas,
das quais venceram quatro e

empataram duas, somando 14

pontos (77% de aproveitamen
to). Marcaram 21 gols feitos e

sofreram 14 sofridos. Jonas é o

artilheiro, com 5 gols, seguido
pelo goleiro Cristhian, com 4.

"Será uma boa oportunida
de para terminarmos líderes e

corrigir alguns erros que não

podem ser repetidos. contra
o Carlos Barbosa", analisa o

treinador. O fixo Lé (com uma

lesão na coxa) é desfalque, as
sim como o pivô Hugo e o fixo

Iedson, suspensos. Com uma

fissura no dedo, Dian é dúvida.
Os ingressos para CSM e

Concórdia custam R$ 5 e o aces

so é livre para todos os setores.

Eles podem ser adquiridos an

tecipadamente no Posto Mime �

(Matriz e Kohlbach) e naGirolla
Imóveis. Uma hora antes do
inicio da partida os ingressos
estarão à venda nas bilheterias
da Arena Jaraguá. Crianças até

dez anos têm acesso livre.

Após o jogo, os atletas ga
nham folga namanhã de sexta
-feira. No sábado partem para
Carlos Barbosa, onde encaram

a ACBF na segunda-feira (3).

Futebol

Leõezinhos
em final hoje

o Sport Club Jaraguá pode
conquistar hoje o Campeona
to Catarinense da Divisão de

Acesso, na categoria Junior. Os
Leõezinhos recebem o Caça
dor, às 15h30, no Botafogo,
para o jogo de volta da decisão.
Na ida, realizada no Meio
-Oeste, empate por 3 a 3. Quem
vencer leva o título. Em caso de
novo empate, a definição será

nas cobranças de penalidades.

Jogos do Sesi

Decísão no
futebol sete

Zanotti eWeg disputam neste

sábado a final do futebol sete
mástermasculino, dos Jogos do
Sesi. Nas semifinais, a Zanotti
passou pelaMenegotti (7 a O) e
aWeg venceu aMarisol (5 a 1).
O campeão representa Iaraguá
do Sul na fase regional, que
acontece em outubro, em São

Bento do Sul. No fim de se

mana, aWeg garantiu vaga no
voleibol masculino e feminino.

'Basquete
Novo desafio
de Patrício

Depois da boa campanha com
a Seleção Brasileira subI8
feminina, na Copa América,
o técnico Julio Patrício foi.
convidado pela Confederação
Brasileira de Basketball para
dirigir mais uma categoria.
Ele assume em breve a seleção
sub 15 feminina, que disputa
o Campeonato Sul-Americano
em Cumana, naVenezuela,
em novembro.

Novidade

Inscrições
abertas

Já estão abertas as inscrições
para a 1 a Iaraguá Oodles Cup,
evento de futebol sete promo
vido pelo GT Society. O cam

peão levará para casa troféu,
medalhas e um prêmio R$ 5

mil em dinheiro. As inscrições
vão até o dia 3 de outubro, no

'

valor de R$ 500,00 reais por
equipe. Informações no 3370-

8451 ou pelo e-mail gtfutebol
society@gmail.com.
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MMA

.David Tomio de Mattos, o Xitão*
x-team_team@hotmaü.com

Vitor Belfort
luta pelo título

Graças a Deus, DanaWithe criou juízo e

colocou alguém realmente do nível de
Ion Ionnes para enfrentá-lo! Depois da longa
série de vitórias consecutivas, conquistadas
sobre adversários expressivos e outros nem

tanto, o americano se encontra num dos
momentos mais perigosos de sua carreira.
Enfrenta nadamais, nadamenos, quem aos

19 anos de idade venceu o UFC na categoria
dos pesados e nem bem completara seus 24

anos venceu também o evento na categoria

meio pesados. Estamos falando deVitor
Belfort. Senhoras e Senhores, eu o apresento
assim, justamente para mostrar o quão
grande vai ser amissão de Ion Ionnes desta
vez.Vitor jámostrou termuito respeito por
Jonnes mas disse que está pronto para a luta
e que fará o possível para levar a competição
ao mais alto nível, no que depender dele.
A luta acontecerá no UFC 152, dia 22

de setembro, em Toronto, no Canadá.

Preparem-se, por que a batalha vai ser boa!

Quase um milhão
997 mil reais a quantia que custará um filme sobre
a vida do lutador brasileiro campeão mundial
de MMA Rodrigo Minotauro. Para quem não o

conhece e gosta de filmes emocionantes - com um

roteiro que prende você na tela -, não perde por
esperar. Minota - assim chamado pelos fãs mais
calorosos -, quando criança foi atropelado por
um caminhão e ficou entre a vida e amorte. Ele
não só se recuperou, como também se tornou um

dos maiores lutadores de MMA peso pesado do
Mundo. De história para contar tenho certeza que
ele está cheio. Agora basta aguardar e conferir.

Enquete surpreende
Uma enquete esta sendo feita pelo site portaldovaletudo.uol.com.br, que compara
Anderson Silva e Emelianenko Fedor, quer saber qual dos dois lutadores foi o melhor
de todos os tempos. Incrivelmente ou não, os brasileiros estão dando larga vantagem
ao russo, que acabou de se aposentar depois de vencer o também brasileiro Pedro
Rizzo com um nocaute. Apenas 11% dos votos foram computados até agora para o

Silva, contra 74% para Fedor. Quem acompanha a história do MMA desde o início,
I

acaba entendendo o por que deste resultado parcial, mesmo não sendo a favor do
'brazuca'. O russo conseguira atingir um nível de prestígio tão grande na época dele,
que atravessa a barreira do tempo e bate às nossas portas até hoje. Isso numa época
em que não se tinha 1% da visibilidade que o MMA tem nos dias atuais. Por isso, a
falta de patriotismo nessas horas mostra que, além de vencedor nas artes marciais, o
povo brasileiro é inteligentíssimo no que se trata de lutas.

"""

açao
Estamos sempre falando aqui de trocação (socos e chutes), chão
ou técnicas de solo (imobilizações, projeções, torções). Pois
bem, tem um fator que anda acontecendo com cada vez mais

frequência no MMA, que é amigração dos atletas com absoluto
sucesso de uma especialidade para outra, mostrando que com

determinação tudo é possível. Quando um atleta já é especialista
em uma arte marcial, muitos devem considerar durante os UFCs
da vida que ele ficará preso apenas àquele estilo. Porém, ninguém
para pra pensar que se aquele cara que é bom de jiu jitsu, caratê
ou seja lá qual for a modalidade, ele também um dia começou
treinar sem saber coisa alguma sobre luta. Portanto, nem poderia
dizer do que gostamais ou se adapta mais. Enfim, ele era vazio. E o

que lhe tornou especialista daquela modalidade? Resumidamente
determinação, que é a única coisa que se precisa para se

conquistar o que quiser nesta vida. Portanto, quando estiver
assistindo um lutador representando o jiu jitsu, não se surpreenda
se o desfecho da luta for um baita nocautasso, por que ele pode ter
usado a mesma determinação para migrar de uma especialidade
para outra. Exemplo disso foi Ronaldo Jacaré, fenômeno do jiu
jitsu, que nocauteou Derek Brunson no último Strikeforce.

I

* Xitão é lutador, professor e sócio·proprietário do CT X·Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, MuayThai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

Campeonato Brasileiro

Grêmio vence e encosta nos líderes
O returno do Campeona

to Brasileiro iniciou com uma

grande surpresa. O Bahia ven

ceu o Santos, em plenaVila Bel
miro, por 3 a 1. Outro que ven
ceu fora de casa foi o Cruzeiro,
que bateu o Atlético-GO, no.

Serra Dourada, por 2 a O.
O líder Atlético-MG trope

çou em casa contra a Ponte
Preta (2 a 2) e só não perdeu a

liderança porque o Fluminense
também empatou, com o Co

rinthians, por 1 a 1.

Quem comemorou o resulta
do foi oGrêmio, que passou pelo
Vasco em casa (2 a O) e viu sua

desvantagem para o líder cair

para apanas quatro pontos.
Na parte intermediária da ta

bela, o Coritiba superou o Inter

nacional, no Couto Pereira.

O Figueirense caminha a

passos largos para a Segunda
Divisão. Após abrir 2 a O sobre o

Náutico, nos Aflitos, levou a vi
rada amarga a lanterna.

Não muito longe está o Pal
meira, que ontem levou 3 a O da

Portuguesa, no clássico paulista.
O campeão da Copa do Brasil é
o 17° colocado. A Lusa subiu

para a 13a colocação.
LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

2aO

Vitória sobre
mo adversário
direto fez O

Grêmio subir

para terceiro

lugar na clas
sificação do
Brasileiro

Figueirense
MareioGoiano éOnovo técnico

Após longas indecisões, o Figueirense oficializou a contrata

ção do treinador Marcia Goiano, que terá a missão de salvar o

alvinegro do rebaixamento na SérieA em seu primeiro trabalho
na elite do futebol brasileiro. Ex-zagueiro do Alvinegro, Marcia
Goiano assumiu o cargo de treinador no Figueirense e conse

guiu levar o clube à Série A em 2011, ao conquistar o vice-cam
peonato da Série B de 2010. Porém, acabou sendo demitido no

dia 28 de fevereiro de 2011, após perder a final do primeiro tur
no do Campeonato Catarinense para o Criciúma.

SILEIRCt _, SÉRIE. A
CLASSIFICAÇÃO 20"RODADA

Ontem
Santos 1 x 3 Bahia

7

8

9

10

11 Santos

12 Corinthians
13 Portuguesa
14 Ponte Preta

15 Coritiba

16 Bahia

Grêmio 2 x O Vasco
Fluminense 1 xl cOrinthians
Hoje
21:00 São Paulo x Botafogo
21:00 Flamengo x Sport

6 : 8 23; 28 '40,0%
4 10 32; 37 36,7%

20 20 4 8 8 18 25,-7 33,3%
17 Palmeiras 16 20 4 4 12 18 26 -8 26,7%
18 Atlético-Gõ 16 20 3 7 10 20 35 -1526,7%
19 Sport 15 19 3 6 10 13 26 -13 26.3%
20 Figueirense 14 20 3 5 12 20 36 -1623,3%

)IJ1}1�,il:lJ§,���lií,�,l��i(�11
Classificados Çopa Sul-Americana
Rebaixados para Séne B
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FómwIa completa para quem quer perder peso' Inibe o apetite� acelera
o metaJmIisma e ide a allsorçio de parle dos carbaidratos ingeridos.

Cempo_a dllórmull!
GARClJUA
A Garcínia é obtida do fruto da Garcinia camboja. Seu principal ativo é o ácido
hidroxicftrico, responsável pela redução no apetite e pela compulsividade por
doces.
Além de atuar como moderador do apetite a Garcínia também controla o

metabolismo e reduz o armazenamento de gordura corporal.
CIlRUS
Obtido a partir da laranja amarga, estudos clínicos mostram que
componentes do Citrus aceleram o metabolismo, promovendo um maior

gasto de calorias e, conseqüentemente, a queima de estoques de gordura.
O Citrus age ligando-se a receptores encontrados no tecido gorduroso,
ativando o metabolismo e a queima de gordura, sem interferir no sistema
cardiovascular e sem causar nenhum efeito adverso.
FASEOLAMJNA
Extraída do feijão branco, a Faseolamina é uma glicoproteína que seqüestra
40% do carboidrato consumido, inibindo assim a absorção de uma parte dos
carboidratos ingeridos na dieta. O resultado é a redução dos níveis de

açúcares e as calorias atribuídas a eles e uma diminuição das reservas de
gordura. Ou seja, são dois pontos a favor da sua cintura: menos carboidratos
absorvidos e menos fome. Daí sua dieta fica magrinha e seu organismo vai
buscar energia nos estoques de gordura, normalmente instalada na cintura.

A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que
tem de melhor para seu bem estar!

,.

r
Conheça também�
CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO SlIM
Indicado para melhorar o aspecto da celulite, bem como a

firmeza e elasticidade da pele, além de ajudar na redução
de medidas em áreas de maiortoncentração de gordura.
Beneficios do sllm:
- Acelera a quebra de gordura nos adipócitos. Age
também sobre o tecido conjuntivo, estimulando a síntese
de colágeno e elastina na pele.
- Inibidor indireto da lipogênese, uma vez que impede
que os ácidos graxos livres sejam reaproveitados na

síntese de novas moléculas de gordura.
- Contém carotenóides, que protegem a pele do estresse
oxidativo, e polissacarídeos que protegem contra a

desidratação cutânea.

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas w Fitoterápicos

COM IPI REDUZIDO + ESCO TOADI 10 AL

WWW.vw.com.br. Promoções válidas até 30108/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. 'Sujeito a aprovação do vendedor. Consulte outras condições de financiamento na Caraguá Auto \

Elite. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Unha 12/13. sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi,
limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidorla: 080e 701 2834. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
08007701935.

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grv,pr&t CWIO$ 473274600

"

Caraguá Auto Eli,e
A escolho perfeito
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